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ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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 ในโอกาสที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่  ๓ (The 3rd National Conference 

on Innovation for Learning and Invention 2019 : ILI 2019) เพ่ือเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    

การผลิตและพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร ได้เผยแพร่องค์ความรู้           

จากการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ  อันจะส่งผลต่อคุณภาพ

บัณฑิตโดยรวม 

 ในโอกาสนี้ กระผมในนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           

ทั้ง  ๗  แห่ง ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการประชุมวิชาการฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ นี้ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็ง     

ทางวิชาการของครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่ง ขออวยพรให้การจัดการประชุมวิชาการฯ ประสบความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการซึ่งกันและกัน เพ่ือจะได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่อไป    

 

 

       (นายประพันธ์   ยาวระ) 
           คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน         

สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 

919 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

อาจารย์วิรัช   โหตระไวศยะ                รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์   นิยมผล  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร   อ้ังโสภา    รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์   พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ ดร.บัญชา    แสนโสดา หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ฝ่ำยออกแบบปก 
อาจารย์ บรรเลง  สระมูล  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น   อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
นายสุทิน   วิไลพันธ์  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ฝ่ำยบรรณำธิกำร 
อาจารย์ บรรเลง  สระมูล  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา 
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น   อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  

ฝ่ำยจัดพิมพ์ 
อาจารย์บรรเลง   สระมูล  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น  อาจารย์ประจ าสาขาเทคนิคศึกษา  
นางสาวกษินา   จีนศรี  หัวหน้างานวิจัยและเผยแพร่ 
นายถาวร  ทองค า  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นายชาคริต  รุ่งรัตน์ธวัชชัย นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นายบุณยวัทน์  พันธุ์ศิริปทุมพร นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นายจักรกริช  บุญมา  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นายพงศธร  เส็งใหญ่  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นางสาวพรรณประภา สุนทร  นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
นางสาวมลดา  หงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 

920 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิมพ์โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
Website: http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=10725 
E-mail: ILI@RMUTT@AC.TH 

โทรศัพท์ 0 2549 4752-3 
0 2549 4735 

โทรสาร  0 2577 5049 
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ประวัติ  ดร. ประชาคม จนัทรชิต 
 

 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

    ปีการศึกษา 2525 
    ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
    ปีการศึกษา 2533 
    ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    ปีการศึกษา 2552 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(บริหาร ระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติการรับราชการ  
 อาจารย์ 1 ระดับ 3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  28 พฤษภาคม 2527 
 อาจารย์ 1 ระดับ 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    1    ตุลาคม   2531 
 อาจารย์ 1 ระดับ 5  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    1    ตุลาคม   2534 
 อาจารย์ 2 ระดับ 6  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    1    ตุลาคม   2537 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   31   มกราคม  2540 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับ 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    1    ตุลาคม   2541 
ผู้อ านวยการ  ระดับ ๗  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒                                                                                       
ผู้อ านวยการ ระดับ ๘   วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   ๑    ตุลาคม    ๒๕๔๒                                                                               
ผู้อ านวยการ ระดับ ๘  วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ๒๙   มกราคม  ๒๕๔๖ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.3  วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ๒4   ธันวาคม  ๒๕47    
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.4  วิทยาลัยการอาชีพไชยา    ๒1   กรกฎาคม ๒๕51    
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ             ๒๐    ธันวาคม  ๒๕๕๖    
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาคุณวุฒิ)  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   26   สิงหาคม  ๒๕๕๘    
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บริหาร ระดับสูง) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     1    ตุลาคม   2559 

รางวัลและผลงานดีเด่นขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 1. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 
2548 ปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2555 (3 ครั้งติดต่อกัน) 
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 2. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทั้ งในระดับภาคใต้                                
และระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2548 
 3. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.2548 
 4. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับรางวัลสถานศึกษาประกันคุณภาพดีเด่น ประจ าปี 2549 
 5. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาผ่านการประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน         
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 2 ในปี พ.ศ.2549 ด้วยคะแนนที่สูงมาก ค่าเฉลี่ย 4.86 (จากคะแนน 5)          
คิดเป็นร้อยละ 97.20 และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา จากส านักงานรับรอง            
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี พ.ศ.2554 ด้วยคะแนน 95.82 
 6. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับโล่รางวัลศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจ าปี 2550 2551 และ 2552 
 7. บริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับโล่รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทองแดง ปีการศึกษา 
2549 2551 และระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2554  
รางวัลและผลงานดีเด่นขณะรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

1. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Honor A ward     
เครื่องย่างจับหลักก่ึงอัตโนมัติ การประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับชาติ 

2. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Honor A ward          
เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ระดับชาติ 

3. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ อุปกรณ์บ าบัดข้อเข่า
และข้อเท้า การประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชาติ 

4. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ เครื่องรีไซเคิลขยะ           
โฟมแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ การประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ระดับชาติ 

5. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เครื่องล้างและอัดจารบี
ตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์         
ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

6. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล International Best Invention Award 
ระดับ Grand Prize จาก Hong Kong Invention Association 

7. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล Gold Medal Award (รางวัลระดับ            
เหรียญทอง) Special Award (รางวัลความคิด สร้างสรรค์และความแปลกใหม่ของการประดิษฐ์นวัตกรรมดีเยี่ยม)  
Leading Innovation Award (รางวัลผู้น าทางด้านนวัตกรรม)  เครื่องตัดก้นและแยกเนื้อหอยขมออกจากเปลือก              
ในงาน ๒๐๑๔ Taipei International Invention Show & Technomart ณ ประเทศไต้หวัน 

8. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล  Bronze Prize จาก Seoul International 
Invention Fair 2014 
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รางวัลและผลงานดีเด่นขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และต าแหน่ง          
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม 
 1. ที่ปรึกษาโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาปีงบประมาณ             
พ.ศ.2559 
 2. ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรรองรับการขนส่งทางราง 
 3. ที่ปรึกษาโครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการไทย - จีน 
 4. ประธานคณะท างานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีวศึกษา 
 5. ประธานคณะท างานด าเนินการขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาชีวศึกษา 
 6. อนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) 
 7. ประธานคณะท างานการด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพนานาชาติ           
เพ่ือรองรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ 
 8. ประธานคณะกรรมการจัดท าเอกสารชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 
 9. คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน          
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พ.ศ.2556 
 10. ประธานคณะกรรมการประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับนานาชาติ (National Coordinator for 
Accreditation : NCA) ของ APACC ในประเทศ 
 11. ปรานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
 1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นของเขตการศึกษา 2 ประจ าปี 2542  
 2. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ประจ าปี 2545 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายมงกฎไทย ป.ม. ปี พ.ศ.2551 
2. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. ปี พ.ศ.2554 

รางวัลเชิดชูเกียรติ 
 1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติตนที่ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2550 
 2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในปี พ.ศ.2545  
 3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                     
ในปี พ.ศ.2557 
 4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2559 
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ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คร้ังที่ 3 ด้ำนนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์  

3rd National Conference on Innovation for Learning and Invention 2019 (ILI 2019) 

วันที่ 28 มิถุนำยน 2562 

ณ ศูนย์นวัตกรรมและควำมรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge)  

อำคำรบำงซื่อจังชั่น (DD Mall) ชั้น 7 ถนนก ำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 

วันที่ เวลำ รำยละเอียด 

28 มิถุนายน 2562  

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ชมวีดีทัศน์ แนะน า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

09.00 - 09.45 น. 
ประธานในพิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมำชิกวฒุิสภำ  
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทำงกำรพัฒนำครูวิชำชีพเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง     
ของเทคโนโลยีในศตวรรษ ที่ 21” 

09.45 - 10.30 น. ปาฐกถา เร่ือง “กำรผลิตและพัฒนำครูอำชีวศึกษำ: จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ”  
โดย รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (ดร.ประชำคม จันทรชิต) 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐภ์าคโปสเตอร์ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
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ก ำหนดกำร (ต่อ) 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ภำคบรรยำย  

13.00 – 17.00 น.  
ล ำดับ 

ที ่

ห้องประชุม
Executive A 

ห้องประชุม
Executive B 

ห้องประชุม
Executive C 

ห้องประชุม
Meeting B 

ห้องประชุม
Meeting C 

ห้องประชุม 
 Ballroom 

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ 

วิจัยช้ันเรียน ด้ำน 
อำชีวศึกษำ 

วิจัยด้ำน IT 

ICT elearning 

Project นักเรียน 
นิสิต นักศึกษำ 

วิจัยกำรศึกษำ และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

วิจัยกำรศึกษำ และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

13.00 - 13.20 น.  1  ILI 08 ILI 07 ILI 04 ILI 01 ILI 03 ILI 30 
13.20 - 13.40 น.  2 ILI 21  ILI 26 ILI 31 ILI 22 ILI 09 ILI 34 
13.40 - 14.00 น.  3 ILI 29 ILI 83 ILI 35 ILI 27 ILI 13 ILI 38 
14.00 - 14.20 น.  4 ILI 36 ILI 84 ILI 42 ILI 32 ILI 14 ILI 39 
14.20 - 14.40 น.  5 ILI 63 ILI 85 ILI 44 ILI 46 ILI 15 ILI 41 
14.40 - 15.00 น.  6 ILI 64 ILI 87 ILI 45 ILI 47 ILI 16 ILI 50 
15.00 –15.20 น. 7 ILI 65 ILI 70 ILI 52 ILI 48 ILI 17 ILI 54 
15.20 - 15.40 น.  8 ILI 66 ILI 72 ILI 56 ILI 67 ILI 20 ILI 55 
15.40 - 16.00 น  9 ILI 62 ILI 74 ILI 71 ILI 79 ILI 23 ILI 60 
16.00 - 16.20 น.  10 ILI 69 ILI 75 ILI 73 ILI 80 ILI 28 ILI 61 
16.20 – 16.40 น. 11  ILI 76 ILI 78 ILI 86   
16.40 – 17.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตร และร่วมถ่ายภาพหมู่แต่ละห้องประชุมย่อย 
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บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ กลุ่ม 

1 ILI 02  อาทิตยา พรหมพานิช1  
สุปิยวดี ผลเกิด2  
ชลดา แสงทอง3  
กุลยา สุขเขียว4 

นันทนัช เทียนบัญญัติ5  
ทิพย์พรรณ เบ็ญจพร6  
ศศิพิมล ประพินพงศกร7  

การใช้ SWU Mobile Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
 

D 
 
 

2 ILI 05 คณัญญา อ่ิมใจ1 

ณัฐกานต์ ยีกา2 

นิภาวรรณ จ้อยรุ่ง3 

ภัคจีรา เซ็มแม้นหมัด4 

วรันธร อุดมพรธนกิจ5  
ภิญญาลักษณ์ ลิขิตวงษ ุ6 

ศศิพิมล ประพินพงศกร7 

ความรู้และความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษานิสิต 
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

D 
 

3 ILI 12 นิติกาญจน์ ธรรมสัญญาศักดิ์ การศึกษาผ้าลายอย่างโบราณส าหรับออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีด้วย
เทคนิคการพิมพ์ระบบดิจิทัลพริ้นต์ 

A 

4 ILI 18 วิจิตร สนหอม1    
วินัย  ตาระเวช2   
จุฬาภรณ์  ศรีเมืองไหม3 

การปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝก A 
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บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ กลุ่ม 

5 ILI 24 ทักษดนัย มลิวัลย์1  
 วิชยุตม์ ธนกิติธรรม2  
 อิทธิกร สถิตพงษ์3 

สิทธิเมธ ตัณฑวิบูลยวงศ4์   
ชนะชัย แก่นสาร5   
ศศิพิมล ประพินพงศกร6 

แอพพลิเคชันจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง D 

6 ILI 25 กนกพล กาญจนกิจเจริญ1  
เดือนนภา ศรีตระกูล2  
กานต์ที สุขเกษม3 

ดารตี ยุทธนาวี4  
นิรชา พรมรักษา5  
พัชรณัฏฐ์ คุณเจริญหิร6  
ศศิพิมล ประพินพงศกร7 

แอพพลิเคชัน FFA DailyArt ส าหรับห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ D 

7 ILI 33 สราวุธ นิมานะ กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์  
และสุโขทัย 

E 

8 ILI 37 ศุภกิจ เกษม แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

E 

9 ILI 40 พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พนิตธ ารง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล E 
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ณ 

 

บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับที่ รหัสบทความ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ กลุ่ม 
10 ILI 43 ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์1  

อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ2 

การประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตอาหาร D 

11 ILI 51 พันธวัจน์ สิงห์เฉลิม1 

ชัชวาล สอนศิริ2 

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณีใช้แหวนโลหะ 
เป็นวัสดุพรุน 

E 

12 ILI 53 ฐิตาภรณ์  ศรีจันทร์หล้า ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E 

13 ILI 57 ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข1 

ยงยุทธ ศรีแสงอ่อน2 

โอบเอื้อ ต่อสกุล3 

การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา C 

14 ILI 58 อุเทน  ชวดนุช การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน
ศตวรรษท่ี 21 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 

E 

15 ILI 59 สุนทร วงศ์เสน การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ า E 
16 ILI 68 สูรยานี บาราเฮง1 

ประกายแก้ว ศุภอักษร2 

ดีลา เถาะ3 

ณัฐนันทน์ ชุมแก้ว4 

ศลิษา ศรีสุข5 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ละแซอบแห้งผสมข้าวมะจานู A 
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ด 

 

บทความน าเสนอภาคโปสเตอร์ 

ล าดับ
ที ่

รหัส
บทความ 

ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ กลุ่ม 

17 ILI 77 นิเทศ ประเดชบุญ1 

ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง2 

ชเนษฎ์ วิชาศิลป์3 

การออกแบบเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดเพ่ือเป็นอุปกรณ์การสอน
เกี่ยวกับการวัดค่าทางไฟฟ้า 

A 

18 ILI 81 กัณฐิกา วิทนา1 
ณัฐที ปิ่นทอง2 

การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ D 

19 ILI 82 โสภาพรรณ  ใฝนันตา    รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น  
รหัสวิชา 2104-2107 

B 

20  ILI 49 ภูริพงศ์ จิตรมะโน1  
วงษ์สวัสดิ์ จ าปาทอง2  
ประสงค์ มาน้อย3 

การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องผสมอาหาร TMR A 
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ต 
 

ห้องประชุมย่อย Executive A นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์ 
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 - 13.20 น. 
 

 

ILI08 การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ 
โดย โสภิดา  วิศาลศักดิ์กุล, อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์  
และ กุลชญา  เขมสุขส าราญ 

13.20 - 13.40 น. ILI21 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการยุบตัววัสดุกันกระสุนชนิด SUS316L 
และ S45C กรณีผ่านและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน 
โดย เอกรัฐ ใจบุญ และ อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล 

13.40 - 14.00 น. ILI29 พฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส 
โดย เจษฎาพร ศรีภักดี และ มารุต ศรีวรรณบุตร 

14.00 - 14.20 น. ILI36 การฉีดน้ าเพ่ือระบายความร้อนที่ครีบด้านร้อนของเครื่องท าลมเย็น 
เทอร์โมอิเล็กทริก 
โดย อดิศักดิ์ ทองช่วย 

14.20 - 14.40 น. ILI63 ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ 
โดยใช้เครือข่าย LoRa  
โดย จักรี  รัศมีฉาย, ธัญญะ  นามโคตร และ สิรินาถ  ชอ้อนชม 

14.40 – 15.00 น. ILI64 ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Thing  
เพ่ือการเกษตรพืช 
โดย จักรี  รัศมีฉาย, ฐาปกรณ์  ตรีชัยศรี และ เมทินี  กัณหา 

15.00 – 15.20 น. ILI65 การศึกษาคุณภาพของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
โดย นิกร แสงงาม, จิรนันท์ เชื้อเงิน และ พิมชนก พฤกษวัน 

15.20 – 15.40 น. ILI66 การเพ่ิมหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวถ่านชาร์จากหญ้าเนเปียร์โดยการออกซิไดส์
ด้วยโอโซนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของเหล็ก 
โดย สมเกียรติ  กรวยสวัสดิ์, อภิรักษ์  สวัสดิ์กิจ และ ธัญกร  ค าแวง 
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ห้องประชุมย่อย Executive A นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์ 
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.40 – 16.00 น. ILI62 การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
โดย พัฒนศักดิ์  กงภูธร , ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  สองสนิท และ ดร.วณิชา  สาคร 

16.00 – 16.20 น. ILI69 ผลของการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดย ขนิษฐา เมืองจันทบุรี และ เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
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ห้องประชุมย่อย Executive B  การวิจัยในชั้นเรียน  
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์  
ประธานร่วม อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น  

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 - 13.20 น. 
 
 
 

ILI07 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมทักษะการท างาน 
ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค 
สัตหีบ 
โดย ภัสพร ชัชวาล, ปาริฉัตร์ สุขเจริญ, และ กนกวรรณ เรืองศิริ    

13.20 - 13.40 น. ILI26 รูปแบบการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
โดย ชนากานต์ จิตรมะโน 

13.40 - 14.00 น. ILI83 การพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างส าหรับรถยนต์โตโยต้า 
รุ่นอัลติส (Toyota Altisz) 
โดย ณัชพล  อายุโย, นภดล กลิ่นทอง, ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล,  
สุเมธ  พลับพลา, และ อภิชาติ  ไชยขันธุ์ 

14.00 - 14.20 น. ILI84 สมรรถนะของครู พ่ี เลี้ ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่าง
อุตสาหกรรม  
โดย สุเมธ  เทศกุล, อัคครัตน์  พูลกระจ่าง และ อร่ามศรี  อาภาอดุล 

14.20 - 14.40 น. ILI85 การศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐาน 
ส าหรับวิศวกรรมศึกษา 
โดย ธนิต บุญใส และ สิริลักษณ์ หาญวัฒนานุกุล 

14.40 - 15.00 น. ILI87 การพัฒนาครูวิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โดย อติเทพ  ไข่เพชร และ อร่ามศรี อาภาอดุล 

15.00 - 15.20 น. 
 
 
 

ILI70 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดย นายวชิระ สามกองาม, ดร.แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี  
และ ดร.เกศินี  ครุณาสวัสดิ์ 
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ห้องประชุมย่อย Executive B  การวิจัยในชั้นเรียน  
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์  
ประธานร่วม อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  โตมั่น  

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.20 - 15.40 น. 72E การพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
โดย สดใส ดลุยา, ปริญญา เรืองทิพย์ และ ปิยะทิพย์ ประดุจพรม 

15.40 - 16.00 น. ILI74 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติจากภาพถ่ายหลายมุมมอง  
ส าหรับงานแอนิเมชันและการพิมพ์ต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
โดย พหลยุทธ บุตรจู, วัลลภ  ศรีส าราญ และ ภาณุวัฒน์  ศิริกัน 

16.00 - 16.20 น. ILI75 การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดย วราลักษณ์   เรืองจันทร์ และ ดร.วรวุฒิ   มั่นสุขผล 

16.20 - 16.40 น. ILI76 การส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ ที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบรบือ 
โดย จินดาหรา นิราศสูงเนิน, สนิท ตีเมืองซ้าย และ วณิชา สาคร 
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  ห้องประชุมย่อย Executive C IT, E-learning 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล  
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อั้งโสภา  

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 - 13.20 น. 
 

 

ILI04 ระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูนางจังหวัดพะเยา 
โดย สุขชาตรี ประสมสุข, ปชาบดี พวงแก้ว และ สุรกิจ วงศ์สุวรรณ 

13.20 - 13.40 น. ILI31 แอพมือถือส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับฐานความรู้ต่าง ๆ  
ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยา 
โดย สุขชาตรี ประสมสุข, รัตนาวดี พานทอง, ณรงค์ฤทธิ์ บุญทาทอง 
และ ณัฐวุฒิ จันต๊ะ 

13.40 - 14.00 น. ILI35 ระบบสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง กรณีศึกษา
ร้านค้าของช าในชุมชน 
โดย สุขชาตรี ประสมสุข, ณัฐดนัย ค าขาด, กรกช แสงพายัพ  
และ วรงค์กรณ์ พ่วงบ้านแพน 

14.00 - 14.20 น. ILI42 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาของภาควิชบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดย เณศรา พิชญเวชช์ และ พิเชษฎ์ จุลรอด  

14.20 – 14.40 น. ILI44 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ 
โดย กาญจณี เข็มพุดซา และ นายวัลลภ ศรีส าราญ 

14.40 - 15.00 น. 
 
 

ILI45 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับกิจกรรมผ้าป่าหนังสือของ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โดย พิพิธธน โหมลา และ พิเชษฎ์ จุลรอด 

15.00 - 15.20 น. ILI52 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมเรื่อง  
ภูมิประเทศจ าลอง 
โดย ธนโชติ พุฒดอน และ วัลลภ ศรีส าราญ 
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ห้องประชุมย่อย Executive C IT, E-learning 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล  
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร อั้งโสภา  

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.20 - 15.40 น. ILI56 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
กรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหา 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
โดย อดิศร ภัคชลินท์  และ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 

15.40 - 16.00 น. ILI71 การพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพา 
ผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล 
โดย ยุทธชัย สมมุติ และ ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง 

16.00 – 16.20 น. ILI73 การพัฒนาระบบ PjBL-SCRUM ตามรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมทักษะ
การท างานเปน   ทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับ
แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile 
โดย พุทธิดา สกุลวิรยิกิจกุล, กฤช  สินธนะกุล และ จริพันธุ ศรีสมพันธุ 

16.20 - 16.40 น. 
 
 

ILI78 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดย วีระพงษ์ พิมพ์สาร 
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ป 
 

ห้องประชุมย่อย Meeting B Project นักศึกษา 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน อาจารย์ ดร.หทัยชนก โทสินธิติ  
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์  เศวตเมธิกุล 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 - 13.20 น. 
 

ILI01 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว  
โดย วิภาดา  ใยแสง, ภาณุพงศ์  วงค์กลาง และ ผศ.สุเมธ  เทศกุล 

13.20 - 13.40 น. ILI22 การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน  
และโรคความดันโลหิตสูง  
โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 โดย ปพนน์ศรณ์ สิ่วส าแดงเดช 

13.40 - 14.00 น. ILI27 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 
 โดย ขนิษฐา สุวรรณประภากร, ดร. ฆริกา คันธา,  
รศ.ดร. จ าลอง โพธิ์บุญ และ ภาวิณี จิตต์ศรัทธาม 

14.00 - 14.20 น. ILI32 การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักสูตร 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
(หลักสูตร 4 ปี) ตามแนวทางเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยอาเซียน 
โดย อุดมศักดิ์ สว่างวงษ์ , พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา , ชวัลลักษณ์        
ค าชมภู และ อินทิรา โยธาสุข 

14.20 – 14.40 น. ILI46 การยอมรับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ในฐานะตัวแปร 
ส่งผ่านจากชุมชนออนไลน์สู่พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า 
โดย วรดิษฐ์ อัครมิ่งมงคล, ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ  
และ ดร.ชลลดา สัจจานิตย ์

14.40 - 15.00 น. ILI47 การพัฒนามินิฟาร์มอัตโนมัติ  
โดย ณัฐวุฒิ ชูช่วย, พุฒิพงศ์ สืบไทย, ภานุวัฒน์ แมนประโคน,  
ศิริวรรณ พลเศษ และ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด  
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ห้องประชุมย่อย Meeting B Project นักศึกษา 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน อาจารย์ ดร.หทัยชนก โทสินธิติ  
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์  เศวตเมธิกุล 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.00 - 15.20 น. ILI48 การพัฒนามือกลเพื่อเลียนแบบมือมนุษย์ 
โดย ธีระพัฒน์ กลมสวรรค์, อดุลย์ โพนสิม, กรนรา แก่นเรือง,  

ศิริวรรณ พลเศษ และ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด 
15.20 - 15.40 น. ILI67 บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอจังหวัดสงขลา 

โดย เพลินศิลป์ อุดม, ศราวุธ นิสกุล, อภินันท์ สุขสุแพทย์  
และ สุภาสีรีร์ ปิยะพิพัฒน์ 

15.40 – 16.00 น. ILI79 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing)  
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบาย 
แบงค์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย นาย มุนินทร์ มุจจลินท์วิมุติ และ ดร.ทรงพร หาญสันติ  

16.00 – 16.20 น. ILI80 การตลาดแบบดิจิทัลที่สงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน 
ของนักทองเทีย่วแบบอิสระชาวไทย 
โดย คฑาวุฒิ ใจดี 

16.20 - 16.40 น. ILI86 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับสื่อ Augmented Reality ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 3 
โดย ญาณินท์ อุดมสุขถาวร 
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ฝ 
 

ห้องประชุมย่อย Meeting C วิจัยทางการศึกษา / อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีกนก   
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 - 13.20 น. 
 

ILI03 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 
ในไทย 
โดย พัสวีพิชญ์  ศิลาสุวรรณ, วรัญญา  หามา และ วาลิตา  พวงจ าปา  

13.20 - 13.40 น. ILI09 การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ 
โดย สุประวิทย์  เมืองเจริญ 

13.40 - 14.00 น. ILI10 การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า เพ่ือแก้ปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ  
ของร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง ย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย สุรชัย นามพรมมา, กิตติพงศ์ โคกสีอ านวย, ณัฐกาญจน์ ศรีมา
รัตน์, ธัญทิพ จันทร์ ลือชา, ชาลินี โคตรเขื่อน และ พัชราพร นวนสิงห์ 

14.00 - 14.20 น. ILI13 การส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสาน 
แบบท้าทายเป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
โดย ปัทมวรรณ  หาญค าภา, ผศ.ดร.สนิท  ตีเมืองซ้าย  
และ ดร.วณิชา  สาคร 

14.20 - 14.40 น. ILI14 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสะท้อนแสงและการเกิดภาพ 
บนกระจกเงาราบ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดย สุดารัตน์  พุมนวล , กิตติศักดิ์ชัย  แนมจันทร์  
และ แสงกฤช กลั่นบุศย์ 

14.40 - 15.00 น. ILI15 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้
ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนอนุกูลนารี 
โดย ธนพัทธ ญาติสันเทียะ, วณิชา สาคร และ สนิท ตีเมืองซ้าย 

15.00 - 15.20 น. 
 

 

ILI16 การพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย กนกวรรณ ด าหริย์  และ สุวรรณา บุเหลา 
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พ 
 

ห้องประชุมย่อย Meeting C วิจัยทางการศึกษา / อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีกนก   
ประธานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.20 - 15.40 น. ILI17 การพัฒนาความสามารถการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชัน
ร่วมกับสื่อสังคม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
โดย ยุวรัตน์ สมบัติคีรีไพบูลย์ , ประวิทย์ สิมมาทัน   
และ ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว 

15.40 - 16.00 น. ILI20 การศึกษาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 
โดย อรชร  วัฒนกุล และ พรรณธิพา ธีระโรจนพงษ์ 

16.00 - 16.20 น. ILI23 การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัด
พิษณุโลก 
โดย ณรงค์ นครพุ่ม และ อนุชา กอนพ่วง 

16.20 - 16.40 น. ILI28 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจใช้ 
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  MyMo by GSB ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
โดย ภัณฑิรา รุ่งเรืองเกียรติ และ ทรงพร หาญสันติ 
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ฟ 
 

ห้องประชุมย่อย Grand Ballroom วิจัยทางการศึกษา / อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
28 มิถุนายน 2562 

ประธาน อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล   
ประธานร่วม อาจารย์ ดร.บัญชา แสนโสดา 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

13.00 – 13.20 น. ILI30 การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
โดย จีรภา เดือดขุดทด 

13.20 – 13.40 น. ILI34 
 

การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัติการด้วย Active Learning 
โดย ณัฐภณ หรรษกรคณโชค 

13.40 – 14.00 น. ILI38 
 
 

การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียน 
ใน Thai MOOC 
โดย สุภาณี ทัพขวา และ น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ 

14.00 – 14.20 น. ILI39 
 
 

ความสัมพันธ์ของคุณค่าและประสบการณ์ตราสินค้า ดังก้ิน โดนัท  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย กัญญภา กฤษฎาพรเกษม และ ทรงพร หาญสันติ 

14.20 – 14.40 น. 
 
 

ILI41 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
โดย ณิชาภัทร สุวรรณศรี 

14.40 - 15.00 น. 
 

ILI50 ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดย สิตา สิทธิรณฤทธิ์ และ นิกร เทพทอง 

15.00 - 15.20 น. ILI54 การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้
โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดย รัตน์ติกาน ศิลา และ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร 

15.20 - 15.40 น. ILI55 ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิด 
สะตีมศึกษา ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดย รัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร และ ดร. วรวุฒิ สุภาพ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562                                             
                                                      28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                                                            

 

ภ 
 

ห้องประชุมย่อย Grand Ballroom วิจัยทางการศึกษา / อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  28 มิถุนายน 2562 

ประธาน อาจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล   
ประธานร่วม อาจารย์ ดร.บัญชา แสนโสดา 

เวลา 
รหัส

บทความ 
รายนามนักวิจัยและชื่อบทความ 

15.40 - 16.00 น. ILI60 ผลการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ  
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดย จาตุรนต์ หนุนนาค , สุรีย์พร สว่างเมฆ และ ยุทธพงษ์ อุดแน่น 

16.00 - 16.20 น. ILI61 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง”  
เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดย เกียรติพงษ์ นุ่มแนบ และ เกศินี ครุณาสวัสดิ์  
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สารจากบรรณาธิการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิง่ประดิษฐ์คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562 
(The 3rd  National Conference on Innovation for Learning and Invention 2019: ILI2019      
โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 7 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ซึง่เป็นผู้น าในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร
วิชาชีพครู 5 ปี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 

การประชุมวิชาการคร้ังนี้  ได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ             
สมาชิกวุฒิสภา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุณาบรรยายพิเศษ         
เร่ือง “ทิศทางการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21” และ             
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุณาบรรยาย เร่ือง “การผลิตและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ”  

ในด้านการน าเสนอผลงานวิจัย มีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ รวมทั้งสิ้น 81 เร่ือง จ าแนกเป็นการน าเสนอภาคโปสเตอร์จ านวน 20 เร่ือง และ
ภาคบรรยายจ านวน 61 เร่ือง ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ขอขอบพระคุณคณาจารย์ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม ขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณารับเป็นผู้พิจารณาบทความที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในคร้ังนี้  หวังว่า
เอกสารสืบเนื่องทางวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้ง     
ผู้ที่สนใจ สืบต่อไป 

 

บรรณาธิการ 
มิถุนายน 2562 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการใช้ SWU Mobile 

Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านวัตถุประสงค์การใช้งานและ
ความพึงพอใจในการใช้งานฯ และ 2) เพ่ือศึกษาปัญหาจากการใช้งาน SWU Mobile Application ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2561 จ านวน 54 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน SWU 
Mobile Application เพ่ือตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน และกิจกรรมจากตารางวิชาเรียนในระดับ
มากที่สุด และมีความพึงพอใจในการใช้งานฯ โดยรวมในระดับปานกลาง ส าหรับปัญหาจากการใช้งานฯ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านเสถียรภาพมากที่สุด 
ค าส าคัญ :  มศวโมบายแอพพลิเคชัน; แอพพลิเคชัน 
Keywords : SWU Mobile Application; Application 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของ
เรามากขึ้น โดยอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน กลายเป็นส่วนนึงต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งถือเป็น
ช่วงยุคสมัยที่มีการให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น คนไทยส่วยใหญ่เริ่มหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสาร
กันผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงเปรียบเสมือนช่องทางลัดในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่จะสามารถน าเสนอเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
เป็นตัวกลางในการให้สื่อสารข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน พร้อมทั้งรองรับความอ านวยสะดวกต่อผู้เข้าใช้งาน ในด้าน
การใช้ประโยชน์ต่อตัวแอปพลิเคชันในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับยุคของสังคม
สมัยใหม่   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับการ
บริการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นกันเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยคือผู้เรียนซึ่งเป็น
เด็กรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงมีการพัฒนาแอพพลิเคชันขึ้นมาที่ชื่อว่า SWU Mobile Application โดยมีลักษณะเป็นแอพพลิเคชันที่
ผู้เรียนสามารถใช้ติดตามข่าวสารและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและ
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แท็บเล็ต เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งใน
ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ ใช้งานสามารถ
ติดต่อสื่อสารหรือตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบด้วยบัวศรีไอดี (SWU ID) ซึ่งเป็นการยืนยัน
ตัวตนของนิสิต จากนั้นจะสามารถใช้งานได้ โดยระบบจะแสดงผลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูล
วิชาที่เรียน ตารางเรียน ผลการเรียน และกิจกรรม ปฏิทินวิชาการประจ าปีของทางมหาวิทยาลัย ช่องทาง
โซเชียลมี เดียต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย คอมมูนิวตี้  (Community) แผนที่การเดินทางภายใน
มหาวิทยาลัย (Map) รายชื่อบุคลากร คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน และเบอร์โทรฉุกเฉิน สมุดรายชื่อ ธุรกรรม
ทางการเงินต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาฯลฯ (PAY BY SCB) ตลอดจนการเข้าถึง SWU e-
Library จากคลังความรู้ เป็นต้น (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2561)   จากการส ารวจเบื้องต้นอย่างไม่
เป็นทางการ พบว่า นิสิตในระดับปริญญาตรีมักใช้ SWU Mobile Application เป็นประจ าเพราะเกี่ยวข้อง
กับชีวิตการเรียนของตนเองเป็นหลักเนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและติดตามข่าวสารต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย และพบปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับแอพพลิเคชันเบื้องต้น เช่น เรื่องการจัดวาง
องค์ประกอบของฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายในที่ยังมีจุดที่ไม่สะดวกในการใช้งาน และต้องการให้ปรับปรุงความ
เสถียรของระบบให้มากขึ้น รวมถึงให้มีข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ครบครัน เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้น 
คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของช่องทางการรับรู้ข่าวสารบนสื่อของสังคมออนไลน์ดั งกล่าว จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการใช้งาน SWU Mobile Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เพ่ือที่จะได้ผลการวิจัยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
แอพพลิเคชันดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการและทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา SWU Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 . เพ่ื อศึ กษ าการใช้  SWU Mobile Application ของนิ สิ ต ระดั บป ริญ ญ าตรี  มหาวิท ยาลั ย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านวัตถุประสงค์การใช้งานและความพึงพอใจในการใช้งานฯ 
 2. เพ่ื อศึ กษาปัญ หาจากการใช้ งาน  SWU Mobile Application ของนิ สิ ต ระดับปริญ ญ าตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 
1/2561 จากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 12 คณะวิชา ได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพ่ือให้
สามารถเก็บข้อมูลไดอ้ย่างสะดวกโดยพยายามคละคณะวิชาต่างๆ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 54 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Application และคุณลักษณะต่างๆ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

4 

 

ของ SWU Mobile Application เพ่ือน ามาก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถาม จากนั้นร่าง
แบบสอบถามไปปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับชั้นปี คณะวิชา 

ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนมือถือ และความถี่ในการใช้ SWU Mobile Application เป็นค าถามแบบให้
เลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการใช้งาน SWU Mobile Application ในด้านวัตถุประสงค์การใช้งาน 
และความพึงพอใจในการใช้งาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 
ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด) 

ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้งาน SWU Mobile Application ในด้าน 
กายภาพ ด้านเสถียรภาพ และด้านข้อมูลภายใน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (5 มาก
ที่สุด 4 มาก 3  ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด) 

3. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยโดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความตรงตามเนื้อหาด้วย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากนั้นน ามาค านวณและได้ค่า IOC ไดเ้ท่ากับ 0.97 ถือว่าเป็นข้อ
ค าถามทีม่ีคุณภาพสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ จากนั้นท าการการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
การด้านภาษาและจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์โดยใช้ Google form ในการจัดท าแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Google Form และใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูป

ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยในรูปตารางและการพรรณาความ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  นิสิตส่วนใหญ่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 และมีการใช้มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และมีความถ่ีในการใช้งาน 
SWU Mobile Application ประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์  

2. ผลการใช้งาน SWU Mobile Application (ดูข้อมูลเพิ่มเติมตารางที่ 2) มีดังนี ้
  2.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งาน SWU Mobile Application พบว่า นิสิตใช้งานในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง โดยใช้เพ่ือตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน และกิจกรรมจากตารางวิชาเรียนใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือใช้เพ่ือตรวจสอบข้อมูลวิชาเรียนในระดับมาก และ เพ่ือตรวจสอบปฏิทินวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง  

 2.2 ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน SWU Mobile Application พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับปานกลาง โดยพึงพอใจด้านกายภาพ เช่น สีสัน รูปที่ใช้ และการจัดวางข้อมูลมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมือคือด้านเสถียรภาพ เช่น การตอบสนองการใช้งาน และด้านข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลมี
ความถูกต้องและทันสมัย ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน  

3. ปัญหาจากการใช้งาน SWU Mobile Application พบว่า นิสิตมีปัญหาจากการใช้งานทั้งโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านเสถียรภาพมากที่สุดอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือด้านข้อมูลภายใน และด้านกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
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ปัญหาด้านเสถียรภาพที่มีมากที่สุดคือฟีเจอร์ภายในที่ยังไม่พร้อมใช้งานหรือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เช่น เมื่อคลิกเข้าไปยังไม่มีฟีเจอร์นั้น ส่วนด้านข้อมูลภายในคือปัญหาข้อมูลไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
ในขณะที่ปัญหาด้านกายภาพที่มีมากที่สุดคือเรื่องการจัดวางองค์ประกอบของฟีเจอร์ต่างๆ ภายในค้นหาได้
ยาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมตารางที่ 3) 
ตารางท่ี 2 การใช้งาน SWU Mobile Application  

การใช้งาน SWU Mobile Application 𝑥̅𝑥̅ S.D. แปลผล 

 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้    
1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลวิชาเรียน 3.96 0.99 มาก 
2. เพื่อค้นหาแผนที่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 2.12 1.03 น้อย 
3. เพื่อหารายชื่อบุคลากร คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน และเบอร์โทร
ฉุกเฉินจากสมุดรายชื่อ 

2.74 1.14 ปานกลาง 

4. เพ่ือตรวจสอบปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 3.22 1.25 ปานกลาง 
5. เพื่อตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจาก
คอมมูนิวตี้ 

2.50 1.19 น้อย 

6. เพื่อเข้าถึง SWU e-Library จากคลังความรู้ 2.88 1.22 ปานกลาง 
7. เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตร SCB จากโปรเพ่ือคุณ 2.50 1.21 น้อย 
8. เพื่อตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน และกิจกรรมจากตาราง
วิชาเรียน 

4.42 0.76 มากที่สุด 

9. เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(PAY BY SCB) 

2.51 1.21 น้อย 

รวม 2.98 1.11 ปานกลาง 
 ด้านความพึงพอใจในการงานฯ    
1. ด้านกายภาพ เช่น สีสัน รูปที่ใช้ และการจัดวางข้อมูล 3.46 0.85 มาก 
2. ด้านเสถียรภาพ เช่น การตอบสนองการใช้งาน 2.66 0.94 ปานกลาง 
3. ด้านข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย 3.12                   0.98 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.92 ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 3 ปัญหาจากการใช้งาน SWU Mobile Application 
 

ปัญหาจากการใช้งาน SWU Mobile Application 𝑥̅𝑥̅ S.D. แปลผล 

ด้านกายภาพ 
1. ตัวอักษรไม่ชัดเจน เช่น มีขนาดเล็ก รูปแบบตัวอักษรอ่านยาก 

 
2.61 

 
0.86 

 
ปานกลาง 

2. การใช้สีภายใน เช่น สีตัวอักษร หรือสีพื้นหลังไม่เหมาะสม 2.51 0.78 น้อย 
3. การจัดวางองค์ประกอบของฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายใน เช่น บาง
ฟีเจอร์ค้นหาได้ยาก 

3.14 1.02 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.88 ปานกลาง 
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ด้านเสถียรภาพ 
1. การตอบสนองช้า 

 
3.40 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

2. ฟีเจอร์ภายในยังไม่พร้อมใช้งานหรือยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เช่น เมื่อคลิกเข้าไปยังไม่มีฟีเจอร์นั้น 

 
3.68 

 
0.99 

 
มาก 

3. แอพพลิเคชันหยุดท างานไม่สามารถเข้าถึงได้ 3.20 1.02 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.98 มาก 

ด้านข้อมูลภายใน 
1. ข้อมูลไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบัน มีความล้าหลัง 

 
3.12 

 
0.83 

 
ปานกลาง 

2. ข้อมูลไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 3.25 0.94 ปานกลาง 
3. การใช้ภาษาสื่อถึงข้อมูลภายในฟีเจอร์นั้นๆ 3.14 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.88 ปานกลาง 
รวมทั้งหมด 3.11 0.33 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาการใช้งาน SWU Mobile Application พบประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือน ามาอภิปราย
ดังนี้  

1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งาน SWU Mobile Application จากผลการวิจัยที่พบว่านิสิตมักใช้
งานแอพพลิเคชันเพ่ือตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน และกิจกรรมจากตารางวิชาเรียน ตรวจสอบข้อมูล
วิชาเรียนรวมถึงใช้ตรวจสอบปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตหลักๆที่เก่ียวข้องกับความต้องการทางการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกฤษณี เสือใหญ่ และพัชนี เชยจรรยา (2559) ที่พบว่า ผู้ใช้มักใช้แอพพลิเคชันเพ่ือประโยชน์ใน
การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของนที นัยวัฒนกุล 
(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนแล้วพบว่าผู้ใช้
จะให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเกี่ยวกับการช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน 

2. ด้านความพึงพอใจและปัญหาในการใช้งาน SWU Mobile Application ซึ่งจากผลการวิจัยที่
พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในด้านกายภาพเกี่ยวกับ สีสัน รูป และการจัดวางข้อมูลในแอพพลิเคชันมากที่สุด 
และให้ความส าคัญด้านเสถียรภาพของแอพพลิเคชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบสนองการใช้งาน และด้าน
ข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งยังพบว่าปัญหาที่ผู้ใช้ให้ความส าคัญมากที่สุดมี
ความสอดคล้องกับกับประเด็นด้านความพึงพอใจคือปัญหาด้านเสถียรภาพของแอพพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น
เรื่องฟีเจอร์ภายในที่ยังไม่พร้อมใช้งานหรือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มีความสอดคล้องกับกับงานวิจัย
ของจักรกฤษ ศิริมังคโล (2558) ที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอพพลิเคชันว่าส่วนประกอบต่างๆ ของแอพ
พลิเคชันควรต้องมีความชัดเจน รูปแบบตัวอักษรภายในจะต้องอ่านและเข้าใจง่าย ขนาดและความละเอียด
ของภาพก็มีส่วนที่ท าให้การท างานของแอพพลิเคชันช้าลงหรือใช้งานไม่ได้เช่นกัน  ดังนั้นผู้พัฒนาแอพพลิเค
ชันควรระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวและควรน าอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ทดลองจริงเพ่ือทดสอบการท างานของแอ
พพลิชันในระหว่างที่พัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้ใช้ได้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอกพล รุ่งโรจ์
กิจกุล (2558) ที่เสนอแนะว่าควรสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานด้วยการปรับปรุงด้านความสะดวกและ
รวดเร็วของแอพพลิเคชันอยู่เสมอจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากข้ึน 
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ความรู้และความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญา: กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Knowledge and Understanding of Intellectual Property: A Case Study of 
Undergraduate Students at Faculty of Humanities,  

Srinakharinwirot University 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตระดับปริญญา
ตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1-4  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษา 1/2561 จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นข้อค าถาม
เพ่ือทดสอบความเข้าใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตคณะมนุษยศาสตร์มีความเข้าใจ
ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) มีความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดอยู่ในระดับมาก ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ทั้งหมดมีความเข้าใจในระดับปานกลาง 

 
ค าส าคัญ : ทรัพย์สินทางปัญญา 
Keywords : Intellectual property  
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บทน า 
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานทางความคิดที่มีคุณค่าและถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

ในแบบนามธรรมและรูปธรรม อาจหมายถึงสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สินค้า บริการ แนวคิด กรรมวิธี รวมถึงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ฯลฯ ที่เกิดจากสติปัญญาและความช านาญของมนุษย์ หากจ าแนกเป็นประเภทที่เป็นที่รู้จัก
กันโดยทั่วไป เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ของผลงานต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งทรัพย์ทางปัญญา
เหล่านี้อาจใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและสั่งสมเป็นเวลานานจนกว่าจะตกผลึกทางความคิด และถ่ายทอด
ออกสู่สังคม ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีทั้งคุณค่าและมูลค่าในตัวทรัพย์สินอย่างมหาศาล (ศุภศิลป กุลจิตตเจือ
วงศ,์ 2557)   

เนื่องจากความเจริญอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว เช่น การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
การส่งต่อไฟล์ข้อมูลรวมทั้งการน าข้อมูลที่ได้รับจากการสืบค้นมาใช้ประโยชน์ในเชิงการอ้างอิง ฯลฯ อย่างไร
ก็ตามความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศก็น ามาสู่ปัญหาเชิงวิชาการ โดยเฉพาะปัญหาในการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ การกระท าที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการลอกเลียนวรรณกรรม โดยทั้งที่
ขาดความเข้าใจ หรือไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว บางครั้งมีการละเมิด คัดลอก ท าซ้ า หรือ
หรือน าผลงานผู้ อ่ืนมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ได้ตั้งใจที่จะเพิกเฉยการเคารพถึงทรัพย์สินทางปัญญา ใน
ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่คิดไม่สุจริตก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และสามารถดัดแปลงไปใช้
ประโยชน์ต่อ โดยคาดว่าจะไม่มีผู้ใดทราบว่าผลงานดังกล่าวไม่ใช่ของตน  การกระท าดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ปัญหาอย่างรุนแรงในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเชิงการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หรือการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา อันเป็นประเด็นเชิงวิชาการที่ส่งผลให้สถาบันวิชาการต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจและให้ความส าคัญ
กับประเด็นปัญหาดังกล่าวมากขึ้น (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2555 )  

การละเมิดทางทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากต่อการเรียนและการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผลงานของนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือแม้แต่การ
ท างานในด้าวิชาการต่างๆ จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า นิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา อีกทั้งยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว โดยพบจากการละเมิดหรือเข้าข่ายการ
กระท าความผิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ การตัดต่อ ท าซ้ าหรือใช้รูปภาพผิด
ลิขสิทธิ์ต่างๆ ในการผลิตผลงานเพ่ือประกอบการจัดท าโครงงานในรายวิชาที่เรียน รวมถึงทราบข้อมูลจาก
ผู้สอนที่พบว่านิสิตมักคัดลอก หรือใช้ผลงานของผู้อ่ืนมาประกอบการท างานของตนเองโดยขาดความรู้ความ
เข้าใจ จึงท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่านิสิตปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญามาก
น้อยเพียงใด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวนิสิตในการเรียนรู้และเป็นแนวที่จะป้องกันปัญหาเรื่องการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเกิดขึ้นและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นแนวทางให้กับ
มหาวิทยาลัย ห้องสมุด และอาจารย์ผู้สอนเห็นถึงความส าคัญและหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเพื่อให้รู้เท่าทันและไม่เข้าข่ายกระกระท าความผิดทางกฎหมายได้ 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
10 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
มนุษยศาสตร์ทุกชั้นปี จ านวน 2,677 คน*   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4  
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 15 สาขาวิชา เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น
ตามระดับชั้นต่างไม่เป็นสัดส่วน โดยจ าแนกตามสาขาวิชา สาขาวิชาละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  
    *สรุปจ านวนนิสิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วนัที ่13 กนัยายน 2561 

         
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

  1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สัญญา
อนุญาตและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นร่างแบบสอบถามไป
ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญา เป็นแบบแบบปรนัยให้เลือก
ค าตอบเฉพาะข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 15 ข้อ และเป็นแบบเลือกตอบใช่หรือ
ไม่ใช่ จ านวน 15 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ  
3. น าข้อค าถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา โดยอาจารย์ให้

ค าแนะน าเพ่ิมเติมเรื่องเกณฑ์การแปลผลคะนน จากนั้นคณะผู้วจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. น าแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนตรวจสอบโดยการประเมินความตรงตามเนื้อหาด้วยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่ง จาก
การค านวณได้ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ระหว่าง 0.6-1.00 มีจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ  ถือว่าเป็นข้อค าถามที่มี
คุณภาพสามารถน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างๆ 
จากนั้นท าการการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์โดยใช้ 
เว็บไซต์ www.quizizz.com ในการจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ซึ่งข้อมูลในตอนที่ 

1 ใช้วิธีการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ส่วนค าถามตอนที่ 2 ด าเนินการโดยสรุปผลคะแนนก่อน โดยมีเกณฑ์
ในการให้คะแนน คือ ตอบถูก ได้ 1 คะแนน และตอบผิด ได้ 0 คะแนน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลรวมคะแนนทั้งหมด โดยแปลผลของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ผลรวมของคะแนนสูงสุด คือ 30 คะแนน คะแนนต่ าสุด คือ 0 คะแนน 
โดยมีการแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วง ตามเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

http://www.quizizz.com/
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คะแนน 21-30  หมายถึง  มีความเข้าใจในระดับมาก 
คะแนน 10-20  หมายถึง  มีความเข้าใจในระดับปานกลาง 
คะแนน 0-10  หมายถึง  มีความเข้าใจในระดับน้อย 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ตอบแบบสอบถามมาครบ
ร้อยละ 100 โดยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดคือนิสิตชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 41) (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 

 
2. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ในภาพรวม  

เมื่อพิจารณาจากคะแนนดิบของนิสิตแต่ละคน พบว่า นิสิตที่มีความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาใน
ระดับปานกลางมากท่ีสุด จ านวน 46 คน รองลงมา คือ ระดับมาก จ านวน 23 คน และระดับน้อย จ านวน 1 
คน ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 

 

17%

27%
41%

15%

ชัน้ปีที่1 ชัน้ปีที่2 ชัน้ปีที่3 ชัน้ปีที่4
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ภาพที่ 2 คะแนนของนิสิต (n=60) 

 
3. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า นิสิต

ทุกสาขาวิชามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 17.5) 
เมื่อพิจารณาจากสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญามากที่สุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 22.5) ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ ทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจ าแนกตามสาขาวิชา 

 
อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจทางทรัพย์สินทางปัญญาของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ พบว่า 
นิสิตทุกสาขาวิชามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาจากสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญามากที่สุดอยู่ในระดับมาก ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ มีความรู้ความเข้าใจใกล้เคียงกันในระดับปานกลางไม่มี
สาขาวิชาใดที่อยู่ในระดับต่ าเลย ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีรายวิชาการรู้สารสนเทศและชีวิตในโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนใน
บางโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะใน
แง่มุมของการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม การใช้สารสนเทศโดยค านึงถึงลิขสิทธิ์ เงื่อนไขอนุสัญญา
อนุญาตต่างๆ รวมไปถึงการตระหนักรู้ เรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม ฯลฯ ซี่งท าให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ในการจัดท ามคอ. 3 ซึ่งเป็นโครงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาในทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์ มีนโยบายในการก าหนดประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบหลัก
และรองในการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นหมวดหนึ่งที่ส าคัญของการจัดท า
หลักสูตร ดังนั้นจึงท าให้นิสิตได้เรียนรู้และตระหนักในเรื่องดังกล่าวจากการสอดแทรกในทุกรายวิชาจาก
อาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ในการท าศึกษาค้นคว้าท ารายงาน และการท าโครงงาน (project) ในรายวิชาต่างๆ 
ผู้สอนได้มีการกล่าวถึงและให้ความส าคัญกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าข่ายการละเมิดฯ เช่น 
การถ่ายส าเนาเอกสารต าราทั้งเล่ม การน ารูปภาพ ตัวอักษร การดาวน์โหลดเพลงลิขสิทธิ์มาใช้ประกอบการ
ผลิตผลงานในโครงงาน การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนต่างๆ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ในการผลิตผลงานของ
ตน จะต้องมีการอ้างอิงหรือมีคัดเลือกเพ่ือใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวให้ไม่เข้าข่ายการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน และค านึงถึงเงื่อนไขการใช้งานจากการให้สิทธิต่างๆ อย่างระมัดระวัง เป็นต้น  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีการแนะน าให้นิสิตไปปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าโดยใช้
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คะแนนเฉลี่ยทุกสาขาวิชาโดยรวม (17.5)
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สารสนเทศต่างๆ การอบรมการใช้โปรแกรมบรรณานุกรม EndNote ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีส่วนที่ได้กล่าวถึง
เรื่องการตระหนักรู้ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ จึงท าให้นิสิตในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลัทพา หรรษาพันธุ์ และภรณี ศิริโชติ (2560) ที่เสนอแนะให้อาจารย์
ผู้สอนสอดแทรกความรู้เชิงจริยธรรมทางวิชาการทั้งระหว่างการเรียนการสอนหรือการมอบหมายงานใน
ระหว่างเรียนและควรให้นิสิตได้พึงระมัดระวังถึงการกระท าผิดด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของนนทนันท์ 
แย้มวงษ์ (2557) ที่กล่าวว่านิสิตจ าเป็นต้องตระหนักรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบกับตนเอง และได้สั่งสมเรื่องราวเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยของนลัทพา 
หรรษาพันธุ์ และภรณี ศิริโชติ (2560) ที่พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการโจรกรรมทาง
วรรณกรรมว่าเป็นการทุจริตทางวิชาการลักษณะหนึ่ง รวมถึงรูปแบบของการบันทึกข้อความจากการอ่าน
และการวิเคราะห์สารสนเทศ ซึ่งผู้เรียนอาจได้รับความรู้จากการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา หลักสูตร คณะ ส านักหอสมุด บัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ โดยงานวิจัยของน
นทนันท์ แย้มวงษ์ (2557) ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดนโยบายให้มีการบูรณาการ
เนื้อหาเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้
และหลีกเลี่ยงการละเมิดได้ ส่วนผู้สอนควรมีการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนและกวดขันให้มากขึ้นทั้ง
ในการท ารายงานและโครงงาน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ เป็นที่น่าสนใจและตื่นตัวในปัจจุบันจาก
สภาพการณ์ท่ีเป็นยุคดิจิทัลซึ่งไม่ว่าจะวัยรุ่น วัยท างานต่างใช้คอมพิวเตอร์ในการท ากิจกรรมต่างๆ และส่งผล
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล การเผยแพร่ การส่งต่อ ดัดแปลง ท าซ้ า แบ่งปันต่างๆ เป็นเรื่องง่ายดายขึ้น ดังนั้น
การกระท าดังกล่าวอาจไปส่งผลกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาได้ จึงควรมี
การบูรณาการความรู้การเผยแพร่กฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงบรรจุอยู่ในทุกหลักสูตรของการศึกษา  (ศุภศิลป์ 
กุลจิตต์เจือวงศ,์ 2557)  

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญและสอดรับกับการส่งเสริมทรัพย์สินทาง
ปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 7 แห่งกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2545 ที่
ก าหนดว่า "มหาวิทยาลัยพึงระลึกว่าการจัดกิจกรรมของตนต้องเป็นไปเพ่ือการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาแก่
สังคมส่วนรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย..." (ชนิตา รักษ์พลเมือง
และคณะ, 2550) อีกทั้งยังสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (2550) ที่กล่าวถึง
บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานด้านส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญาเห็นได้จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมหรือให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังต้อง
ค านึงการสร้างค่านิยมและจิตส านึกให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส าคัญอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยงานห้องสมุด และอาจารย์ผู้สอน 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีนโยบายที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาทางทรัพย์สินทางปัญญาและ 

ประเด็นที่เก่ียวข้องสอดแทรกในทุกรายวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตทุก
สาขาวิชาต้องเรียน 

2. ห้องสมุดควรเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง 
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เป็นรูปธรรม เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จัดท าสื่อความรู้ ท ามุมความรู้ หรือจัดอบรมในเรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์ผู้สอนจะต้องสอดแทรกความรู้ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญาโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการท ากิจกรรมทางการเรียน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

ควรศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ 
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยที่ได้ให้ค าแนะน า
และสนับสนุนให้สามารถท างานวิจัยนี้ได้ส าเร็จ รวมทั้งสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและออกแบบลวดลายพิมพ์จาก
ลวดลายผ้าลายอย่างโบราณ 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีจาก
ลวดลายผ้าลายอย่างโบราณด้วยการพิมพ์ดิจิทัลพริ้นต์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลายจ านวน 3 ท่าน และสตรีวัยท างานเขตพระนคร ช่วง
อายุระหว่าง 35 - 45 ปี จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 การเลือกลายผู้เชี่ยวชาญเลือกลายลายกุดั่น ลายประจ ายามก้านแย่ง และลาย
พุดตาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญเลือกผ้าคลุมไหล่ หมวก และกระเป๋าถือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 35 – 40 ปี สถานภาพโสด รายได้ 15,000 – 25,000 บาท/เดือน 
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี
ผลิตจากผ้าพิมพ์ลาย เลือกซื้อ/ใช้แบบสไตล์ตนเอง จากโอกาสที่จะน าไปใช้ แรงจูงใจจาก
ความชอบส่วนตัว และประเด็นการเลือกจากรูปทรง ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มาก ทั้ ง 3 
ผลิตภัณฑ์เรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ผ้าคลุมไหล่ มีค่าเฉลี่ย 4.10 กระเป๋าถือ มีค่าเฉลี่ย 4.03 
และหมวก มีค่าเฉลี่ย 3.72 การตัดสินใจคิดว่าจะซื้อเมื่อผลิตภัณฑ์วางจ าหน่าย สนใจเลือก
สั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่สนใจซื้อมากที่สุดคือ กระเป๋าถือ ลวดลายที่
สนใจซื้อมากที่สุดคือ ลายประจ ายามก้านแย่ง ส่วนปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ 
ลวดลายและสีสันของผลิตภัณฑ์ 
ค าส าคัญ  : ผ้าลายอย่าง  ลายอย่างโบราณ  การพิมพ์ดิจิทัลพริ้นต์  
 เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี 
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ABSTRACT 
    This research aimed to 1) study pattern from Ancient Fabrics 2) to 
study Design of Women’s Apparel by digital printing techniques and 3) study 
the satisfaction women’s apparel in 3  designs consisting of Printed Fabric 
with Four-Petaled, Diamond Design in a Trellis Pattern, Printed Fabric with 
design in a puttern pattern. The population was 100 assessors within the age 
range 35 - 40 yearn in Phra Nakhon, Bangkok. The research instrument was a 
questionnaire. Data were statistically analyzed for Percentage, Mean and 
Standard Deviation.   
     Results showed that most respondents ages 31 - 35 years, being 
single, earning from 1 5 ,0 0 0  - 2 5 ,0 0 0  Bath.  Most got Bachelor's Degree, 
Working private business and used to use women’s apparel by Printed 
Fabric, choose to buy/use your own style, purchase from the opportunity to 
be used, motivated by personal preferences and, selection issues from 
shapes. The satisfaction of the respondents towards women's apparel 
products has a high level of average in all 3  products, according to the 
following average values: shawls with an average of 4.10, shoulder bags with 
an average of 4.03 and hats with an average of 3.72.  The decision to buy 
when the product is released.  Interested in choosing to order products 
online most.  The products that are most interested in buying are shoulder 
bags. The pattern that is most interested in buying is Diamond Design in a 
Trellis Pattern. The factors that make the decision to buy the most are the 
pattern and colour of the product. 
 
Keywords:  Ancient pattern, digital printing techniques and women’s apparel. 
 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ผืนผ้าที่มีลวดลายสวยงามได้รับความนิยมมายาวนาน ปัจจุบันนักออกแบบที่ชื่นชอบ
การใช้ลวดลายผ้ามาสร้างสรรค์คอลเลคชั่น (Collection) เสื้อผ้าของตนให้มีความโดดเด่น
ก็มีมากขึ้น (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ.  2561) ท าให้ผ้าพิมพ์ลายถูกน ามาใช้สนอง
ความต้องการตามยุคสมัยอย่างแพร่หลาย แต่กระบวนการผลิตผ้าพิมพ์ลายอย่างที่ต่อมา
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ช่างไทยสามารถผลิตได้เอง ไม่ต้องส่งไปให้ชาวอินเดียผลิตนั้นขั้นตอนยังเป็นการใช้พิมพ์ไม้
และวาดด้วยมือ ซึ่งหากต้องการผ้าที่มีสีซับซ้อนเช่น ผ้าลายทอง จะต้องใช้วิธีวาดด้วยมือ
ทับหลังพิมพ์ลายเสร็จ ท าให้ผลิตได้ช้าและมีปริมาณน้อย ปัจจุบันจึงมีการน าเทคโนโลยีการ
พิมพ์ระบบดิจิทัล ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ Ink Jet ขนาดใหญ่และพิมพ์ได้ยาวต่อเนื่อง สามารถสั่งพิมพ์
ได้จากไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ เช่น AI, JPG, TIFF ได้โดยตรง จึงไม่ต้องท าบล็อคสกรีน ท าให้การ
พิมพ์ลายบนผ้ามีความสะดวก พิมพ์ลายที่มีความซับซ้อนไม่จ ากัดจ านวนสีได้เป็นอย่างดี 
แม้จะมีข้อจ ากัดคือ ความเร็วและการผลิตปริมาณมากยังสู้ระบบการพิมพ์สกรีนแบบ 
Rotary ไม่ได้ แต่มีข้อได้เปรียบหากน ามาใช้ในการพิมพ์บรู๊ฟสี ในกรณีต้องการผลิตผ้าลาย
อย่างที่มีสีซับซ้อนหรือผืนผ้าที่ต้องการก าหนดโทนสีเช่น สีไทย  สีโบราณ สีไทยโทน ซึ่งท า
ให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องเตรียม
แม่พิมพ์ ใช้เวลาการผลิตที่สั้นลงตอบสนองความต้องการน าเสนอสินค้ากลุ่มใหม่ที่รวดเร็ว
มากขึ้นในปริมาณที่น้อยลง เพ่ือน าไปสู่ตลาดที่มีเอกลักษณ์และสนองความต้องการในกลุ่ม
ผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเฉพาะมากขึ้น ตลอดจนการก้าวสู่ตลาดใหม่ สิ่งทอตามสั่ง ส าหรับนักออกแบบ
ลายผ้าหรือผู้ที่ใช้ผ้าสามารถส่งแบบหรือภาพผ่านระบบออนไลน์ แล้วผ้าที่สั่งก็จะถูกพิมพ์ลาย
ลงบนผ้าเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปยังผู้สั่งสินค้า เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีความ
โดดเด่นอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ ลักษณะของงานปรุงแต่งตามกระแสของผู้บริโภคในสังคม 
(มานพ  ชุ่มอุ่น.  2555) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความ
แตกต่างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดได้ 
 John  Hawkins (2001) กล่าวว่า พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่
กับเครื่องจักร การรักษาต้นทุนให้ต่ าและทรัพยากรที่ร่อยหรอ หากแต่ขึ้นอยู่กับพลังสมองใน
การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งมีนวัตกรรมจากเทคโนโลยีและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็น
องค์ประกอบส าคัญ เป็นวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน (Capital 
Assets) ในปริมาณที่น้อย แต่ใช้สินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Assets) ในปริมาณที่
มาก ต้นทุนหลักมาจากความคิดที่จะต้องคิดให้ต่าง คิดให้เด่นจากคนอ่ืน ๆ โดยยังคง
เอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเองไว้ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2552) กล่าวว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม่ 
 ผ้าลายอย่างถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ จากโบราณผ้าลายอย่างจะ
เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะผู้สวมใส่และยังเป็นสินค้าเพ่ือการส่งออก ทั้งยังถูกน ามาใช้เป็นเครื่อง



การประชุมวิชาการรับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3 ประจ าป ี2562                                             
                                                     28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี                                                                                        
 
 

19 
 

บรรณาการส าหรับต่างชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า และไว้ใช้ต้อนรับชาวต่างชาติที่ เข้ามาใน
ไทย นับว่าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เล่าเรื่อง
ผ่านลวดลายบนผืนผ้าโดยฝีมือช่างไทยที่ได้ออกแบบลวดลายผ่านศิลปะไทยมาผสมผสาน
ร่วมกันจนได้ผ้าลายอย่าง จึงกล่าวได้ว่าผ้าลายอย่างเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใน
ด้านงานศิลปะและงานฝีมือของชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลั กการของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ที่มีกระบวนการน าวัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมา
รวมกัน ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงสนใจลวดลายผ้าอย่างโบราณที่มีความงดงาม
ของฝีมือชาวไทยในอดีตซึ่งท าการผลิตผ้าโดยใช้วิธีการพิมพ์และวาดด้วยมือ ซึ่งท าให้ใช้
ระยะเวลานาน ในการผลิตแต่ละครั้งได้ผ้าจ านวนไม่มาก เนื่องจากจากการผลิตมีความ
ซับซ้อนและเป็นงานฝีมือจึงท าให้ผ้าลายอย่างหายไป คงเหลือแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมผ้าไทยในอดีต โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีแนวทางในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่การพิมพ์แบบดั้งเดิมคือ เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลพริ้นต์ 
ท าให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นได้ครั้งละจ านวนมาก อีกท้ังต้นทุนการผลิตลดลงอีกด้วย 
ท าให้ผ้าลายอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะเครื่องนุ่งห่มในอดีต สามารถน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ท าให้ผ้าลายอย่างเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังคงรักษาคุณค่าของผ้าลายอย่างให้คงอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาและออกแบบลวดลายพิมพ์จากลวดลายผ้าลายอย่างโบราณ 
 2. เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีจากลวดลายผ้าลาย
อย่างโบราณด้วยการพิมพ์ดิจิทัลพริ้นต์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ สตรีวัยท างานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สตรีวัยท างานเขตพระนคร ช่วง
อายุระหว่าง 35-45 ปี จ านวน 100 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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  2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าลายอย่างโบราณ โครงสร้างลวดลายผ้าลายอย่าง
โบราณเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย แบ่งเป็น 3 ลายคือ ลายกุดั่น ลายประจ า
ยามก้านแย่ง และลายพุดตาน รวม 9 ลาย 
  2.2 ผ้าที ่ใช้เป็นวัสดุหลักในการท าเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีคือ  
ผ้าสปันเรยอนพิมพ์ลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ระบบดิจิทัลพริ้นต์ 
  2.3 ขั้นตอนการผลิตผ้าสปันเรยอนพิมพ์ลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ระบบ
ดิจิทัลพริ้นต์ 
  2.4 ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีประกอบด้วย 
ผ้าคลุมไหล่ หมวก และกระเป๋าถือ 
  2.5 กลุ่มผู้ประเมินเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีได้แก่ ผู้บริโภคที่เคย
ซื้อ/เคยใช้เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  นโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีที่ มาจากนโยบายด้านการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางศิลปะ (Art-Related Industries) ซึ่งเกิดจากการปรับตัว
ครั้งใหญ่ของนโยบายเศรษฐกิจโลกช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยใช้เป็นแนวทางการสร้างเสริม
ศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษที่ประสบความส าเร็จกลายเป็นประเทศชั้นน าใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในระหว่างปี 1997 - 2004 อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของอังกฤษเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7 หรือเป็น 4 เท่าของภาคการผลิต
แบบเดิม (ใจภักดิ์  บุรพเจตนา.  2555) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ได้ก าหนด
ขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึ่งเป็นการก าหนดกรอบโดยกว้างเพ่ือประโยชน์ในการ
วัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทยและสะท้อนถึงความส าคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ และปรับเพ่ิมเติมตาม
รูปแบบของ UNESCO แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก และ 15 สาขาย่อยประกอบด้วย 
  1. มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage or Cultural/Biodiversity - 
Based Heritage) แบ่งเป็น 4 หมวดคือ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) การแพทย์แผนไทย และ 4) อาหารไทย 
  2. ศิลปะ (Arts) แบ่งเป็น 2 หมวด คือ 1) ศิลปะการแสดง 2) ทัศนศิลป์ 
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  3. สื่อ (Media) แบ่งเป็น 4 หมวด คือ 1) ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 2) การ
พิมพ์ 3) การกระจายเสียง และ 4) ดนตรี 
  4. งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation) แบ่งเป็น 5 หมวด คือ 
1) การออกแบบ 2) แฟชั่น 3) สถาปัตยกรรม 4) การโฆษณา และ 5)  ซอฟแวร์ 
 2. ผ้าลายอย่างโบราณ 
  ผ้าลายอย่างเป็นผ้าพิมพ์ที่ช่างไทยพัฒนาขึ้นมาจาก ผ้ายกไหม ผ้าปัก ซึ่งต้องใช้
ความประณีตสูง ผลิตได้ช้า จึงพัฒนามาเป็นการพิมพ์ลายลงบนผ้าขาว แต่ถ้าต้องการให้พ้ืน
เป็นสีก็ย้อมสีที่ต้องการหลังจากพิมพ์ลายแล้ว และถ้าต้องการให้ลายเป็นสีก็แต่งแต้มลงไป 
การแต้มสีลงบนผ้าพิมพ์หรือผ้าลายอย่างนี้เป็นที่มาของ ผ้าเขียนทอง หรือผ้าลายเขียนทอง
ซึ่งเป็นผ้าส าหรับเจ้านายชั้นสูงในราชส านัก เชื่อกันว่า ผ้าลายอย่างนี้ช่างไทยเป็นผู้ออกแบบ
ลวดลาย ส่งไปพิมพ์มาจากอินเดียแล้วน ามาเขียนลายทองภายหลัง ลายที่นิยมเขียนคือ 
ลายเทพพนม ลายพรหมสี่หน้า ลายก้านขดกินนรร า ลายพรรณพฤกษา ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 
เป็นต้น ลวดลายเหล่านี้เข้าใจว่า ช่างที่ออกแบบได้ความบันดาลใจมาจากลวดลายและ
รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย ลวดลายจากภาพจิตรกรรมไทย และลวดลายบนเครื่องถ้วย
โบราณ โดยเฉพาะลวดลายของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ลวดลายที่ช่างไทยออกแบบเหล่านี้มี
ความละเอียดประณีตยิ่ง (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ.  2559) 
 3. พฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการด้วยเงิน การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ การกระท า
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นตัว
ก าหนดให้มีการกระท า พฤติกรรมการซื้อนั้น หมายรวมถึงผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรมหรือที่
เป็นการซื้อของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อ  
  3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
   เมื่อลูกค้ามีความต้องการ เขาจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่
ตอบสนองความต้องการของเขาให้เกิดความพึงพอใจ การศึกษาขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจึงมีความส าคัญต่อนักการตลาด แบบจ าลองการตัดสินใจซื้อ น าเสนอกรอบแนวคิด
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (สืบชาติ  อันทะไชย.  2556) ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   โคตเลอร์ (Kotler,  1994) กล่าวว่า ผู้จัดการตลาดต้องไว้วางใจต่อการวิจัย
ผู้บริโภคเพ่ือตอบค าถาม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
   ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย? กลุม่ตลาดเป้าหมาย (Occupants) 
   ผู้บริโภคซื้ออะไร? สินค้าหรือบริการ (Objects) 



การประชุมวิชาการรับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3 ประจ าป ี2562                                             
                                                     28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี                                                                                        
 
 

22 
 

   ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ? วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 
   ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ในการซื้อ  
     (Organizations) 
   ผู้บริโภคซื้ออย่างไร? ขั้นตอนการซื้อ (Operations) 
   ผู้บริโภคซื้อเมื่อไร? โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
   ผู้บริโภคซื้อที่ไหน? แหล่งที่ซื้อสินค้า (Outlets) 
   ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “7 Os” การสร้างความเข้าใจพฤติกรรมการซื้อควรใช้
แบบจ าลองกระตุ้นและตอบสนอง (The stimulus-response model) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 
สิ่งกระตุ้น
ทางการ
ตลาด 

สิ่งกระตุ้น 
อื่น ๆ 

 
คุณลักษณะ 

ผู้ซื้อ 
ขั้นตอน 

การตัดสินใจซื้อ 
 การตอบสนอง 

 สินค้า  การเมือง   สังคม 1. การตระหนักถึง  - สินค้าท่ีเลือกซื้อ 
 ราคา  เศรษฐกิจ   วัฒนธรรม ปัญหา  - ตราสินค้าท่ี 
 สถานท่ี  สังคม   บุคคล 2. การค้นหาข้อมูล  เลือกซื้อ 
 ส่งเสริม  เทคโนโลยี   จิตวิทยา 3. การประเมินทางเลือก  - เวลาที่เลือกซื้อ 
    4. การตัดสินใจเลือก  - ร้านค้าท่ีเลือกซื้อ 
    5. พฤติกรรมหลังซื้อ   
 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อ 
ที่มา (Kotler.  2003 อ้างถึงใน สืบชาติ  อันทะไชย.  2556)  
 
 จากภาพที่ 1 สิ่งกระตุ้นมีองค์ประกอบ 2 ชนิด คือ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือ
ส่วนผสมทางการตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ หรือสิ่งแวดล้อมภายนอกได้แก่ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในขณะที่องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้ซื้อและ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเรียกว่า “กระบวนการ” นอกจากนั้นแบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อ
ยังประกอบด้วย การตอบสนอง ซึ่งได้แก่ สินค้าที่เลือกซ้ือ ตราสินค้าท่ีเลือกซ้ือ เวลาที่เลือก
ซื้อ ร้านค้าที่เลือกซื้อ หรือจ านวนที่เลือกซื้อ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ผลิตภัณฑ์ เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี  จ านวน 3 รูปแบบ ๆ ละ 3 
ลวดลาย รวม 9 ผลิตภัณฑ์ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประกอบการแต่งกาย
สตรีผลิตจากผ้าสปันเรยอนพิมพ์ลาย โดยมีข้อค าถามแบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลการใช้เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี 
  ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรีในพื้นที่เขตพระนคร 
  ตอนที่ 4  ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีที่
ตัดเย็บด้วย ผ้าสปันเรยอนพิมพ์ลายทั้ง 3 ชนิด คือ ผ้าคลุมไหล่ หมวก และกระเป๋าถือ 
 
การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ 
 1. การออกแบบโครงสร้างลายจากผ้าลายอย่างโบราณ 
  1.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าพิมพ์ลาย และศึกษาลวดลายจากผ้า
พิมพ์ลายอย่างโบราณ เพ่ือน ามาออกแบบ 
  1.2 ออกแบบร่างลวดลายเพ่ือท าไฟล์ดิจิทัล โดยศึกษาจากลวดลายโบราณ
ของผ้าลายอย่าง 3 ลาย ได้แก่ ลายกุดั่น ลายประจ ายามก้านแย่ง และลายพุดตาน ก าหนด
ลายละ 3 แบบ รวม 9 ลาย เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาคัดเลือกที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เลือกรูปแบบละ 1 ลวดลาย 
  1.3 ออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรี จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผ้า
คลุมไหล่ จ านวน 2 แบบ หมวก จ านวน 10 แบบ และกระเป๋าถือ จ านวน 11 แบบ 
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคัดเลือกให้เหลือชนิดละ 1 แบบ 
  1.4 กระบวนการท าผ้าพิมพ์ลายอย่าง ผู้วิจัยผลิตผืนผ้าด้วยการพิมพ์
ดิจิทัลพริ้นต์ลงบนผ้าสปันเรยอน ในกระบวนการนี้จะได้ผ้าสปันเรยอนพิมพ์ลายจ านวน 3 ลาย 
 2. การสร้างแบบสอบถาม  
  วิธีสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยและเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 น าข้อมูลที่ ได้ มาสร้างแบบสอบถามเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ เครื่อง
ประกอบการแต่งกายสตรีเกณฑ์ประเมินค่าวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 5 ระดับ 
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การประเมินของบุญชม  ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 
   พึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
   พึงพอใจมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
   พึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
   พึงพอใจน้อย ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
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   พึงพอใจน้อยที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  
  2.3 น าไปทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 20 ชุด กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient)  
  2.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เขตพระนครท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
พิจารณาแหล่งที่มีการซื้อ/ขายผ้าพิมพ์ลาย จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอก
ค าตอบเอง (Self-Administered) และรอรับกลับ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามสมบูรณ์ทุกข้อ 
  3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ก่อน
การลงรหัสเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษาน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
  4.1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดย
การหาค่าร้อยละ 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประกอบการแต่งกายสตรี โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพิจารณาคัดเลือกแบบร่างลวดลาย ปรากฏดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

(ก) ลายกุดั่น (ข) ลายประจ ายามก้านแย่ง (ค) ลายพุดตาน 
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ภาพที่ 2 แบบร่างลวดลายและสีสันจากผ้าลายอย่างโบราณ 
 
 2. ผลการออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีตัดเย็บจากผ้าสปันเรยอน
พิมพ์ลาย ได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
    
 
 
 
 

(ก) ลายกุดั่น (ข) ลายประจ ายามก้านแย่ง (ค) ลายพุดตาน 
 
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 
 

 

 

(ก) ลายกุดั่น (ข) ลายประจ ายามก้านแย่ง (ค) ลายพุดตาน 
 
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์หมวก 
 
 

 

(ก) ลายกุดั่น (ข) ลายประจ ายามก้านแย่ง (ค) ลายพุดตาน 
 
ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือ 
 
 3. ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 35 – 40 ปี ร้อยละ 
52.00 สถานภาพโสด ร้อยละ 46.00 รายได้ (ต่อเดือน) 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 
64.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 52.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
45.00 
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 4. การใช้เครื่องประกอบการแต่งกายสตรี จากการส ารวจสตรีวัยท างานทั้งหมด 
100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีผลิตจากผ้าพิมพ์
ลาย ร้อยละ 58.00 เลือกซื้อ/ใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งการน าไปใช้ ร้อยละ 
47.00 แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ความชอบส่วนตัว ร้อยละ 41.00 ประเด็นการเลือก
เครื่องสตรีแบบสไตล์ของตนเอง ร้อยละ 36.98 ลักษณะการเลือกซื้อเครื่องประกอบการ
แต่งกายสตรีเลือกซ้ือจากโอกาสที่จะประกอบการแต่งกายสตรีรูปทรง ร้อยละ 30.00 
 5. ความพึงพอใจต่อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีตัดเย็บจากผ้าสปันเรยอน
พิมพ์ลาย มีดังนี ้
  5.1 ความพึงพอใจผ้าคลุมไหล่รายด้านโดยรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้านเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยคือ ด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของผ้าคลุมไหล่ มีค่าเฉลี่ย 4.10 และ
ด้านรูปแบบของผ้าคลุมไหล่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
  5.2 ความพึงพอใจหมวกรายด้านโดยรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยคือ  ด้าน
รูปแบบของหมวก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของหมวก 
มีค่าเฉลี่ย 3.65 
  5.3 ความพึงพอใจกระเป๋าถือ รายด้านโดยรวม อยู่ในระดับ  มาก มีค่าเฉลี่ย 
4.03 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยคือ 
ด้านรูปแบบของกระเป๋าถือ มีค่าเฉลี่ย 3.93 และด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย
ของกระเป๋าถือ มีค่าเฉลี่ย 4.14 
 6. การตัดสินใจซื้อเครื่องประกอบการแต่งกายสตรีตัดเย็บด้วยผ้าสปันเรยอนพิมพ์
ลายทั้ง 3 ชนิด คือ ผ้าคลุมไหล่ หมวก และกระเป๋าถือวางจ าหน่าย คิดว่าจะซื้อ ร้อยละ 
75.00 ช่องทางการจ าหน่ายที่สนใจเลือกซื้อมากที่สุดคือ สั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 
41.00 ผลิตภัณฑ์ที่สนใจซื้อมากท่ีสุดคือ กระเป๋าถือ ร้อยละ 41.00 ลวดลายที่สนใจซื้อมาก
ที่สุดคือ ลายประจ ายามก้านแย่ง ร้อยละ 46.00 ปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ 
ลวดลายและสีสันของผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 70.00  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาลวดลายพิมพ์จากผ้าลายอย่างโบราณ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีที่ตัดเย็บจากผ้าสปันเรยอน
พิมพ์ลายด้วยการพิมพ์ดิจิทัลพริ้นต์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จึงควรมีการ
ต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป 
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 2. ควรมีการถ่ายทอดวิธีการศึกษาและออกแบบลวดลายพิมพ์จากลวดลาย
ผ้าลายอย่างโบราณให้แก่ผู้ผลิตรายย่อยหรือสมาชิกในรัฐวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาต่อยอด
ให้ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ตอบสนองกระแสนิยมลวดลายบนผืนผ้าของ
คนไทย ให้มีข้อมูลต่อยอดสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ 
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Quality Improvement of Vetiver Grass 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนา (Research development) ใช้วิธีวิจัยเชิงทดลองโดยเริ่มจาก

ศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก  และศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือก
หญ้าแฝกโดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย factorial in CRD 
 ศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่ใช้ในสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝก  สูตรในอัตราส่วนกลีเซอลีน  
โดยมีสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝก 3 สูตร และเวลา คือ  สูตรที่ 1  ( กลีเซอลีน 3  : น้ า 1 แช่  3 , 5 , 7วัน  )

สูตรที่ 2  ( กลีเซอลีน 2  : น้ า 2 แช่  3 , 5 , 7วัน  )และสูตรที่ 3  ( กลีเซอลีน 1  : น้ า 3 แช่  3 , 5 , 7วัน )
พบว่า สีของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่จะมีสีเข้มกว่าเชือกหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านสภาวะการแช่เล็กน้อย  
ส่วนความแตกต่างระหว่างสีของสูตรที่ 1  สูตรที่ 2  และ สูตรที่ 3 มีความแตกต่างเล็กน้อยมาก  ซ่ึง
สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 232/2559  ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 จากผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงขาด พบว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  ระยะเวลาในการแช่ 3 
วัน มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้า
แฝกอ่ืน ๆ  จึงส่งผลต่อการต้านทานแรงดึงขาดได้สูงที่สุด   จากผลการทดสอบการยืดตัว  พบว่า เชือกหญ้า
แฝกสูตรที่ 1 ระยะเวลาในการแช่ 5 วัน มีค่าเฉลี่ยการยืดตัวสูงสุดกว่าค่าเฉลี่ยหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่
เชือกหญ้าแฝกอ่ืน ๆ จึงส่งผลต่อการยืดตัวได้สูงที่สุด       
 
ค าส าคัญ: เชือกหญ้าแฝก  ,กลีเซอรีน  ,การปรับปรุงคุณภาพ  
1 

Abstract 
This project was Research and Development using experimental approach. The 

research was to the using of glycerin that was suitable for ropes of vetiver grass, to study of 
properties, and to compare by factorial analysis in CRD.  
 The study of the amount of glycerin mixing with vetiver grass. There were 3 formulas. 
The first was glycerin:water:day (3:1:3), (3:1:5), (3:1:7), second was glycerin:water:day (2:2:3), 
                                                           

*การวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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(2:2:5), (2:2:7), and third was glycerin:water:day (1:3:3), (1:3:5), (1:3:7). The result showed that 
the soaked ones was darker than without soaking. The different of color between formula 
1, formula 2, and formula 3 was a little bit different. The result consisted to the standard of 
community product (reference no. 232/2559) by Thai Industrial Standards Institute (TISI), 
Ministry of Industry.  
 The research was found that the experiment of using tensile testing machine showed 
that the rope formula 1 with 3 days soaking had average tensile strength than another. The 
elongation test showed that rope of vetiver grass formula 1 with 5 days soaking had the 
highest average elongation at 11.10 percent which was higher than the average of the 
another vetiver grass. According to the highest elongation test, formula 1 was the best and 
most suitability. 
  
Keyword: rope of vetiver grass, glycerin, quality improvement 

 
 

บทน า 
“หญ้าแฝก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริให้ศึกษาหญ้าแฝก เพ่ือป้องกัน

การชะล้าง พังทลายของดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดินรวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปี พ .ศ .
2534 เป็นต้นมา ในปี พ .2536.ศ ทรงให้ทุกหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ให้ความร่วมมือ

กับกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตกล้า หญ้าแฝกและแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอ ทรงมีพระราชด าริ
ส าหรับใบแฝกที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ควรมีการศึกษา ด้วยว่าหากมีการส่งเสริม ด าเนินการในระดับ
อุตสาหกรรมแล้วจะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ โดยปกติหญ้าแฝกจะมีใบมาก และมีการเจริญเติบโตได้เร็วควร
มีการศึกษาให้มีการน าใบไปใช้อย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัตถุประสงค์ หลัก คือ การใช้หญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันการชะล้างและการพังทลายของดิน ดังนั้น การใช้หญ้าแฝกเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนควร พิจารณา
เตรียมพ้ืนที่ส าหรับการปลูกโดยเฉพาะให้เพียงพอความต้องการน าไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
หลายจังหวัด ได้ทดลองปลูกล ามีการส ารวจพื้นที่และด าเนินโครงการปลูก หญ้าแฝก การปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวภูเขาที่สูงโดยเริ่มทดลองและปลูกในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดต่างๆเพ่ือเป็นต้นแบบ และได้ แจกกล้า
หญ้าแฝกให้กับเกษตรกรในหลายพ้ืนที่ น าไปปลูกในพ้ืนที่ของตน เพ่ือป้องกันการเกิดการชะล้างหน้าดินและ
ท าให้ แนวที่ปลูกแฝกเจริญเติบโตงอกงามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกอย่าง
เป็นรูปธรรม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปในแนวทางของการ
พัฒนารูปแบบ รูปทรงการใช้งาน พัฒนาเทคนิควิธีการผลิต พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการ
พัฒนาในระดับเส้นใยของหญ้าแฝก ที่จะน าไปท าสิ่งทอ ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ผลที่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มทุน กลุ่มชุมชนชาวบ้านผู้ผลิตเดิมที่เป็นงานหัตถกรรมจึงเสีย
โอกาสไป ซึ่งปัจจุบันการรณรงค์ใช้สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท า จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือลดโลกร้อนนั้น 
ได้รับความนิยมเป็นสากล เห็นได้จากโฆษณารณรงค์ต่าง ๆ อาทิ ใช้ถุงผ้าแทน พลาสติก ใช้วัสดุต่าง ๆ จาก
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ธรรมชาติโดยเฉพาะวัสดุเส้นใยจากพืช โดยการถัก ทอ สานเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีรูปแบบ หลากลายตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

กระบวนการท าหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก จึงมีขั้นตอนการแปรรูปต่าง ๆ เช่น การต้ม การตาก การ 
เลียด การอัดรีด การฟ่ัน พบว่า กระบวนการเตรียมวัสดุเหล่านี้ยังมีจุดอ่อนและข้อจ ากัดอยู่คือ ขนาดความ
ยาวของใบหญ้า แฝกที่สั้นและจ ากัดเพียง 80 -100 ที่มีข้อจ ากัดรูปแบบ การขึ้นรูปเป็นเซนติเมตร การสาน
ผลิตภัณฑ์  และที่ส าคัญคือ  ความอ่อนนุ่มเพ่ือไม่ให้เกิดความระคายของหญ้าแฝก ที่น าไปสู่ขั้นตอนการท า
ผลิตภัณฑ์และเกิดปัญหาขาดง่าย  กรอบ  ไม่ทนต่อการท าผลิตภัณฑ์  ปัญหานี้หากขจัดออกไปและมีวิธีการ 
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเพ่ิมคุณภาพความแข็งแรง เหนียว  คงทน  และสามารถเพ่ิมวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของ
กระบวนการขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและจะสามารถพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสากลและมีความหลากหลายได้มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการใช้ปริมาณกรีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก            

2.  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก 
 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพัฒนา )Research development) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก 
ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก 
 -ทดสอบแรงดึงขาด  Tensile testing machine (INSTRON MODEL 556) 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพัฒนา )Research development) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก 
ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก 
 
1. ประชากรผู้ให้ข้อมูล 
วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเชือกหญ้าแฝกจากกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

แบรนด์เนมดงรัก  564/1  หมู่  12  บ้านทุ่งส่าย  อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่แปรรูปใบหญ้า
แฝกเป็นเชือกแฝก ส าหรับน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องประดับ ของช าร่วย และของตกแต่ง 
ฯลฯ  ซึ่งเป็นวัตถุดิบของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติแบรนด์เนมดงรัก  564/1  หมู่  12  บ้านทุ่ง
ส่าย  อ าเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา มาศึกษาความเป็นได้ในการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสม  
และน าผลการวิจัยไปศึกษาความพึงพอใจในการปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝกของผู้ผลิตงานศิลปประดิษฐ์ 
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2. เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ศึกษาในห้องปฏิบัติการสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองการใช้ปริมาณกลีเซอรีนกับเชือกหญ้าแฝก  โดยมีอุปกรณ์ และวัสดุ ใน
การทดลอง ได้แก่   อ่างสแตนเลส  ถังน้ า  ไม้พาย  กรรไกร  น้ า  กลีเซอรีน     ถ้วยตวง  กล่องพลาสติก  
เชือกหญ้าแฝก 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์ SME (Scanning Electron 

Microscope )  เครื่องทดสอบ  Tensile testing machine (INSTRON MODEL 556) และแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจ 

 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาในห้องปฏิบัติการสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองการใช้ปริมาณกลีเซอรีนกับเชือกหญ้าแฝก  
ด าเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บริษัท ธาราบิสสิเนสจ ากัด และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเพ่ือศึกษา
เคมีของเชือกหญ้า ลักษณะ และสมบัติทางกายภาพของเชือกหญ้าแฝก ด้านความต้านทานแรงดึงขาด 

3.1 ขั้นการเตรียมการด าเนินการวิจัย 
การเตรียมการทดลอง   
วัดความยาวเชือกหญ้าแฝกความยาว  50 เมตร   9 เส้น  
ตวงกลีเซอรีน และน้ าตามอัตราส่วนโดยถ้วยตวงของเหลว  

  สูตรในอัตราส่วนกลีเซอลีน  :น้ า  
  คือ  1 ส่วน     =ปริมาณ 250 มิลิลิตร 

 

 
ตารางที่ 1 สภาวะการทดลองแช่เชือกหญ้าแฝก 

 
 
 

กลีเซอรีน น้ า 

 
 

ระยะเวลาในการแช่ 

3 ส่วน 1 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 

2 ส่วน 2 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 

1 ส่วน 3 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 
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3.2 ขั้นการศึกษาทดลอง 
  ขั้นตอนการทดลองแช่เชือกหญ้าแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                ผังขั้นตอนการทดลองแช่เชือกหญ้าแฝก 
 
การศึกษากายภาพและคุณลักษณะสมบัติของเชือกหญ้าแฝก   

 ด าเนินการทดลองใน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพของเชือก
หญ้าแฝก ด้านความต้านทานแรงดึงขาด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การทดสอบสมบัติทางกายภาพของเชือกหญ้าแฝก   มีวิธีการดังนี้ 
- ตัดเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่ 9 ตัวอย่าง ให้มีความยาวขนาด 10 เซนติเมตร 

โดยท าตัวอย่างละ 10  ชิ้น จากนั้นหนีบริมเชือกหญ้าแฝกหัวท้าย 
- ติดรหัสบนตัวอย่างเชือกหญ้าแฝกท่ีหนีบริมตามแถว ทุกแถว 
- น าตัวอย่างเชือกหญ้าแฝกเข้าเครื่องทดสอบแรงดึงขาด  Tensile testing machine 

(INSTRON MODEL 556) และอ่านค่า บันทึกผล 
 คัดเลือกเชือกหญ้าแฝกที่เหมาะ  โดยใช้วิธีการคัดเลือกจากสมบัติทางกายภาพของเชือกหญ้าแฝกที่
เหมาะสมส าหรับงานศิลปประดิษฐ์ ให้เหลือเพียง 3 สูตร 

 
 

ใช้ กลเีซอรีน 250 มลิลลิติร  :  น ำ้ 250มลิลลิติร   

3 : 1  (ส่วน)  

2 : 2 (ส่วน)  
1 : 3  (ส่วน)  

 

ลา้งท าความส าอาด ผึ่งใหแ้หง้ 

                  เชือกหญา้แฝกแหง้  

ใช้เวลำ 
 3 วนั  
5 วนั 

 7 วนั 
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ผลการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมเพ่ือใช้ปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝกได้เสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก  
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก  

 ตอนที่3 ผลศึกษาความพึงพอใจในการปรับปรุงคุณภาพเชือกหญ้าแฝกของผู้ผลิตงานศิลปะประดิษฐ์ 
 

ผลการศึกษาการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่เหมาะสมกับเชือกหญ้าแฝก    
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาการแช่เชือกหญ้าแฝก ในแผนการทดลองสภาวะการแช่เชือกหญ้า

แฝก ดังข้อมูลที่ปรากฏ  
    

 
ตารางที่ 2 สภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝก 

จากตาราง 2 สภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝก ผลการทดลอง การแช่เชือกหญ้าแฝกตามสภาวะการแช่เชือก
หญ้าแฝก สูตรที่  1   สูตรที่  2 และ  สูตรที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลีเซอรีน น้ า 

 
 
ระยะเวลาในการแช่ 

3 ส่วน 1 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 

2 ส่วน 2 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 

3 ส่วน 3 ส่วน 3วัน 5วัน 7วัน 
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ภาพที่  1  การเปรียบเทียบลักษณะสีของเชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1   
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         ภาพที ่ 2  การเปรียบเทียบลักษณะสีของเชือกหญ้าแฝก สูตรที่ 2   
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ภาพที่  3  การเปรียบเทียบลักษณะสีของเชือกหญ้าแฝก สูตรที่ 3   
 
 จากภาพที่  1  2  และ  3  พบว่า  สีของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่จะมีสีเข้มกว่าเชือกหญ้า
แฝกที่ไม่ผ่านสภาวะการแช่เล็กน้อย  ส่วนความแตกต่างระหว่างสีของสูตรที่ 1  สูตรที่ 2  และ สูตรที่ 3 มี
ความแตกต่างเล็กน้อยมาก  

ผลการศึกษา คุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก 
จากผลการศึกษาคุณสมบัติและเปรียบเทียบเชือกหญ้าแฝก   
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1.ด้านสมบัติทางกายภาพของเชือกหญ้าแฝกโดยทดสอบแรงดึงขาดด้วยเครื่อง  Tensile testing 
machine (INSTRON MODEL 556  )เพ่ือเปรียบเทียบเส้นใย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย factorial in 
CRD 
 
ผลการทดสอบแรงดึง 
 

สิ่งทดลอง 

แรงดึง 
 
ระยะเวลาในการแช่3 วัน   ระยะเวลาในการแช่ 5  วัน   ระยะเวลาในการแช่ 7  

วัน 
 

สูตรที่ 1 5,649.38  a 5,563.88  b 4,891.79  c 
สูตรที่ 2 4,996.21  c 5,360.82  a 5,242.06  b 
สูตรที่ 3 4.881.82  c 5,526.65 a  5,332.51  b 

 
ตารางที่  3    ตารางแสดงค่าเฉลี่ยแรงดึงที่แสดงถึงสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกในระยะเวลาที่แตกต่างกัน   
 
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน  แสดงค่าสถิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  .05  
จากตาราง 3  จากการแช่เชือกหญ้าแฝกที่สภาวะแตกต่างกันเมื่อน าไปทดสอบความต้านทานแรงดึงขาด
สูงสุดด้วยเครื่องทดสอบเครื่อง  Tensile testing machine (INSTRON MODEL 556   )พบว่า เชือกหญ้า
แฝกสูตรที่ 1  (ระยะเวลาในการแช่  3 วัน    )มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด  ( 5,649.38  กรัมแรง  )
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยความต้านทานแรง
ดึงขาดจากมากไปน้อย ดังนี้ คือ                    

เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1 (ระยะเวลาในการแช่  5 วัน  )มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด 
(5,563.88 กรัมแรง ) เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการแช่  5 วัน  )มีค่าเฉลี่ยความต้านท านต่อแรงดึง
ขาด (5,526.65 กรัมแรง )   เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 2 (ระยะเวลาในการแช่  5 วัน  )มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อ

แรงดึงขาด ( 5,360.82 กรัมแรง )  เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ยความ
ต้านทานต่อแรงดึงขาด ( 5,332.51 กรัมแรง  )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 2 (ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ย
ความต้านทานต่อแรงดึงขาด ( 5,242.06 กรัมแรง ) เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 2 (ระยะเวลาในการแช่  3 วัน  )มี
ค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด ( 4,996.21 กรัมแรง )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1 (ระยะเวลาในการแช่  7 

วัน  )มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด ( 4,891.79 กรัมแรง ) เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการ
แช่ 3  วัน  )มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด ( 4.881.82กรัมแรง ) 
แสดงว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  (ระยะเวลาในการแช่  3 วัน  )มีความเหนียวมากกว่าเชือกหญ้าแฝกที่ผ่าน
สภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน 
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ผลการทดสอบการยืดตัวขณะขาด 
 

สิ่งทดลอง 

การยืดตัวขณะขาด 
 
ระยะเวลาในการแช่3 วัน   ระยะเวลาในการแช่ 5  วัน   ระยะเวลาในการแช่ 7  

วัน 
 

สูตรที่ 1 10.67  b 11.10  a 9.41 c 
สูตรที่ 2 9.29  c 9.67  b 10.00  a  
สูตรที่ 3 9.06  c 9.59 a  9.67  b 

 
ตารางที่  4   ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการยืดตัวที่แสดงถึงสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกในระยะเวลาที่แตกต่าง
กัน   
 
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน  แสดงค่าสถิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  .05 
จากตาราง 4 จากการแช่เชือกหญ้าแฝกที่สภาวะแตกต่างกันเมื่อน าไปทดสอบการยืดตัวสูงสุดด้วยเครื่อง
ทดสอบเครื่อง  Tensile testing machine (INSTRON MODEL 556   )พบว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  

(ระยะเวลาในการแช่  5 วัน     )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัวสูงสุดร้อยละ  ( 11.10   )ค่าเฉลี่ยขอสูงกว่า งเชือกหญ้าแฝก
ที่ผ่ านสภาวะการแช่ เชือกหญ้าแฝกอ่ืน ๆ   โดยมีค่า เฉลี่ ยการยืดตัวจากมากไปน้อย ดังนี้  คือ 
                   

เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1 (ระยะเวลาในการแช่  3 วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว (  10.67 )  เชือกหญ้าแฝก
สูตรที่ 2 (ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ยก ารยืดตัว ( 10.00  )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 2 (ระยะเวลาใน
การแช่ 5 วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว (  9.67  )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ย
การยืดตัว (  9.67  ) เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการแช่  5 วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว  ( 9.59  )

เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1 (ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว (  9.41  )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 2 
(ระยะเวลาในการแช่  7 วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว (  9.29  )เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 3 (ระยะเวลาในการแช่  3  

วัน  )มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว (  9.06   )แสดงว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  (ระยะเวลาในการแช่  5 วัน  )มีการยืดตัว
มากกว่าเชือกหญ้าแฝกท่ีผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน 
  จากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเชือกหญ้าแฝกทั้ง 3 สูตร (ระยะเวลาในการแช่ที่แตกต่าง

กัน )ที่มีความเหมาะสมส าหรับงานศิลปะประดิษฐ์ พบว่า สูตร 1 (ระยะเวลาในการแช่ 3 วัน และ 5 วัน  )
และสูตรที่ 2 (ระยะเวลาในการแช่ 7 วัน   )มีความเหมาะสมทางกายภาพในการต้านแรงดึงขาด และการยืด

ตัวขณะขาด ดีที่สุด 3 ล าดับ 
 
อภิปรายผล  
       ผลจากการทดลองการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่ใช้ในสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกมี
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
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 จากการทดลองการใช้ปริมาณกลีเซอรีนที่ใช้ในสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกผ่านสภาวะการแช่  
สูตรในอัตราส่วนกลีเซอลีน : น้ า  คือ  1 ส่วน  =   ปริมาณ 250 มิลิลิตร   โดยมีสภาวะการแช่เชือกหญ้า
แฝก 3 สูตร และเวลา คือ  สูตรที่ 1   (สูตรในอัตราส่วนกลีเซอลีน  3 : น้ า 1 ระยะการแช่  3 ,5 , 7 วัน  )
สูตรที่ 2  (สูตรในอัตราส่วนกลีเซอลีน  2 : น้ า 2 ระยะการแช่  3 ,5 , 7 วัน   )สูตรที่ 3   (สูตรในอัตราส่วนกลี

เซอลีน 1 : น้ า 3 ระยะการแช่  3 ,5 , 7 วัน  )พบว่า สีของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่จะมีสีเข้มกว่า
เชือกหญ้าแฝกที่ไม่ผ่านสภาวะการแช่เล็กน้อย  ส่วนความแตกต่างระหว่างสีของสูตรที่ 1  สูตรที่ 2  และ 
สูตรที่ 3 มีความแตกต่างเล็กน้อยมาก  มีลักษณะเรียบ สม่ าเสมอ ไม่เป็นเม็ดขุย ไม่เป็นคราบ  ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช .  232/2559  ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ในเรื่องของคุณลักษณะที่ต้องการ  ข้อ 3.8 การเคลือบผิว 

(ถ้ามี )ชิ้นงานขาดความต้องเรียบ สม่ าเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ แตก หลุด หรือลอก และไม่ท าให้
สวยงาม  การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 
 จากผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงขาด พบว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  ระยะเวลาในการแช่ 3 
วัน มีค่าเฉลี่ยความต้านทานต่อแรงดึงขาด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้า
แฝกอ่ืน ๆ  จึงส่งผลต่อการต้านทานแรงดึงขาดได้สูงที่สุด 

จากผลการทดสอบการยืดตัว พบว่า เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1 ระยะเวลาในการแช่ 5 วัน มีค่าเฉลี่ย
การยืดตัวสูงสุดกว่าค่าเฉลี่ยหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน ๆ จึงส่งผลต่อการยืดตัวได้สูง
ที่สุด       

จากการทดสอบความต้านทานแรงดึงขาด และการทดสอบการยืดตัว  สูตรที่ 1 มีผลค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลของกลีเซอรีนต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของพลาสติก
ชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน ของโสภิดา วิศาลศักดิกุล  เมือปริมาณกลีเซอรีนมากขึน สูตรทีมีปริมาณ กลีเซอ
รีนร้อยละ 0 ของน าหนักแป้งเมล็ดขนุนมีค่าความแข็ง ค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความยืดหยุ่น สูงสุด   
ท าให้ส่งผลต่อการยืดตัวได้สูงที่สุดของคุณภาพเชือกหญ้าแฝก       
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. สภาวะในการแช่เชือกหญ้าแฝก  สีของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่จะมีสีเข้มกว่าเชือก
หญ้าแฝกที่ไม่ผ่านสภาวะการแช่เล็กน้อย  ส่วนความแตกต่างระหว่างสีของสูตรที่ 1  สูตรที่ 2  และ สูตรที่ 3 
มีความแตกต่างเล็กน้อยมาก  
 2. การต้านทานแรงดึงขาด เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1  ( ระยะเวลาในการแช่ 3 วัน )    มีค่าเฉลี่ยความ
ต้านทานต่อแรงดึงขาด สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเชือกหญ้าแฝกที่ผ่านสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน ๆ   
 3. การยืดตัวสูงสุด เชือกหญ้าแฝกสูตรที่ 1   (ระยะเวลาในการแช่ 5 วัน  ) มีค่าเฉลี่ยการยืดตัว สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของเชือกหญ้าแฝกทีผ่่านสภาวะการแช่เชือกหญ้าแฝกอ่ืน   
 ข้อเสนอแนะ 

1 . ควรศึกษาสภาวะการใช้กลีเซอรีนในการแช่ส่วนต่าง ๆ ของหญ้าแฝก ที่เหมาะสมต่อไปในการท า
ผลิตภัณฑ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

40 

 

 2 .ควรศึกษาการพัฒนาการใช้กลีเซอรีนให้เหมาะสมกับวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในงานศิลปประดิษฐ์ที่
หลากหลาย 
 3 . ควรศึกษาการน าเชือกหญ้าแฝกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
 
รายการอ้างอิง 

 

กรมพัฒนาที่ดิน (.2546 )หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ( .ออนไลน์  )
http://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm . 30   กรกฎาคม 2560  

กระทรวมอุตสาหกรรม .โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ( ).ออนไลน์ .) https://www.tisi.go.th/website/thaicommunity/cps_history . 3  

กันยายน 2560  
กระทรวมอุตสาหกรรม  .มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช( ).ออนไลน์.)

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb 57/5. pdf . 20 สิงหาคม 2560  
กระทรวมอุตสาหกรรม .มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช ).ผลิตภัณฑ์จักสานใบหญ้าแฝก (ออนไลน์.)  
                  http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps232_ 47. pdf . 20 สิงหาคม 2560  
กลีเซอรีน (Gycerine) .( ออนไลน์.)

http://www.siamchemi.com/%E 0% B 8%81% E 0% B 8% A 5% E 0% B 8% B 5% E 0% B 9%8
0% E 0% B 8%8 B%E 0% B 8% AD%E 0% B 8% A 3% E 0% B 8% B 5% E 0% B 8%99 . /10 

สิงหาคม 2560  
วรจนา จันทราสา และคณะ (.2553) ,การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า แฝก .มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสวนสุนันทา 
วิจิตร สนหอม( .2554 )การพัฒนากระดาษกกเพ่ือใช้ในงานศิลปะประดิษฐ์  .มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( .2559 )หญ้าแฝกเฉลิม

พระเกียรติฯ(ออนไลน์.) http://www.ldd.go. th/link_vetiver/index.htm. 6 มิถุนายน  2559  
โสภิดา วิศาลศักดิกลุ ( .2559   )ผลของกลีเซอรีนต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของพลาสติกชีวภาพจาก

แป้งเมล็ดขนุน .การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๖ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร S 937 

โสภิดา วิศาลศักดิกุล ( .2559 )การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน .วารสารวิทยาศาสตร์
บูรพา ปี ที่ 21 ( ฉบับที่ 2 ) พฤษภาคม – สิงหาคม พ .ศ .2559  
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แอพพลิเคชันจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

SWU Smart meeting room Application 
 

1ทักษดนัย มลิวัลย์  2วิชยุตม์ ธนกิติธรรม  3อิทธิกร สถติพงษ ์
4สิทธิเมธ ตณัฑวิบูลยวงศ์  5ชนะชัย แก่นสาร  6ศศิพิมล ประพินพงศกร 

1-5นิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ takdanai.maliwan@g.swu.ac.th 
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ sasipimol@g.swu.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ  
การจัดท าโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชันจองห้องศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ประเมินผลงานต้นแบบฯ และศึกษาความคิดเห็นจากผู้ ใช้บริการ กรณีศึกษา
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยใช้โมเดลการคิดเชิง
ออกแบบ (Design thinking) ของ Stanford d.school เป็นกรอบแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาผลงานฯ 
ผลการศึกษาท าให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบห้องสมุด ชื่อ “SWU Smart meeting room Application” 
ส่วนผลการประเมินต้นแบบแอพพลิเคชันฯ จากบรรณารักษ์ห้องสมุด พบว่า ได้คะแนนรวมทั้ง 3 มิติ  75.79 
คะแนน (ระดับดี) และผู้ใช้ส่วนใหญ่คิดว่าต้นแบบผลงานแอพพลิเคชันฯ มีความน่าดึงดูดใจ ชื่นชอบและคิด
ว่ามีความส าคัญ ตรงต่อความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานที่ชอบเข้าถึงหรือใช้บ ริการผ่านโมบาย        
แอพพลิเคชัน 

 
ค าส าคัญ :  แอพพลิเคชัน, จองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
Keywords : Application, Smart meeting room Application 
 
บทน า 
 หองสมุดมีบทบาทอย่างมากตอการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งแบบสิ่งพิมพ์
และออนไลน์ มีการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่บริการห้องศึกษาค้นคว้า
เพ่ือให้นิสิตทุกระดับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า 
สนทนากันอย่างอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนิสิตมักใช้ห้องศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือปรึกษาหารือและ
ร่วมกันท างานตามที่ได้รับมอบหมายจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น งานโครงงาน งานวิจัย เป็น
ต้น  
 บริการห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับนิสิตของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ให้บริการทั้งแบบห้องศึกษาเดี่ยวและแบบกลุ่ม จ านวนหลายห้อง และกระจายอยู่ตามชั้นต่างๆของห้องสมุด 
ได้แก่ ชั้น 4, 5 และ 6 แต่หากผู้ใช้จะขอใช้บริการจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 ซึ่งเป็น
การติดต่อแบบเผชิญหน้าเท่านั้น ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งความจ านงโดยลงชื่อในบันทึกการใช้ห้อง พร้อมแสดง
บัตรประจ าตัวของผู้ใช้เพ่ือรับกุญแจเปิดห้อง และส่งคืนเมื่อรับบัตรประจ าตัวคืน โดยมีระเบียบการใช้ห้องได้
ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากจะใช้ห้องต่อจะต้องแจ้งความจ านงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลา 5 นาที และใช้
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ห้องต่อได้อีกไม่เกิน 1 ชั่วโมง และระเบียบการใช้อ่ืนๆ อีก (ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, 2562)  โดยในภาพรวมจะเป็นการติดต่อขอใช้บริการแบบ Manual เท่านั้น  แตดวยจ านวนของนิสิต
ที่เขามาใชบริการเปนจ านวนมาก จึงท าใหหองสมุดไมสามารถดูแลและตอบสนองไดตามความตองการที่
เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่มักพบบอยครั้ง คือ ปญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการติดต่อขอใช้บริการและไม่
สามารถจองหองศกึษาคนคว้าแบบออนไลน์ได้   
 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องสมุดเบื้องต้น สามารถสรุปประเด็นปัญหาบริการห้องศึกษาค้นคว้า
ไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการได้ ดังนี้ 
 1) ห้องไม่เก็บเสียงและไม่ได้ออกแบบห้องมาเพ่ือรองรับกับการเป็นห้องบริการศึกษาค้นคว้าแบบที่
ผู้เรียนจะต้องมีการปรึกษาหารือท างานกลุ่มแบบใช้เสียง 

2) ห้องบริการศึกษาค้นคว้ามีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมาก และไม่สามารถตรวจสอบการ
ใช้ห้องได้อย่างสะดวก 

3) การด าเนินการจองห้องและต่อเวลาในการใช้งานมีความยุ่งยาก เนื่องจากเป็นการให้บริการแบบ 
Manual และจุดเคาน์เตอร์ที่ให้บริการอยู่คนละชั้นกับห้องค้นคว้าฯ ที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ ท าให้ผู้ใช้ไม่สะดวก
ในการติดต่อและใช้บริการ 

4) อุปกรณ์ในห้องค้นคว้าฯ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการประชุมแบบกลุ่ม และอุปกรณ์ในห้องยังมีไม่
เพียงพอส าหรับผู้ใช้ นอกจากนี้สภาพของอุปกรณ์ยังไม่ค่อยมีความทันสมัยรองรับกับการใช้งานของผู้ใช้ที่
ต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 

ส่วนการสัมภาษณ์บรรณารักษ์ฝ่ายบริการ พบว่า ห้องสมุดก าลังพยายามปรับปรุงบริการให้ทันสมัย
ขึ้น สะดวกขึ้น โดยค่อยๆ ปรับปรุงแต่ละจุดบริการ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรุงตัวห้องและอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด แต่มีความต้องการให้มีการ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจองห้องออนไลน์เพ่ือเป็นการลดภาระการท างานของบุคลากรส่วนหนึ่ งและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการในปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงและติดต่อใช้
บริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี  

นอกจากนี้ยังพบว่ามีงานวิจัยที่พบประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกันและเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงาน
ประสบและพยายามที่จะคิดค้นเพ่ือท านวัตกรรมใหม่มาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น 
งานวิจัยของสุรักษ์ สิมคาน (2557) ที่พบปัญหาและความต้องการในการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้อง
อบรมที่มีมากขึ้น การจองด้วยเอกสาร โทรศัพท์หรือการเดินไปขออนุญาตจากผู้ดูแลห้องเพ่ือท าการค้นหา
เวลาและห้องที่ว่างท าให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ และไม่สะดวก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ อ านาจ สวัสดิ์นะที (2557) ที่พบว่าผู้ใช้มีความไม่สะดวกในการกรอกเอกสารและรอผลตอบรับ 
การใช้ห้องประชุม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลนาน หากมีการพัฒนาระบบการใช้งานแบบออนไลน์
ก็จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานต่างๆ  นอกจากนี้งานวิจัยของนิตยา เปล่งเจริญศิริชัย, นุชรี สาระ
พล, ธนพัฒน์ คงใจดี และพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ (2561) ที่พบปัญหาด้านการด าเนินงานที่ล่าช้าเนื่องจากมีการ
ใช้ห้องปริมาณมาก นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมระบบการจองห้องเรียน ห้องประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
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 จากการส ารวจผู้ใช้และผู้ให้บริการ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นพบว่าประเด็นปัญหา
ดังกล่าวเป็นโจทย์ที่น่าท้าทาย ควรได้รับการพัฒนาและแก้ไขเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่
เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดท าจึงสนใจที่จะพัฒนาแนวคิด และออกแบบต้นแบบนวัตกรรมการจองห้องศึกษาค้นคว้า
แบบออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแกผูใชให้สามารถด าเนินการตางๆเกี่ยวกับ
การใช้บริการหองศึกษาคนควาไดดวยตนเอง เชน การจอง การตรวจสอบห้องว่าง เปนตน ในขณะเดียวกันก็
เป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และอาจเป็นต้นแบบความคิดให้กับทางหองสมุดน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นแอพพลิเคชันจริงในอนาคตได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชันจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กรณีศึกษา
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพ่ือประเมินผลงานต้นแบบแอพพลิเคชันจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และศึกษาความคิดเห็น
จากผู้ใช้บริการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

 โครงงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุดครั้งนี้ เป็นโครงงานในลักษณะกรณีศึกษาโดยมีส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นฐาน คณะผู้จัดท าใช้โมเดลการคิดเชิงออกแบบ (Design 
thinking) ของ Stanford d.school (Plattner, 2019) เป็นกรอบแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาผลงาน โดยด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
 

 
ที่มาของภาพ: https://medium.com/@bhmiller0712/what-is-design-thinking-and-what-are-the-5-stages-associated-with-it-d628152cf220 

ภาพที่ 1 โมเดลการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d.school 
 

 1. ขั้นเตรียมการ ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตเข้าไปศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และเพ่ือขอสัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดกับทางส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึง
คณะผู้จัดท าจะใช้เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาและจัดท าโครงงานแบบกรณีศึกษา 
 2. ขั้นค้นหาปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา และความต้องการของผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง (Empathy) โดยการลง
พ้ืนทีส่ ารวจและเก็บข้อมูลในมิติต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้าน ได้แก่  
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  2.1 ลงพื้นที่จริงเพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาและท าความเข้าใจด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในด้านการบริการที่ห้องสมุด 
  2.2 สัมภาษณ์บรรณารักษ์ฝ่ายบริการของห้องสมุด จ านวน 3 คน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาท าความเข้าใจปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้ให้รอบด้าน 
  2.3 สัมภาษณ์ผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีโดยใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญจากผู้ที่เข้า
ใช้บริการห้องสมุด และมาจากสาขาวิชาต่างๆ จ านวนหนึ่งเพ่ือได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ที่
ต้องการให้ปรับปรุงบริการของห้องสมุดอย่างแท้จริง  
 3. ขั้นก าหนดโจทย์ปัญหา/ตีกรอบปัญหา (Define) ขั้นตอนนี้ คณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลทีได้จากข้ันแรก 
มาจัดกลุ่มและเลือกโฟกัสปัญหาที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ท้าทาย ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ผลงาน จากนั้นเลือกระบุโจทย์ปัญหา ได้แก่ ปัญหาบริการห้องศึกษาไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้
บริการ และวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เทคนิคการระดมสมองแบบกลุ่ม เทคนิค Why-Why เพ่ือหาสาเหตุ
และผังความคิด (Map map) (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การค้นหาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ 
 
 4. ขั้นค้นหาแนวคิดที่แปลกใหม่ (Ideate) ขั้นตอนนี้คณะผู้จัดท าระดมสมองเพ่ือค้นหาแนวคิดที่
หลากหลายให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงความแปลกใหม่ด้วย ซึ่งในการระดมสมองรอบ
แรกๆ จะเน้นการค้นหาแนวคิดให้ได้จ านวนมากๆ ก่อน เพ่ือน ามาคัดเลือกและจัดกลุ่มอีกครั้งโดยพิจารณา
จากข้อดีข้อเสียต่างๆ เพ่ือให้ได้แนวคิดที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความ
แปลกใหม่ รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการน าไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังต้องเป็นแนวคิดที่
ออกแบบให้ได้ผลงานที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับกระบวนการให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วย  
 5. ขั้นออกแบบและร่างต้นแบบผลงาน (Prototype) โดยการน าแนวคิดที่ได้ในขั้นตอน 4 มาระดมสมอง
กันในทีมอีกครั้งเพ่ือให้ชัดเจนขึ้น และวาดเป็นภาพร่างขึ้นมาคร่าวๆ  จากนั้นน ามาออกแบบให้เห็นเป็นภาพ
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ที่เห็นกระบวนการบริการทั้งหมดในทุกรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง  ในขั้นตอนนี้มีการปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานเพ่ือน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการให้บริการ
จริงและสมเหตุสมผลทั้งด้านการใช้งาน รูปแบบ และการเข้าถึง ซึ่งขั้นตอนนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในทีมและระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนหลายครั้ง และได้ผลงานนวัตกรรมห้องสมุด ชื่อ “SWU 
Smart meeting room Application” 
 6. ขั้นทดสอบหรือทดลองใช้ผลงาน (Test) น าต้นแบบผลงานฯ ไปน าเสนอกับทางบรรณารักษ์
ห้องสมุด และผู้ใช้ห้องสมุดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรณารักษ์และผู้ใช้ประเมินผลงาน
ต้นแบบนวัตกรรม และใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเก็บข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ในขั้นตอนนี้จะใช้
เครื่องมือประเมิน โดยใช้แบบประเมินนวัตกรรมห้องสมุด เพ่ือประเมินผลงานนวัตกรรมฯ ใน 3 มิติด้วยกัน 
คือ 1.มิติด้านความแปลกใหม่ (สัดส่วนความส าคัญ 35%) 2. มิติด้านการแก้ปัญหา (สัดส่วนความส าคัญ 
35%)  และมิติด้านรูปแบบ (สัดส่วนความส าคัญ 30%) รวม 100% ส่วนเกณฑ์การประเมินผลงาน มีดังนี้ 
คะแนนตั้งแต่ 80-100 = ผลงานในระดับดีมาก คะแนนตั้งแต่ 60-79 = ผลงานในระดับดี และ คะแนนน้อย
กว่า 60 = ผลงานในระดับพอใช้  (ศศิพิมล ประพินพงศกร, ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ จิรัชฌา วิเชียร
ปัญญา, 2560) โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดเป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้โดย
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผลงาน  
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาค้นคว้าท าโครงงาน ท าให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบห้องสมุด ชื่อ “SWU Smart 
meeting room Application” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้บริการจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งทาง
ห้องสมุดยังไม่มี แอพพลิเคชันจองห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มีคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานและครอบคลุมการให้บริการจองห้องศึกษาค้นคว้า อีกทั้ง เป็นบริการออนไลน์ที่มี
ฟีเจอร์ที่มาจากแนวคิดใหม่ๆ เพ่ิมเติม เช่น ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาห้องสมุดเพ่ือแจ้งความจ านงในการ
เข้าใช้งาน สามารถด าเนินการทุกอย่างผ่านออนไลน์ได้ด้วยตนเอง การสแกนบัตรนิสิตกับอุปกรณ์เสริมที่
ประตูโดยท างานร่วมกับแอพพลิเคชัน เช็คตารางเวลาการใช้ห้อง แสดงสถานะของห้อง ตรวจสอบประวัติ
การใช้งาน เห็นภาพของห้องแบบ 360 องศา และเห็นเป็นมุมมองภาพแบบ 3 มิติ เพ่ือดูสภาพของห้อง วัสดุ
อุปกรณ์ ลักษณะการจัดของห้องก่อนการเลือกจองห้อง มีระบบการเตือนเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด และสามารถ
เลือกต่อเวลาได้ สามารถพิมพ์ความคิดเห็น เลือกเรตติ้งความพึงพอใจผ่านแอพพลิเคชันได้ เป็นต้น ดู
ตัวอย่างภาพร่างต้นแบบผลงาน ภาพที่ 3-5 
 

ตัวอย่างร่างต้นแบบผลงานนวัตกรรม (แสดงแค่ภาพบางส่วนของผลงาน) 
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ภาพที่ 3 ร่างต้นแบบผลงาน SWU Smart meeting room Application 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ร่างต้นแบบผลงาน SWU Smart meeting room Application 
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ภาพที่ 5 ร่างต้นแบบผลงาน SWU Smart meeting room Application 

 
 2. ผลการประเมินต้นแบบแอพพลิเคชันฯ จากบรรณารักษ์ห้องสมุด พบว่า ได้คะแนนรวมทั้ง 3 มิติ 

75.79 คะแนน  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้วผลงานอยู่ในระดับดี โดยบรรณารักษ์แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า แนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ของแอพพลิเคชันมีความน่าสนใจ ท าให้ผู้ใช้
สะดวกสบายในการจองใช้บริการฯ อีกทั้งลดภาระขั้นตอนการท างานของบรรณารักษ์ และสามารถน าไป
พัฒนาต่อและใช้งานได้จริง หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของระบบนิสิตจะเป็นการช่วยลดภาระ
การท างานของเจ้าหน้าที่ได้ และต้องการให้เพ่ิมเติมระบบจองส าหรับห้องอ่ืนๆ นอกเหนือจากห้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น ห้องกุหลาบ ห้องดร.สาโรช บัวศรี ฯลฯ  ส่วนผลจากการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้บริการจ านวน 27 คน พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่คิดว่าต้นแบบผลงานแอพพลิเคชันฯ มีความน่าดึงดูดใจ ชื่น
ชอบและคิดว่ามีความส าคัญ ตรงต่อความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานที่ชอบเข้าถึงหรือใช้บริการผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน โดยแสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้ห้องสมุดน าต้นแบบนวัตกรรมนี้ไปพัฒนาต่อให้
สามารถใช้บริการได้จริง โดยให้เหตุผลว่ามีสะดวกสบายต่อการจองห้องศึกษาค้นคว้า ไม่เสียเวลาในการเดิน
ไปมาระหว่างชั้นเพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่ และจะมาใช้บริการนี้ผ่านแอพพลิเคชันแน่นอน  

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาระบบการจองมีการออกแบบฟังก์ชันหลักที่มีส่วนคล้ายคลึง
กันกับงานวิจัยหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนลงทะเบียนผู้ใช้ ส่วนตรวจสอบ ส่วนแก้ไขการจองและส่วนที่
แสดงผลการจอง โดยออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของบริการออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลการจอง 
ตรวจสอบข้อมูลห้องที่จอง แสดงสถานะการจองได้ ซึ่งท้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และลดความซ้้าซ้อน
ของเอกสารที่ใช้จองด้วยมือ สามารถจัดเก็บข้อมูลการจองได้อย่างเป็นระเบียบ ท้าให้มีความสะดวกและ
รวดเร็วในการใช้งาน เนื่องจากมีการออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชัน
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โดยมีการวางแผนก่อนการด้าเนินงานและออกแบบโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา
จากผู้ใช้เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ท้าให้ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่บวก เพราะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ตรงประเด็น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบว่าผู้ใช้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือการมีระบบการจองออนไลน์
หรือระบบการจองแบบเข้าถึงผ่านแอพพลิเคชันท้าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการได้ด้วยตนเอง 
ลักษณะการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการท้างานและลดความผิดพลาดลงไปได้มากกว่าระบบการจอง
แบบเดิม มีความทันสมัยมากขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองและจัดการข้อมูลด้วยตนเองได้ทันที เรียกดู
ผลลัพธ์ข้อมูลต่างๆ มีความเป็นปัจจุบัน ท้าให้เพ่ิมความสะดวกในการท้างานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการท้างานได้รวดเร็วขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  ( ธนากร หมื่นหลุบกุง, อรรถพล วิรัตน์ 
และ สุรศักด์ ตาน้อย, 2559; นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย, นุชรี สาระพล, ธนพัฒน์ คงใจดี และพรทิพย์ พงษ์
สวัสดิ์; 2561; สุทธิโชค ทองเกลี้ยง, 2560; สุรักษ์ สิมคาน, 2557) 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

ผลงานต้นแบบ SWU Smart meeting room Application จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรรฒ ประสานมิตร โดยจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งด้านการใช้บริการ การเก็บข้อมูลสถิติส าหรับบรรณารักษ์ อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบการจองในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชันให้กับผู้ที่สนใจด้วย 

  
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ 
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ชอขอบคุณส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับคณะผู้จัดท าโครงการในการเข้าไปศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการต่างๆ เพื่อใช้เป็นโจทย์ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานที่ได้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนให้สามารถท าโครงงานนี้ได้ส าเร็จ รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตได้มี
โอกาสน าเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ 
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แอพพลิเคชัน FFA DailyArt ส ำหรับห้องสมุดคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
FFA DailyArt application for Fine & Applied Arts Library 

1กนกพล กาญจนกิจเจริญ 2เดือนนภา ศรีตระกลู 3กานต์ที สุขเกษม 
4ดารตี ยุทธนาว ี5นิรชา พรมรักษา 6พัชรณัฏฐ์ คุณเจรญิหิรญั 7ศศิพมิล ประพินพงศกร 

1-6นิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ kanokpon.quiz@g.swu.ac.th 
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลักสูตรสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ sasipimol@g.swu.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ  
การจัดท าโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชันส าหรับค้นหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 2) ประเมินผลงานต้นแบบฯ รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ห้องสมุดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design thinking) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและด าเนินงาน  ผลการศึกษาท าให้ได้ผลงานต้นแบบ
นวัตกรรมห้องสมุด ชื่อ “FFA DailyArt application”  ผลการประเมินจากบรรณารักษ์ห้องสมุด พบว่า 
ผลงานทั้ง 3 มิติได้คะแนนรวม 86.85 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้วถือว่าผลงานต้นแบบฯ 
อยู่ในระดับดีมาก  และผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าแอพพลิเคชันนี้มีความส าคัญ เพราะตรงต่อความ
ต้องการในการใช้งานส าหรับการค้นคว้าข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูลและประหยัดเวลาอีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ :  แอพพลิเคชัน, การค้นหาสารสนเทศ 
Keywords : Application, FFA DailyArt application 
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บทน ำ 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เรียกได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วย
อ านวยความสะดวกสบายและใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานหลากหลายด้าน 
หน่วยงานห้องสมุดก็เช่นกันที่เห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการด าเนินงานของ
ห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเทคนิค ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการให้บริการ/กิจกรรม ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  โดยเฉพาะการน ามาใช้กับบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งนับว่าเป็นบริการหลัก
ของห้องสมุดทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่จ านวนมหาศาลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและทันเวลา 
 จากการส ารวจและศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการของห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบประเด็นปัญหาที่น่าสนใจและมีความท้าทายที่จะน ามาใช้เป็นโจทย์ในการท าโครงงานครั้งนี้ 
ซึ่งก็คือ ปัญหาการใช้แฟ้มค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้านของผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่คือนิสิตของ
คณะฯ ที่คุ้นชินกับการใช้เครื่องมือนี้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลประเภท
งานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาเพื่อท าโครงงานและใช้เป็นข้อมูลในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  เนื่องจาก
เป็นงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งอยู่ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์เอง ห้องสมุดคณะฯ จึงมีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการจัดเก็บ รวบรวม และให้บริการทั้งแบบรูปเล่มและแผ่นซีดี  โดยมีการจัดท าเครื่องมือค้นหาแบบแฟ้ม
เอกสารที่มีลักษณะเป็นแบบ Manual ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ใช้ในการค้นหา แต่เนื่องจากการใช้แฟ้มรายการ
ลักษณะดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ข้อมูลไม่อัพเดท ใช้เวลานานในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ และใช้ไม่ได้
พร้อมกันทีละหลายๆ คน ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเท่าที่ควรและไม่ทันต่อ
ความต้องการ  คณะผู้จัดท าจึงสนใจที่จะพัฒนาแนวคิดและออกแบบผลงานต้นแบบนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาแฟ้มรายการค้นหาทรัพยากรแบบเดิม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสะดวกในการ
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของนิสิตซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการลดภาระงานของบรรณารักษ์ในการตอบค าถามและช่วยค้นหา เนื่องจากมีบรรณารักษ์ที่ดูแลหลัก
เพียงคนเดียว อีกทั้งอาจการจุดประกายความคิดให้กับทางห้องสมุดคณะฯ หรือห้องสมุดอ่ืนๆ น าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลงานให้สามารถใช้งานได้จริงได้ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์โครงงำน 
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชัน FFA DailyArt กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อประเมินผลงานต้นแบบแอพพลิเคชัน FFA DailyArt และศึกษาความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำร 

 โครงงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริการห้องสมุดครั้งนี้ เป็นโครงงานที่ใช้ห้องสมุดคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฐานส าหรับการศึกษาแบบกรณีศึกษา  คณะผู้จัดท าใช้
โมเดลการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของ Stanford d.school  (Plattner, 2019) เป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลงานอย่างเป็นระบบ (ภาพที่ 1) คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้  
 

 
ที่มาของภาพ: https://medium.com/@bhmiller0712/what-is-design-thinking-and-what-are-the-5-stages-associated-with-it-d628152cf220 

ภำพที่ 1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Stanford d.school 
 

  ขั้นเตรียมกำร 
  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตเข้าไปศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเพื่อขอ
สัมภาษณ์บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะผู้จัดท าจะใช้เป็น
พื้นที่ในการศึกษาและจัดท าโครงงานแบบกรณีศึกษา  
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  ขั้นค้นหำปัญหำและท ำควำมเข้ำใจปัญหำอย่ำงลึกซึ้ง (Empathy) 
  1. ลงพื้นที่จริงเพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้ประมาณ 3 ครั้ง เพื่อค้นหาปัญหาและท าความ
เข้าใจด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องสมุดทั้งด้านทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศ การจัด
พื้นที่ให้บริการต่างๆ เป็นต้น 
  2. สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบ
ด้าน  
   2.1 สัมภาษณ์บรรณารักษ์ที่ดูแลรับผิดชอบห้องสมุด ซึ่งมีจ านวน 1 คนเท่านั้น โดย
สอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหา ความต้องการของผู้ใช้ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลมาท า
ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นห้องสมุดคณะฯ 
   2.2 สัมภาษณ์ผู้ใช้ห้องสมุด ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย
ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญจากผู้ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด และมาจากหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ดุริยางคศิลป์  
(Music) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) นาฏยศิลป์ (Dance) และ นฤมิตศิลป์ (Creative Arts) จ านวนหนึ่งเพื่อ
ค้นหาปัญหา ท าความเข้าใจกับปัญหากับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่มนี้ และความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการให้
ปรับปรุงบริการของห้องสมุด จากนั้นสรุปข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนถัดไป 
 
  ขั้นระบุโจทย์ปัญหำ/ก ำหนดปัญหำ (Define) 
  คณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลที่ได้จากขั้นแรก มาวิเคราะห์ จัดกลุ่มและเลือกก าหนดประเด็นปัญหาที่มี
ความส าคัญ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้และบุคลากรห้องสมุดต้องการให้แก้ปัญหามากที่สุด  ตลอดจนมีความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาเป็นต้นแบบผลงานฯ  จากนั้นเลือกระบุโจทย์ปัญหา ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดโดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นคอลเล็กชันเฉพาะของคณะฯ ซึ่งเครื่องมือ
สืบค้นที่ห้องสมุดมใีห้บริการมีลักษณะเป็นแฟ้มกระดาษแบบ Manual ที่ใช้งานยาก ข้อมูลไม่อัพเดท มีแฟ้ม
ค้นหาชุดเดียว อีกทั้งยังค้นหาทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มบนชั้นได้ยากหรือหาไม่เจออีกด้วย จากนั้นท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เทคนิคการระดมสมองแบบกลุ่ม เทคนิค Why-Why และผังความคิด (Mind map) 
(ภาพที่ 2, 3) ร่วมกับเทคนิค  Journey map เพื่อหาสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปสู่การคิดหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด 
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ภำพที่ 2 สรุปปัญหาที่พบ 
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ภำพที่ 3 สรุปการวิเคราะห์หาสาเหตุ 
 
  ขั้นค้นหำแนวคิดที่แปลกใหม่ (Ideate) 
 ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวคิดท่ีหลากหลายให้ตอบโจทย์ปัญหา ให้แก้ปัญหาได้และค านึงถึงแนวคิดที่

มีความแปลกใหม่ด้วย ซึ่งในการระดมสมองรอบแรกๆ จะเน้นการค้นหาแนวคิดให้ได้จ านวนมากๆ ก่อนโดย

ยังไม่ตัดแนวคิดใดออกไป แล้วค่อยจัดกลุ่มและคัดเลือกอีกครั้ง โดยสรุปให้ได้แนวคิดที่สามารถน าไปพัฒนา

ต่อได้และแก้ปัญหาได้โดยใช้ผังความคิด (ภาพที่ 4)  
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ภำพที่ 4 ค้นหาแนวคิด 

 
โดยมีการพิจารณาจากข้อดีข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน าไปด าเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยค านึงถึงการ

ความเป็นไปได้ในการน าไปพัฒนาและเป็นแนวคิดที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

และห้องสมุด ซึ่งแนวคิดที่เลือก คือ การท าแอพพลิเคชันแทนแฟ้มรายการค้นหาทรัพยากรแบบ Manual 

โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อจ ากัด ดังนี้  

ข้อดี  ข้อจ ำกัด 

- ผู้ใช้ไม่เสียเวลาในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
- ข้อมูลภายในแฟ้มรายการถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ
ภายใต้ฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน 
- มีฟังก์ชันภายในแอพพลิเคชันที่ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่เคยถูกใช้งานได้  
- ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ช้ันหนังสือเจอ
ได้อย่างแม่นย า 
- ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพตัวอย่างของทรัพยากร
สารสนเทศนั้นๆ ได้ ทั้งรูปภาพและเสียง และดาวน์โหลด
ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ตัวเล่ม 

-  บุคลากรมีเพียงคนเดียว ซึ่งอาจไม่มีเวลาในการอัพเดต
ข้อมูลภายในแอพพลิเคชัน เมื่อมีทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม่ๆ เข้ามา 
- บุคลากรไม่ช านาญด้านเทคนิคของแอพพลิเคชัน 
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  ขั้นออกแบบและร่ำงต้นแบบผลงำน (Prototype) 
  น าแนวคิดที่ตัดสินใจเลือกมาระดมสมองกันในทีมอีกครั้งเพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น 
วาดเป็นภาพร่างขึ้นมาคร่าวๆ และข้อค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จากนั้นน าข้อเสนอแนะต่างๆ 
มาออกแบบให้เห็นเป็นภาพที่เห็นกระบวนการบริการทั้งหมดในทุกรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้
สอดคล้องกับการให้บริการตามสภาพจริง โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งด้านรูปแบบ workflow ของ
บริการ การเข้าถึง และอ่ืนๆ  ซึ่งขั้นตอนนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในทีมและระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาจ านวนหลายครั้ง และได้ผลงานต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุด ชื่อ “FFA DailyArt application” 
 
  ขั้นน ำเสนอ ทดสอบ และประเมินผล (Test) 
  น าต้นแบบผลงานฯ ไปน าเสนอกับบรรณารักษ์ห้องสมุดและผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ใช้ประเมินผลงานต้นแบบนวัตกรรม และสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) ในขั้นตอนนี้บรรณารักษ์จะประเมินฯ โดยใช้แบบประเมินนวัตกรรมห้องสมุด เพื่อ
ประเมินผลงานต้นแบบนวัตกรรมฯ ใน 3 มิติด้วยกัน โดยยึดสัดส่วนตามคะแนนความส าคัญของแต่ละมิติ 
(ศศิพิมล ประพินพงศกร, ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา, 2560) ได้แก่ 

o มิตดิ้านความแปลกใหม่ (35 คะแนน) และมีค่าสัดส่วนความส าคัญ ร้อยละ 35 
o มิตดิ้านการแก้ปัญหา (49 คะแนน) และมีค่าสัดส่วนความส าคัญ ร้อยละ 35 
o มิตดิ้านรูปแบบ (21 คะแนน) และมีค่าสัดส่วนความส าคัญ ร้อยละ 30 

 ส่วนเกณฑ์การประเมินผลงาน )สัดส่วนร้อยละ 100 คะแนนเต็ม 100 คะแนน(  มีดังนี้ 
o คะแนนตั้งแต่ 80-100 = ผลงานต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับดีมาก 
o คะแนนตั้งแต่ 60-79 = ผลงานต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับดี 
o คะแนนน้อยกว่า 60 = ผลงานต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุดอยู่ในระดับพอใช้ 

  ส่วนผู้ใช้บริการห้องสมุดที่เป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลงานต้นแบบนวัตกรรมห้องสมุด  
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
  1. ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ ชื่อ “FFA DailyArt application” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้ค้นหา
คอลเล็กชันโดยเฉพาะคอลเล็กชันเฉพาะของห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล
ในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาที่ห้องสมุดคณะฯ หรือต้องรอใช้แฟ้มรายการแบบ Manual ที
ละคนๆ อีกทั้งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปค้นหาตัวเล่มที่ชั้น ท าให้สะดวก 
และเอ้ือประโยชน์ในการใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในยุคนี้ด้วย  ดูตัวอย่างภาพร่าง
ต้นแบบผลงาน (ภาพที่ 5-8) 
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ตัวอย่ำงร่ำงต้นแบบผลงำนนวัตกรรม  
(แสดงแค่ภาพบางส่วนของผลงาน) 

 

 
 

ภำพที่ 5 ร่างต้นแบบ “FFA DailyArt application” 
 
 
 
 
 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
58



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

10 
 

 

 
 

ภำพที่ 6 ร่างต้นแบบ “FFA DailyArt application” 
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ภำพที่ 7 ร่างต้นแบบ “FFA DailyArt application” 

AR mode น าทางไปหา
ทรัพยากรที่ช้ัน 
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ภำพที่ 8 ร่างต้นแบบ “FFA DailyArt application” 
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 2. ผลการประเมินต้นแบบแอพพลิเคชัน “FFA DailyArt application” มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ผลการประเมินโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
  ด้านมิติความแปลกใหม่ ประเมินได้ 29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน และมีค่า
สัดส่วนความส าคัญร้อยละ 35 ผลการค านวณคะแนนในมิตินี้เท่ากับ 29 คะแนน 
  ด้านมิติการแก้ปัญหา ประเมินได้ 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 49 คะแนน และมีค่า
สัดส่วนความส าคัญร้อยละ 35 ผลการค านวณคะแนนในมิตินี้เท่ากับ 32.14 คะแนน 
  ด้านมิติด้านรูปแบบ ประเมินได้ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน และมีค่าสัดส่วน
ความส าคัญร้อยละ 30 ผลการค านวณคะแนนในมิตินี้เท่ากับ 25.71 คะแนน 
  สรุปผลรวมคะแนนทั้ง 3 มิติ ได้เท่ากับ 86.85 คะแนน โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผลงานถือว่าผลงานต้นแบบอยู่ในระดับดีมาก 
  นอกจากนี้บรรณารักษ์ยังให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มีพึงพอใจกับตัว 
แอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน แต่ยังมีความกังวลเรื่องผู้จัดการระบบและผู้ควบคุมดูแล
ระบบ เนื่องจากภายในห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นมีบรรณารักษ์ดูแลเพียง
คนเดียว จึงอาจต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมอีก 
  2.2 ผลการสัมภาษณ์นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 14 คน 
สรุปได้ว่า นิสิตส่วนใหญ่เห็นถึงความส าคัญของแอพพลิเคชันนี้ เพราะตรงต่อความต้องการในการใช้งาน
ส าหรับการค้นคว้าข้อมูลส าหรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะการท าโครงงานเพราะเป็นงานที่ส าคัญมากของ
นิสิตทุกสาขาวิชา โดยให้ความเห็นว่าควรจะน าไปพัฒนาให้ใช้ได้จริง เพราะจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การค้นหาข้อมูล ประหยัดเวลา และตรงกับความต้องการใช้ด้วย  
  
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
 ผลงานต้นแบบ FFA DailyArt application สามารถน าไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แฟ้มค้นหา
รายการทรัพยากรสารสนเทศแบบ Manual ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประโยชน์และ
ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศเฉพาะด้านตามสาขาวิชาต่างๆ  
เนื่องจากสามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต  ได้ และใช้ข้อมูลฉบับเต็ม
ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาห้องสมุดคณะฯ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิชันส าหรับ
การค้นหาทรัพยากรที่มีลักษะเฉพาะให้กับผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนสายอาชีพของวิทยาลัย        
การอาชีพ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
สายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูท าหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวฯ , ตัวแทนครู, ตัวแทนศิษย์เก่า , 
ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนผู้ปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิทยาลัยการอาชีพลอง และวิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
จ านวน 187 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 25 คน และตรวจสอบความเหมาะสม
ของกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จ านวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
            ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ มีจ านวน 5 
มาตรการ กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 5 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 3 ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
และผู้บริหาร มีจ านวน 4 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ มีจ านวน 4 
มาตรการ กลยุทธ์ที่  5 ด้านการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่ม อ่ืน  มีจ านวน  3 มาตรการ                  
2) การตรวจสอบความเหมาะสมกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ ์และสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมใน 5 ด้าน 21 มาตรการ 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ, การศึกษาสายอาชีพ, วิทยาลัยการอาชีพ ,  

Abstract 
            The purposes of this study were to Learn Strategies to increase the number of 
students for Industrial and Community Education College in Pae  Uttaradit and Sukhothai 
and to determine the suitability. The population of The Career College in this study  to 
consist of Educational Manager, Acting head teacher's guidance , Alumni representative, 
Alumni representative and parents' representatives  of Srisatchanalai Industial and 
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Community Education College, Sri Samrong Industial and Community Education College, 
Phichai Industial and Community Education College , Long Industial and Community 
Education College And Song Industial and Community Education colleges 187 people. And 
examining the appropriateness of strategies to increase the number of vocational students in 
the number of 10 people. The tools used for collecting data are in-depth interview form. 
And group interview form. Data analysis using content analysis method. 
 The research found that Strategies to increase the number of students for Industrial 
and Community Education College in Pae  Uttaradit and Sukhothai consists of 5 strategies, 
namely, strategy 1, image and attitude, there are 5 strategies, 2 strategies for teaching and 
learning management, 5 measures, strategy 3, quality, teachers and administrators are 4 
Strategy 4: Raising compensation and acceptance measures There are 4 measures. Strategy 5 
Supporting vocational training There was another group of 3 measures. 2) Checking 
appropriateness, strategies for increasing the volume of vocational students of Phrae 
Uttaradit and Sukhothai Vocational College. The results of the research were found to be 

appropriate in 5 aspects, 21 measures. 
Keyword : strategies, increasing the amount of vocational students, vocational education, 
industrial and community education college. 
 
บทน า 

    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างความ
นิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการ
บริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา  และเป็น
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้
ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกันมากขึ้น ผลการด าเนินการดังกล่าว ช่วยท าให้การอาชีวศึกษาเป็นที่รู้ จักกับสังคมมากขึ้น  และ
กลุ่มเป้าหมายต่างต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา  

    ในปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะจัด
การศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุน การพัฒนาชนบท เพื่อผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพในระดับช่าง
กี่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด แรงงาน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ วิทยาลัยการอาชีพส่วนใหญ่ทั้งประเทศจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  ประสบปัญหาการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นตามกรอบการเพ่ิมสัดส่วนปริมาณผู้เรียนสายสามัญกับสาย
อาชีพที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2557) 
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    สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยกล่าวว่า นับตั้งแต่การปฎิรูปการศึกษาเริ่มด าเนินการมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี  และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ท าการติดตามการปฎิ
รูปแล้วพบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษายังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  สัดส่วนผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา พ .ศ.2542-
2546 แต่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.2547-2550  และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช . และ ปวส.) 
นิยมเรียนต่อในระดับปริญญาตรีร้อยละ60 มากกว่าที่จะออกไปท างานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งท าให้ประเทศ
ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่างต่อเนื่อง ( ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ,2557) 
            จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว การที่จะเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ
วิทยาลัยการอาชีพในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึนนั้นจ าเป็นที่ต้องมุ่งเน้นไปที่การมี   กล
ยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพที่เหมาะสม เพราะหากมีกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมจะท าให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆจะประสบความส าเร็จในการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหาการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพได้ตรงประเด็นมากขึ้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสาย
อาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่  วิทยาลัยการอาชีพ 
จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ 
และสุโขทัย 

  2.  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการ
อาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  การวิจัยครั้งนี้ด าเนินงานในพ้ืนที่ วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยการอาชีพสอง 
จังหวัดแพร่วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสุโขทัย 

  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัย    
การอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้กลยุทธ์ในการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ 2)  ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 3) ด้านคุณภาพครูผู้สอนและผู้บริหาร 4) ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ 5) ด้านการ
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอ่ืน 

  ขอบเขตด้านเวลา  การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ   กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัด
แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลใน
ประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จ านวน 25 คน และตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จ านวน 10 คน เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูท าหน้าที่หัวหน้างานแนะ
แนวฯ , ตัวแทนครู, ตัวแทนศิษย์เก่า , ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนผู้ปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสัชนาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิทยาลัยการอาชีพลอง และวิทยาลัยการ
อาชีพสอง จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย จ านวน 187 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 25 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ จ านวน 10 คน   

2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
      ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งวิธีด าเนินการออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

        ระยะที่ 1  ศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพแพร่ อุตรดิตถ์ 
และสุโขทัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
                                1. ศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนของวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนศิษย์เก่า 
ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ตัวแทนผู้ปกครอง ของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และศึกษา
เอกสาร วิเคราะห์เอกสาร มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1.1  ก าหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ ที่ได้ศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตตัวแปร และนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1.2  ยกร่างข้อค าถามในแต่ละประเด็นโดยจ าแนกตามด้านจากการศึกษา
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.3  ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ของข้อค าถาม หรือประเด็น
ค าถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะหรือไม่  ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือดูความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) งานวิจัยครั้งนี้การหาค่า I.O.C. ได้ค่าความสอดคล้องของเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์ในทุกรายข้อไม่ต่ ากว่า 0.50  
                                2.  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทั้งหมดที่ได้มาจากรวบรวม มา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
                                3.  น าเสนอผลการวิจัยแบบความเรียง ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัยยก
ร่างกลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย  

ระยะที่ 2  ตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัย
การอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่ม หรือ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)  กลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย และ ครูท าหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวฯ ของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ 
และสุโขทัย มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                               1.  ก าหนดประเด็นที่ต้องการสนทนากลุ่ม ที่ได้ศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย,
ขอบเขตตัวแปร และนิยามศัพท์เฉพาะ 
                               2.  ยกร่างข้อค าถามในแต่ละประเด็นโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
แบ่งเป็นค าถามหลักและค าถามรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ของข้อค าถาม หรือประเด็น
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ค าถามหลักว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการหรือไม่  ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน 
เพ่ือดูความตรงตามเนื้อหา (Content validity) งานวิจัยครั้งนี้การหาค่า I.O.C. ได้ค่าความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค์ในทุกรายข้อไม่ต่ ากว่า 0.50   
                               3.  วางแผนก าหนดผู้เก็บข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  ผู้ตั้งค าถาม ผู้จดบันทึก ผู้อ านวย
ความสะดวก 
                               4.  ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)    
                               5.  ปรับกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในระยะที่ 2 
            3.  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
เก็บข้อมูล 
                  3.2  น าแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและแบบสัมภาษณ์กลุ่ม เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
                  3.3  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
เชิงคุณภาพ 
             4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 4.1  วิเคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์ พิจารณาศึกษากลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
ของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย เกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียนที่ส่งผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย  ของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก น ามาวิเคราะห์เนื้อหาของผลการสัมภาษณ์ และเรียบเรียง สรุปเป็นร่างกลยุทธ์การเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย  

4.2  วิเคราะห์ประเด็นการสนทนากลุ่ม พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการเรียบเรียง สรุปเป็นกลยุทธ์ แล้ว
น าเสนอเป็นความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
             1. ผลการศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย พบว่า การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ 
และสุโขทัย มีกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้าน
คุณภาพครูผู้สอนและผู้บริหาร 4) ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ 5) ด้านการสนับสนุนการจัด
อาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอ่ืน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ  มี 5 มาตรการ ดังนี้  1) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 
Center 2) การบริการวิชาการและวิชาชีพฝึกอาชีพระยะสั้น  3) การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน
เป้าหมาย 4) อาชีวะอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 5) สถานศึกษาคุณธรรม 

1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 5 มาตรการ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาระบบ     ทวิภาค ี 2) 
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง 3) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4) สถานศึกษาคุณธรรม 5) การจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะให้นักเรียนนักศึกษา  
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1.3  ด้านคุณภาพครูผู้สอนและผู้บริหาร มี 4 มาตรการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมส่งครูเข้าไปฝึกในสถาน
ประกอบการ 2) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาครูผู้สอน 4) 
สร้างระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

1.4  ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ มี 4 มาตรการ ดังนี้ 1) จัดระบบการหา
ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ 2) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3) การหารายได้ระหว่างเรียน 4) การ
สร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.5  ด้านการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอ่ืน มี 3 มาตรการ ดังนี้ 1) พัฒนาการ
จัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพผู้อยู่นอกระบบ 2) ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ต้องขัง สามเณร  3) การเทียบโอนประสบการณว์ิชาชีพ 

2.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการ
อาชีพ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมการจัด
สนทนากลุ่มที่สมาชิกผู้ร่วมอภิปราย กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัด
แพร่ อุตรดิตถ ์และสุโขทัย มีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ 
ตารางท่ี 1 กลยุทธ์และมาตรการการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่  
             อุตรดิตถ์ และสุโขทัย 

กลยุทธ์ มาตรการ 
1. ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ 1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 

2. การบริการวิชาการและวิชาชีพ ฝึกอาชีพระยะสั้น 
3. การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนเป้าหมาย 
4. อาชีวะอาสาเพื่อพัฒนาสังคม 
5. สถานศึกษาคุณธรรม 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
2. การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
3. การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาคุณธรรม 
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะให้นักเรียนนักศึกษา 

3. ด้านคุณภาพครูผู้สอนและผู้บริหาร 1. ส่งเสริมส่งครูเข้าไปฝึกในสถานประกอบการ 
2. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาครูผู้สอน 
4. สร้างระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

4. ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและ 
การยอมรับ 

1. จัดระบบการหาต าแหน่งงานในสถานประกอบการ 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. การหารายได้ระหว่างเรียน   
4. การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

5. ด้านการสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอ่ืน 

1. พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพผู้อยู่นอกระบบ 
2. ฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้กับผู้ พิการ ผู้สู งอายุ  ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ต้องขัง  
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   สามเณร 
3. การเทียบโอนประสบการณว์ิชาชีพ 

 
อภิปรายผล 
           จากผลการวิจัยการศึกษากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพ  จังหวัด
แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย พบว่า กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ 
อุตรดิตถ ์และสุโขทัย มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ดังนี้  
             กลยุทธ์ที่ 1  ด้านภาพลักษณ์และทัศนคติ มี 5 มาตรการ ดังนี้ 1) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it 
Center 2) การบริการวิชาการและวิชาชีพฝึกอาชีพระยะสั้น  3) การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียน
เป้าหมาย 4) อาชีวะอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 5) สถานศึกษาคุณธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจา ชูช่วย 
(2559) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
อาชีวศึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชณี เพชรอาวุธ (2561) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงใน
ทางบวกต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  

           กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 5 มาตรการ ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2)
การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง 3)การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4) สถานศึกษาคุณธรรม 5) การจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะให้นักเรียนนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงสถาพร ดาวเรือง และคณะ 
(2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า พบว่า กระบวนการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่เป็นพ้ืนฐานในการผลิตอย่างเพียงพอ และต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา การใช้หลักสูตรแกนกลางต้องมีรายวิชาที่ยืดหยุ่นให้สถานประกอบการสามารถออกแบบเนื้อหาที่จะ
ใช้ในการฝึกผู้เรียนได้ตามบริบทการท างานจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ศรีค านวล (2560 ) ซึ่ง
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัด
ล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ  มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและความต้องการของสถานประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ด้านคุณภาพครูผู้สอนและผู้บริหาร มี 4 มาตรการ ดังนี้ 1) ส่งเสริมส่งครูเข้าไปฝึกใน
สถานประกอบการ 2) พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา
ครูผู้สอน 4) สร้างระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ วิชชุกร บัวค าซาว (2558) ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อมาจากชื่อเสียงและคุณภาพของบุคลากรที่ท าการสอน และคุณวุฒิ
การศึกษาสายอาชีพ จะท าให้ได้เปรียบในการสมัครงานและการหางานท าได้ง่ายกว่า และปัจจัยภายในที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคือ ด้านบริหารและการจัดการ ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคือ ความก้าวหน้าและทันสมัยทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับ ภัคชุดา เสรีรัตน์ (2560) 
พบว่า ปัจจัยจ าแนกการตัดสินใจศึกษาต่อมีประเด็นที่ส าคัญคือ ปัจจัยด้านคุณภาพสถานศึกษา มีแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์คุณภาพสถานศึกษา ผลงานเด่น ๆ ด้านการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา 
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การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือสร้างมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ เมธีศิน สมอุ่ม
จารย์ (2556) พบว่า วิธีการพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 วิธี ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การศึกษาต่อ 3) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
             กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ มี 4 มาตรการ ดังนี้ 1) จัดระบบการหา
ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ 2) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3) การหารายได้ระหว่างเรียน  4) การ
สร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จงสถาพร ดาวเรืองและคณะ(2560) ซึ่งได้ศึกษา
เรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในทศวรรษหน้า พบว่า แนวโน้มในด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคต คือ 
การเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่มีความต้องการก าลังคน มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการมีกิจนิสัยในการท างานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถในการท า
ง่านได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคชุดา เสรีรัตน์ 
(2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจ าแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือปัจจัยเงินเดือน/ค่าตอบแทน จ าแนกได้เป็นล าดับที่ 5 เพราะว่า
เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้ส าหรับการท างาน และประโยชน์หรือบริการ ที่องค์กรจัดให้แก่บุ คลากร ถือว่า มี
ความส าคัญกับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน 
             กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาส าหรับกลุ่มอ่ืน มี 3 มาตรการ ดังนี้  1) 
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพผู้อยู่นอกระบบ 2) ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับผู้พิการ สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องขัง สามเณร 3) การเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ 
วิชัยดิษฐ (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง บทบาทองค์กรเพ่ือคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง  พบว่า บทบาทองค์กรเพ่ือคนพิการในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงนั้นมี
ความคล้ายคลึงในส่วนแนวคิดเพ่ือที่จะให้คนพิการได้พ่ึงพาตนเองโดยการสร้างอาชีพอิสระให้แก่ผู้พิการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดินา แก่นแก้ว (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และบริษัท เทเลอิน
โฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) พบว่า การฝึกวิชาชีพเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนา เพ่ือให้ผู้ต้องขังกลับออกไปเป็น
บุคคลที่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง และไม่สร้างภาระแก่สังคม เป็นการป้องกันการกลับมากระท าผิดซ้ า การ
ฝึกวิชาชีพในเรือนจ าเป็นการพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขังโดยการสอนให้ผู้ต้องขังท างานเพ่ือหาเลี้ยงชีพตนเองได้ 
และยังมีวิชาติดตัวเมื่อพ้นโทษออกไป โดยกรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้มีความ
พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภัทรภรณ์ จีนจูนและคณะ ( 2558) พบว่า การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนโดยสามารถเลือกเรียนและน าความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนใน
สาขางานที่วิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือการ
เพ่ิมจ านวนผู้เรียน  
              
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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            ผลจากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนสายอาชีพของ 
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่  อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ที่ 1 ด้าน
ภาพลักษณ์และทัศนคติ มีจ านวน 5 มาตรการ  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 5 
มาตรการ  กลยุทธ์ที่ 3 ด้านคุณภาพครูผู้สอน และผู้บริหาร มีจ านวน 4 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการ
ยกระดับค่าตอบแทนและการยอมรับ มีจ านวน 4 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษา
สาหรับกลุ่มอ่ืน มีจ านวน 3 มาตรการ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ด้านส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

ของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ที่พัฒนาขึ้นไปเป็นต้นแบบกลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอ่ืนต่อไป 

2. ด้านสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน า
กลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ไปใช้เพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
            ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1.  งานวิจัยต่อเนื่อง ควรน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ หรือ
การวิจัยผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลยุทธ์ด้านใดด้านหนึ่ง 

  2. งานวิจัยใหม่ ควรท าวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพกับคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือศึกษาถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อสถานศึกษาได้น ากลยุทธ์การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพของ
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงหาและแนวทางการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตามรางส าเร็จรูปของ 
Krejcie  and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มี 5 ด้าน ดังนี้ ตามผลการวิจัย  5  ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นผู้น าคณะครูในการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน  
สร้างบรรยากาศ หรือวัฒนธรรมองค์กร 2) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู
พัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  สนับสนุนให้ครูได้ใช้
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ให้ค าแนะน า ชื่นชม ส่งเสริม ให้ก าลังใจ  นิเทศติดตาม
อย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกๆคน ด้วยไมตรีจิต และเสมอภาค  3) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ  ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน  มีการนิเทศ ติดตาม ควบคุมและก ากับงานที่มอบหมาย  และให้ความเชื่อมั่นใน
การท างานของครู 4) ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์  ผู้บริหารระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการศึกษา 5) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้างบารมี  
ผู้บริหารพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสม่ าเสมอ  บริหารงานด้วยความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตั้งใจท างานให้เต็มความสามารถ ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานแบบกัลยาณมิตร  
เป็นผู้น าในการสละเวลา ทรัพย์ สิ่งของ เพ่ือการท างานให้ส าเร็จ  
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ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า , ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง , แนวทางการส่งเสริม , ผู้บริหารสถานศึกษา ,  
              โรงเรียนขยายโอกาส 

 
Abstract 

 The purpose of this research were to study the changing of leadership and changing 
leadership enhancing for school directors under Pitsanuloke Primary Educational Office Area 
3. The population was 278 persons by the table of Krejcie and Morgan. The tools for data 
gathering were 5 levels of rating scale questionnaire with the reliability at.98. The data 
analyze were mean and standardized deviation  
 The research were found that the changing of leadership of school directors under 
Pitsanuloke Primary Educational Office Area 3 was in a high level in range from the highest to 
the lowest by good performance , individual though, vision making and conveying, wisdom 
encouraging and inspiration  making.   
  There were 5 areas of the method of changing leadership of school directors under 
Pitsanuloke Primary Educational Office Area 3 as followed 1) the school director should allow 
the teacher to have free opinion, should be the leader of professional learning community 
(PLC) , allowed the teacher to used ICT for working and learning management or or in 
organization for wisdom encouragement. 2) The school director should let the teachers 
improve themselves with their appitude and interest by giving enough budget, teachers can 
use more resource for learning activities, giving advices , compliment, monitoring, being 
friendly for individual thought. 3) The school director should assign the goal and fix the time 
and have the teachers plan for work, monitor control the work for the trust of teacher for the 
inspiration making, 4) The school director should ask for opinion by the participants for vision, 
mission and target making. Having the seminar, inform for the vision making and conveying. 5) 
The school directors should improve and take education trip for themselves. Learn with other 
and manage work loyally ,can be supervised. Work with other friendly and donate their time 
and things in working for good leadership being.  
  
Keyword. Leadership, Changing leadership, enhancing method, School director in expansion 
school   
 
บทน า 
 โลกในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว  มีการแข่งขันตลอดเวลา  ส่งผล
กระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตอย่างกว้างขวาง  ทั้งด้านความก้าวหน้าของความรู้ด้านเทคโนโลยี  การคมนาคม
ขนส่ง  การสื่อสารการเงิน  และการเมืองระหว่างประเทศ  ทุกประเทศล้วนได้รับผลกระทบ  ประเทศไทยจึงไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังกล่าว  ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
โดยตรงในทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูประบบราชการ  ปฏิรูปการเมือง  ปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 39  
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการจัดการศึกษา  ทางด้านการบริหาร
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วิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  โดยให้ความส าคัญกับการปฏิรูปด้านต่างๆ คือ  ปฏิรูประบบการศึกษา  
ปฏิรูปการเรียนรู้  ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา  ปฏิรูปครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญที่ สุด    
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องใช้ภาวะผู้น าในการ
ด าเนินภารกิจให้ประสบความส าเร็จ  ดังนั้น  ผู้บริหารจึงเป็นผู้น าที่มีบทบาทในการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา  
ผลการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา  คือ  จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเพ่ือให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน พัฒนา
คนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545 คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (คณะกรรมการการศึกษาแห่ง ชาติ, 
2542)  ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนจะประสบ
ผลส าเร็จ  ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่ดี  และคุณธรรมของผู้บริหาร  ซึ่งเป็นผู้น าของ
บุคลากรในโรงเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด  พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น  ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ  
“ภาวะผู้น า”  ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักท่ีส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีจึงจะน าไปสู่การจัดและการ
บริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการ
บริหารและจัดการศึกษาในยุคนี้โดยเฉพาะภาวะผู้น าทางวิชาการและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (ธีระ รุณ
เจริญ, 2550, น 8) ในทุกขั้นตอนผู้บริหารสถานศึกษาจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและจะต้องมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการจูงใจให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการท างานด้วยความเต็มใจ
และยอมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่ยอมแก้ไข     ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดี
ขึ้นผู้บริหารเป็นบุคคลหลักที่จะต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาและ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนั้นพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงมี
ความส าคัญมากส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรูปแบบภาวะผู้น าเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันที่ผู้บริหารสามารถจะน ามาใช้ได้และเนื่องจากผู้น าประเภทนี้เป็นผู้น าที่มีทรรศนะกว้างไกลสร้างความ
ผูกพันต่อจุดมุ่งหมายขององค์กรและน าผู้ตามให้ด าเนินการตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ให้ประสบผลส าเร็จ
เมื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้น าของสถานศึกษาย่อมท าให้งานบริหารโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจึงมีความส าคัญในแง่มุมของการส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อม 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 (จตุพงศ์ สายอรุณ, 2555) สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพ้ืนที่ห่างไกลจากโรงเรียนที่
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เยาวชนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเปิด
โอกาสหรือขยายโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ห่างไกลได้มีพ้ืนฐานการศึกษาที่สูงขึ้น  ในการด าเนินการ
ดังกล่าวใช้อาคารสถานที่และบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา จากการด าเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาส
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ทางการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 จนถึงปีการศึกษา 2544  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั่ว
ประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและ
ให้บริการด้านการศึกษาในเขตอ าเภอวัดโบสถ์  อ าเภอพรหมพิราม  อ าเภอชาติตระการ  และอ าเภอนครไทย  
มีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 71 โรงเรียน  จากผลการประเมิน PISA ปี 2554  ในด้านการรู้เรื่องการอ่าน   
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  มีกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการเกณฑ์การประเมิน  คือ  
กลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ไม่ผ่านเกณฑ์  ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสมี
คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ายของการประเมินในทุกๆ ด้าน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,  2557)  และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของผู้เรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  (รายงานผลการประกันคุณภาพภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3, 2557 ครั้งที่ 1)  ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยหลัก  คือ ปัญหาทางด้านการบริหาร
และการสนับสนุนเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร  ขาดแคลนงบประมาณ    อาคารสถานที่และครุภัณฑ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์   
 นอกจากนี้  โรงเรียนยังประสบปัญหาทางด้านนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าสู่วัยรุ่น ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์  จากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ต้องรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรทั้ง 3 ระดับ  และการแก้ปัญหา การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดังกล่าว  นับว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เกิดความยากล าบากใน  การบริหาร  
จึงเป็นเหตุผลที่ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จะต้องใช้บทบาทในฐานะที่เป็นผู้บริหารและผู้น า
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจะส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประสบความส าเร็จ
ลงได้  ทั้งนี้เพราะเหตุว่าความส าเร็จ    ของการบริหารโรงเรียนนั้น  นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้  
ประสบการณ์  และเทคนิคในการบริหาร  ทักษะภาวะผู้น า  และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษายังเป็นส่วนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติงานจนท าให้นโยบายเป้าหมาย
ประสบผลส าเร็จ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนขยายโอกาส  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  เพ่ือให้ทราบถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาน าไปพัฒนาตนเองและหน่วยงานที่
สูงขึ้นไปสามารถน าผลการศึกษาไปใช้วางแผนและก าหนดหลักสูตรในการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้
บริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
 2.  เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 71 คน และครูผู้สอน
จ านวน 1,003 คน  รวม 1,074 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  จ านวน 278 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม 
Krejcie  and Morgan (วรรณี  แกมเกตุ, 2555, น. 287) โดยใช้กระบวนการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  5  ด้าน  ดังนี้ 
  1.  การกระตุ้นทางปัญญา 
  2.  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
  3.  การสร้างแรงบันดาลใจ  
  4.  การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์  
  5.  การเป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้างบารมี   
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส  

สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  71  
คน  และครูผู้สอนจ านวน  1,003  คน  รวม  1,074  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  จ านวน 278 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่ม Krejcie  and Morgan (วรรณ ี แกมเกตุ, 2555, น. 287) โดยใช้กระบวนการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
 2) ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ  ดังนี้   
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.  ศึกษาบริบทของการบริหารงานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส  โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.  น าบริบทที่ได้จากข้ันที่  1  มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  4.  ยกร่างแนวทางแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  โดยการสังเคราะห์จากแนวคิด  
ทฤษฎี 
  5.  น าร่างแนวทางทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  มาสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  6.  สรุปแนวทางทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  ให้สอดคล้องกับบริบทผู้เกี่ยวข้อง 
 3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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1.  แบบสอบถาม  
    การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1.1  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ และเอกสารต าราเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง  ตัวอย่างเครื่องมือ  แล้วจึงก าหนดกรอบเนื้อหาของเครื่องมือ 
     1.2  ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ สร้างข้อค าถามแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
     1.3  ร่างแบบสอบถามขั้นต้น เพ่ือก าหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ศึกษา  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย    

  1.4  น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงกับเนื้อหา (Content  Validity) และน ามาหาค่า IOC (Index  of  item  objective  congruence)  
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลือกข้อค าถาม IOC 0.8     

     1.5  น าแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
เห็นว่าแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว แล้วน าไปทดลอง (Try out) เพ่ือหาคุณภาพเชิงประจักษ์ 
(empirical approach) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  อย่างน้อย  30  คน  
แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา  และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

  1.6  น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปจัดเก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.  แบบสัมภาษณ์ 

  2.1  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ และเอกสารต าราเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  ตัวอย่างเครื่องมือ  และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  แล้วจึงก าหนดกรอบเนื้อหาของ
เครื่องมือ 

  2.2  ด าเนินการสร้างเครื่องมือ  โดยการยกร่างข้อค าถามข้ันต้น 
  2.3  น าข้อค าถามขั้นต้นที่ร่างแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือหา

ความแม่นตรงตามเนื้อหา (content  Validity) 
  2.4  น าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์ตามกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 

 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  1.  ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูล 
  2.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  เก็บข้อมูลจาก  ครูผู้สอน  และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  3.  ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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 2.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  โดยหาค่าเฉลี่ย ( x  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้     (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, น. 100) 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมผู้ร่วมงานให้แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเสนอวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานแก่กลุ่ม และผู้บริหารกระตุ้นให้มี
การยอมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ ตามล าดับ 
  1.2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ร่วมงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ ตามล าดับ 
  1.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหาร
ก าหนดระบบการท างานที่สามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และผู้บริหารวางแผนการท างานโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ตามล าดับ 
  1.4 ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  แสดงแนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือน าพาสถานศึกษา
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ต่อครู นักเรียน และ
ชุมชน ได้อย่างชัดเจน ตามล าดับ 
  1.5 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักธรร
มาภิบาล ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน และผู้บริหารเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ตามล าดับ 
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 2. จากผลการวิจัยผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ทั้ง 5  
ด้าน สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
  2.1 ด้านการกระตุน้ทางปัญญา   
   1) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของครูด้วยความเต็มใจ 
   2). ผู้บริหารควรเป็นผู้น าคณะครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  เพ่ือ
ส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3) สนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
   4)  สร้างบรรยากาศ หรือวัฒนธรรมองค์กรให้ครู รู้สึกรัก ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
  2.2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   1) สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาครูให้เพียงพอ 
   2) สนับสนุนให้ครูได้ใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
   3) ให้ค าแนะน า ชื่นชม ส่งเสริม ให้ก าลังใจ  นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
   4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกๆคน ด้วยไมตรีจิต และเสมอภาค 
   5. ศึกษา ท าความรู้จักแต่ละบุคคล และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 
  2.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
   1) ก าหนดเป้าหมาย/ระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
   2) นิเทศ ติดตาม ควบคุมและก ากับงานที่มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์ 
   3) ให้ความเชื่อมั่นในตัวครู ว่าทุกคนสามารถท างานได้ส าเร็จตามที่มอบหมาย ตรงตาม
ความสามารถ 
  2.4 ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
   1) ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา 
   2) ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 
   3) จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานปัจจุบัน  เป้าหมายการพัฒนา  และ
สร้างความเข้าใจในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อครู นักเรียน และชุมชน 
  2.5 ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้างบารมี 
   1) พัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสม่ าเสมอ 
   2) บริหารงานด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
   3) ตั้งใจท างานให้เต็มความสามารถ ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานแบกัลยาณมิตร 
   4) เป็นผู้น าในการสละเวลา ทรัพย์ สิ่งของ เพ่ือการท างานให้ส าเร็จ 
 
อภิปรายผล 
 แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  มี  5  ด้าน  คือ 
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  2.1 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ
รับฟังความคิดเห็นของครูด้วยความเต็มใจ  ควรเป็นผู้น าคณะครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู (PLC)  เพ่ือส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและ
จดัการเรียนการสอน  รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศ หรือวัฒนธรรมองค์กรให้ครู รู้สึกรัก ช่วยเหลือ แบ่งปัน มี
น้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน  เพ่ือให้ครูเกิดแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือน ามาจัดการเรียนการสอน  การ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหา  ท าให้การปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านมีประสิทธิภาพสูงสุด  เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน และ
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  โตบัว (2552 : 76)  พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอพล สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับ
มากที่สุดคือ ข้อผู้บริหารจัดหาข้อมูลข่าวสารที่จะ ช่วยครูให้คิดถึงแนวทางหรือวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเอง ใช้การกระตุ้นให้คณะครูได้มองเห็นถึงปัญหาและตระหนักให้ครูได้เกิดมุมมอง
ใหม่ๆ แนวคิดใหม่ ๆ  
  2.2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความถนัด 
และความสนใจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูให้เพียงพอ  สนับสนุนให้ครูได้ใช้ทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ให้ค าแนะน า ชื่นชม ส่งเสริม ให้ก าลังใจ  นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกๆคน ด้วยไมตรีจิต และเสมอภาค  พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา โตค้างพลู (2556 : 64)  ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2  ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคล  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  และควรกระจายอ านาจในการท างานแก่ผู้ร่วมงานให้เหมาะสมกับ
ผู้ร่วมงาน 
  2.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน  มีการนิเทศ ติดตาม ควบคุมและก ากับงานที่
มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์  และให้ความเชื่อมั่นในตัวครู ว่าทุกคนสามารถท างานได้
ส าเร็จตามที่มอบหมาย ตรงตามความสามารถ  ท าให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบันดาลใจ
ท างานด้วยความเพลิดเพลินด้วยใจรักด้วยความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของงานหรือเห็นว่างานนั้นมีความท้าทายไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศตนเพ่ือกลุ่มมีการตั้งมาตรฐานในการท างานสูงและเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายมีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างานมีการให้ก าลังใจและมีการกระตุ้นผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้ตระหนัก
ถึงสิ่งที่ส าคัญในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา โตค้างพลู (2556 : 66) ซึ่งศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นและความมั่นใจใน
ตัวผู้ร่วมงาน มีการพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมรับทราบถึงภารกิจที่จะปฏิบัติให้
ส าเร็จ  ผู้น าจะดลใจผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเพ่ือให้งานส าเร็จ 
  2.4 ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์  ผู้บริหารระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกัน จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูลพื้นฐานปัจจุบัน  เป้าหมายการพัฒนา  และสร้าง
ความเข้าใจในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อครูและนักเรียน เพ่ือให้ครูน าไปด าเนินการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  การปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรม  ยอมรับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ  
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน  จนน าพาองค์การสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติพงศ์  
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คล้ายใยทอง (2547 : 31) กล่าวว่า การสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสามารถก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์โดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การกระตุ้นให้ครูเกิดวิสัยทัศน์ และให้ครู
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่วางไว้ การจูงใจให้ครูเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อเป้าประสงค์ของโรงเรียน การช่วยอธิบายให้ครูเข้าใจความหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาในรูปของการน าไปปฏิบัติให้บรรลุในเรื่องการท างานและจัดการเรียนการสอน และการ
ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้แก่บุคลากรระดับต่ างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ ครู 
นักเรียน ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนครูอย่างสม่ าเสมอ และประเมินผลความก้าวหน้า ของครูในการด าเนินการให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
  2.5 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้างบารมี  ผู้บริหารพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสม่ าเสมอ  บริหารงานด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตั้งใจท างานให้เต็ม
ความสามารถ ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานแบบกัลยาณมิตร  เป็นผู้น าในการสละเวลา ทรัพย์ สิ่งของ เพ่ือการ
ท างานให้ส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารี กังสานุกูล ( 2552 : 77) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาตะหนักดีว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานนั้น มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ผู้บริหารควรเป็นผู้น าที่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้ครูในโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกๆ ด้าน มีการแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ ดีในการกระท า 
ตลอดจนคุณลักษณะที่ท าให้ครูในโรงเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธา และให้ความเคารพนับถือ 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ   
 สรุปผลการวิจัย 
  1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  
  2. แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส  ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  มี 5  ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา   
   1) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของครูด้วยความเต็มใจ 
   2). ผู้บริหารควรเป็นผู้น าคณะครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  เพ่ือ
ส่งเสริมต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3) สนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 
   4)  สร้างบรรยากาศ หรือวัฒนธรรมองค์กรให้ครู รู้สึกรัก ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ าใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
   2.2 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
   1) สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความถนัด และความสนใจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาครูให้เพียงพอ 
   2) สนับสนุนให้ครูได้ใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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   3) ให้ค าแนะน า ชื่นชม ส่งเสริม ให้ก าลังใจ  นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
   4) ส่งเสริมความสัมพันธุ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกๆคน ด้วยไมตรีจิต และเสมอภาค 
   5. ศึกษา ท าความรู้จักแต่ละบุคคล และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 
   2.3 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
   1) ก าหนดเป้าหมาย/ระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
   2) นิเทศ ติดตาม ควบคุมและก ากับงานที่มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาตามสถาณการณ์ 
   3) ให้ความเชื่อมั่นในตัวครู ว่าทุกคนสามารถท างานได้ส าเร็จตามที่มอบหมาย ตรงตาม
ความสามารถ 
   2.4 ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
   1) ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา 
   2) ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 
   3) จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานปัจจุบัน  เป้าหมายการพัฒนา  และ
สร้างความเข้าใจในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อครู นักเรียน และชุมชน 
   2.5 ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้างบารมี 
   1) พัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสม่ าเสมอ 
   2) บริหารงานด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
   3) ตั้งใจท างานให้เต็มความสามารถ ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานแบกัลยาณมิตร 
   4) เป็นผู้น าในการสละเวลา ทรัพย์ สิ่งของ เพ่ือการท างานให้ส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องแนวทางการส่งเสริม
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ตามผลการวิจัย  5  ด้าน 
ดังนี้ 
   1. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และรับฟังความคิดเห็นของครูด้วยความเต็มใจ  ควรเป็นผู้น าคณะครูในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู (PLC)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน  สร้างบรรยากาศ 
หรือวัฒนธรรมองค์กรให้ครู รู้สึกรัก ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน   
   2. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามความถนัด 
และความสนใจ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูให้เพียงพอ  สนับสนุนให้ครูได้ใช้ทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ให้ค าแนะน า ชื่นชม ส่งเสริม ให้ก าลังใจ  นิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกๆคน ด้วยไมตรีจิต และเสมอภาค  พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตามความ
เหมาะสม 
   3. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการท างานที่ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน  มีการนิเทศ ติดตาม ควบคุมและก ากับงานที่
มอบหมาย พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์  และให้ความเชื่อมั่นในตัวครู ว่าทุกคนสามารถท างานได้
ส าเร็จตามที่มอบหมาย  
   4. ด้านการสร้างและการสื่อสารวิสัยทัศน์  ผู้บริหารระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน โดยศึกษาบริบทของสถานศึกษา ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์ น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานปัจจุบัน  เป้าหมายการพัฒนา  
และสร้างความเข้าใจในการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อครูและนักเรียน  
   5. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้างบารมี  ผู้บริหารพัฒนาตนเอง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสม่ าเสมอ  บริหารงานด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตั้งใจท างานให้เต็ม
ความสามารถ ท างานร่วมกับผู้ร่วมงานแบบกัลยาณมิตร  เป็นผู้น าในการสละเวลา ทรัพย์ สิ่งของ เพ่ือการ
ท างานให้ส าเร็จ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
   2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 
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บทคัดย่อ  
 กำรวิจัย มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 2) เพ่ือศึกษำสถำนะกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล และ 3) เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของ
สถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล โดยกลุ่มตัวอย่ำงคือสถำนีต ำรวจในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดยแบบสอบถำม จ ำนวน 400 คน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอนคือกำรสุ่ม
แบบชั้นภูมิและสุ่มแบบง่ำย และใช้สถิติเชิงพรรณนำและสถิติอ้ำงอิงประเภทกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลกำรวิจัย พบว่ำ  
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนอุปกรณ์  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มี
ประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง  ในส่วนของด้ำนบุคลำกร มีประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับปำนกลำง  
ส ำหรับสภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กำรอยู่ ในระดับมำก ทุกด้ำน กล่ำวคือ ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยนอก 
โครงกำรองค์กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์ เทคโนโลยี ผู้น ำองค์กำร และวัฒนธรรมองค์กำร 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจ
นครบำลมำกที่สุดคือ ปัจจัยด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป และด้ำนอุปกรณ์ 
ตำมล ำดับ ในขณะเดียวกันปัจจัยสภำพกำรด ำเนินงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยนอก โครงกำรองค์กำร ระบบ
กำรบริหำร กลยุทธ์ เทคโนโลยี ผู้น ำองค์กำร และวัฒนธรรมองค์กำร มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์
ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล เช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ :  กำรประชำสัมพันธ์ สถำนีต ำรวจ กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล กลยุทธ์ 

 
Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study public relations strategies of police 
station in metropolitan police bureau. 2) to study public relations administration status for 
police station in metropolitan police bureau. 3) to study factors influencing public relations 
strategies of police station in metropolitan police bureau. The samples are police station. 
The classification questionnaire of 400 people the statistics used were descriptive and 
multiple regression statistics. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 3 ดา้นนวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ ์ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 
89 

 

 The research finding. 
 The efficiency of equipment, budgeting and general management were high. But 
the efficiency of personal management was middle. In addition to operation status of 
external environment, organization structure, management system, strategy, technology, 
leadership and organization culture were high. 

The factors influencing public relations strategies of police station in metropolitan 
police bureau were budgeting, personal management, external environment, organization 
structure, management system, strategy, technology, leadership and organization culture. 

 
Keywords : Public Relations, Police Station, Metropolitan Police Bureau, Strategy 

 
บทน า 
 กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล เป็นหน่วยงำนในสังกัด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีพ้ืนที่
รับผิดชอบกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ถือเป็นหน่วยงำนที่ทุกสังคม จับตำมองเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้น ำ ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) มำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรงำน มีหน้ำที่โดยตรงในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย มี
กำรแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 1 - 9 และสถำนีต ำรวจนครบำล จ ำนวน 88 
สถำนี เพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ภำยใต้วิสัยทัศน์ของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติคือ “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำยที่ประชำชนเชื่อมั่นศรัทธำ” 
 สถำนีต ำรวจนครบำลเป็นกลไกหลักของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติที่มีบทบำทส ำคัญ ในกำรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชนและบริกำรประชำชนตลอด 24 ชั่วโมง และภำยใต้ยุค
ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ได้มีกำรสื่อสำรผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ ใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรับข่ำวสำรทั่วโลกได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน สถำนีต ำรวจนครบำลในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนคร
บำล ที่มีหัวหน้ำสถำนีต ำรวจนครบำล ซึ่งต้องเป็นหลัก มีควำมสำมำรถ และต้องมีภำวะผู้น ำในกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิบัติงำน ต้องท ำงำนภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิทัศน์ของสังคมไทย และควำมคำดหวังของ
ประชำชนต่ออำชีพต ำรวจในกำรบริกำรที่ดี ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจนคร
บำล ต้องมีภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ เป็นผู้น ำที่ต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่ำง มีกำรเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ไปสู่ควำมเป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์ มีกำรกระจำยอ ำนำจ สร้ำงแรงจูงใจ และกระตุ้นผู้ตำมให้มี
ควำมเป็นผู้น ำ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่ข้ำรำชกำรต ำรวจมีหน้ำที่ ดูแล รับใช้ประชำชนมิใช่เป็นนำย
ประชำชน แต่กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จะท ำงำนเพียงล ำพัง โดยปรำศจำกควำมร่วมมือจำก
ประชำชน ชุมชน ไม่อำจท ำให้งำนต ำรวจประสบควำมส ำเร็จได้ กำรจะท ำงำนให้ส ำเร็จได้ ต้องสร้ำง
เครือข่ำย และอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้ำงศรัทธำได้รับควำม ไว้วำงใจจำกชุมชน (ณัฏฐ์ชุดำ 
วิจิตรจำมรี, 2559) และจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนีต ำรวจนครบำลให้บรรลุเป้ำหมำย 
คือ ประสิทธิผลของสถำนีต ำรวจนครบำล (อดุลย์ แสงสิงแก้ว, 2557)  
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 ภำรกิจของสถำนีต ำรวจนครบำล ไม่ว่ำจะเป็นกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม กำรจรำจร 
งำนสืบสวน งำนสอบสวน  และงำนอ ำนวยกำรที่หลำกหลำยกำรปฏิบัติงำนของสถำนีต ำรวจนครบำลใน
ปัจจุบันยังคงมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร หลำยประกำรที่ส ำคัญ คือ จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในสถำนี
ต ำรวจนครบำลไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ รวมไปถึงกำรประชำสัมพันธ์ในงำนต ำรวจยังไม่มี
ประสิทธิผลเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์กำรบริหำรองค์กำร (รุ่งนภำ พิตรปรีชำ, 2560) ทั้งนี้กำร
ประชำสัมพันธ์ถือเป็นบทบำทหน้ำที่อันส ำคัญของผู้ก ำกับกำรโรงพักอันจะเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนและมวลชนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมในพ้ืนที่อีกประกำร
หนึ่ง (โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ , 2561) โดยกำรด ำเนินงำนของกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลเพ่ือสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนถือเป็นกำรปรับปรุงแก้ไขภำพพจน์หรือควำมเชื่อถือที่ไม่ดีของประชำชนที่มี
ต่อต ำรวจอีกด้วย ทั้งนี้ผลกำรศึกษำของกองวิจัย ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติยังพบว่ำประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
และศรัทธำต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตัวชี้วัดก ำหนดไว้ 

 นอกจำกนี้ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรร
มำภิบำลยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรมวลชนและกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี  
(Lattimore, 2009) ให้กับสถำนีต ำรวจ และกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนโรงพักเพ่ือประชำชนที่มีส่วนร่วมกับ
กำรท ำงำนภำคประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย (ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ, 2560) กำรศึกษำกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจจึงจะท ำให้ทรำบถึงเหตุผลอันเป็น
ที่มำของกำรพัฒนำสถำนีต ำรวจให้ก้ำวไปสู่กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพในภำรกิจของกระบวนกำร
ยุติธรรมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
2. เพ่ือศึกษำสถำนะกำรบริหำรกำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจ

นครบำล 
3. เพ่ือศึกษำสภำพแวดล้อมกำรบริหำรงำนของของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนคร

บำล 
4. เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
แนวคิดทฤษฎีด้ำนกลยุทธ์ แนวคิดทฤษฎีด้ำนกำรบริหำรองค์กำร รวมไปถึงภำพรวมและบริ บทของ
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมถึงงำนวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative Study) โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ 
จ ำนวน 400 ชุด  โดยเครื่องมือในกำรวิจัยมีกำรทดสอบควำมเที่ยงตรง ด้วยผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน และ
มีกำรทดสอบควำมเชื่อมม่ันของเครื่องมือ ได้ค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ำกับ 0.879 
 ประชำกรในกำรวิจัยคือสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล จ ำนวน 88 สถำนี จำก
ข้ำรำชกำรต ำรวจ จ ำนวน 36,840 คน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 ตัวอย่ำง
จำกกำรค ำนวณด้วยสูตรของยำมำเน่ โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage) กล่ำวคือ มี
กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบชั้นภูมิและสุ่มอย่ำงง่ำยตำมล ำดับ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงครอบคลุมจ ำนวนประชำกรในกำร
วิจัยตำมหลักสถิติด้วยกำรค ำนวณตำมควำมเชื่อมั่น 0.95 ของตำรำง YAMANE และเพ่ิมเติมจ ำนวนให้มี
ควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น (Brennen, 2013) 

กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำและสถิติอ้ำงอิง ด้วยกำรวิเครำะห์ควำมถ่ี ร้อย
ละ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิ เครำะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
และวิเครำะห์ข้อค ำถำมแบบปลำยเปิดด้วยกำรวิเครำะห์รำยข้อ (Content Analysis) โดยผู้วิจัยประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลกำรศึกษำสถำนะทำงกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ พบรำยละเอียดดังนี้ 

สถานะทางการบริหารงานประชาสัมพันธ์  . SD ประสิทธิภาพการบริหาร 

1. ด้ำนอุปกรณ ์ 4.09 0.60 มำก 

2. ด้ำนงบประมำณ 4.02 0.61 มำก 

3. ด้ำนบุคลำกร 3.31 0.78 ปำนกลำง 

4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 3.84 0.67 มำก 
 ผลกำรศึกษำสถำนะทำงกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ ทรำบได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง  ในส่วนของด้ำน
บุคลำกร มีประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
 

 ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ พบรำยละเอียดดังนี้ 
สภาพแวดล้อมองค์การ  . SD สภาพการด าเนินงาน 

5. สิ่งแวดล้อมภำยนอก 3.89 0.79 มำก 

6. โครงสร้ำงองค์กำร 4.07 0.73 มำก 

7. ระบบกำรบริหำร 3.81 0.67 มำก 

8. กลยุทธ์องค์กำร 4.20 0.63 มำก 

9. เทคโนโลยี 4.11 0.71 มำก 
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10.ผู้น ำองค์กำร 3.87 0.76 มำก 

11.วัฒนธรรมองค์กำร 4.05 0.68 มำก 
 ผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมองค์กำร ทรำบได้ว่ำ สภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กำรอยู่ในระดับมำก 
ทุกด้ำน กล่ำวคือ ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยนอก โครงกำรองค์กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์องค์กำร เทคโนโลยี 
ผู้น ำองค์กำร และวัฒนธรรมองค์กำร 
 

 ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ พบรำยละเอียดดังนี้ 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  . SD ระดับการปฏิบัติ 

1. ด้ำนผู้ส่งสำร 3.34 0.73 ปำนกลำง 

2. ด้ำนเนื้อหำ 3.87 0.71 มำก 

3. ด้ำนช่องทำงสื่อสำร 3.39 0.87 ปำนกลำง 

4. ด้ำนผู้รับสำร 3.23 0.61 ปำนกลำง 
 ผลกำรศึกษำระดับกำรปฏิบัติของกลยุทธ์กำรประชำสัมพัน ธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ทรำบได้ว่ำ มีระดับกำรปฎิบัติมำก ในด้ำนเนื้อหำ ส ำหรับกำรปฎิบัติในระดับ
ปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนผู้ส่งสำร ด้ำนช่องทำงกำรสื่อสำร และด้ำนผู้รับสำร 
 

ผลกำรศึกษำสถำนะทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท ำนำย 
4 ตัว ได้แก่ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป น ำมำวิเครำะห์ว่ำปัจจัย
ใดที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจ โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้  
 

 SS df MS F Sig. 
Regression 138.010 3 27.602 188.273* 0.000 
Residual   57.763 396  0.147   
Total 195.773 399    
*p < 0.05 
 

     

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระ มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 ซึ่งสำมำรถน ำไปสร้ำงสมกำรได้  และเพ่ือควำมสะดวกในกำรน ำเสนอขอใช้
สัญลักษณ์แทนแต่ละตัวแปรดังนี้ 

X1  =  ด้ำนอุปกรณ์  
X2  =  ด้ำนงบประมำณ 
X3  =  ด้ำนบุคลำกร  
X4  =  ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  
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ดังนั้น จึงสำมำรถสร้ำงสมกำรท ำนำยกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Υ′  =  -.005 + .240 X2 + .148 X3 + .276 X1 + .186 X4  
 

และสำมำรถสร้ำงสมกำรท ำนำยกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำร
ต ำรวจนครบำล ได้ดังนี้  

Ζ′y =  .266 ZX2 + .164 ZX 3 + .242 ZX 1 + .257 ZX 4  
 

ผลกำรศึกษำสถำนะทำงกำรบริหำรที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรท ำนำย 
7 ตัว ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภำยนอก โครงสร้ำงอง๕กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์องค์กำร เทคโนโลยี ผู้น ำ
องค์กำร วัฒนธรรมองค์กำร น ำมำวิเครำะห์ว่ำปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนี
ต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression) ซึ่งได้ผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้  
 

 SS df MS F Sig. 
Regression 218.032 6 13.425 34.532* 0.001 
Residual   34.153 393  0.253   
Total 252.185 399    
*p < 0.05 
 

     

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระ มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 ซึ่งสำมำรถน ำไปสร้ำงสมกำรได้   และเพ่ือควำมสะดวกในกำรน ำเสนอขอใช้
สัญลักษณ์แทนแต่ละตัวแปรดังนี้ 

X1  =  สิ่งแวดล้อมภำยนอก  
X2  =  โครงสร้ำงองค์กำร 
X3  =  ระบบกำรบริหำร  
X4  =  กลยุทธ์องค์กำร  
X5  =  เทคโนโลยี  
X6  =  ผู้น ำองค์กำร 
X7  =  วัฒนธรรมองค์กำร   

 

ดังนั้น จึงสำมำรถสร้ำงสมกำรท ำนำยกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัด
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Υ′  =  -.132 + .132 X3 + .168 X1 + .214 X2 + .253 X7 + .211 X6 + .136 X4 + .173 X5 
 

และสำมำรถสร้ำงสมกำรท ำนำยกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำร
ต ำรวจนครบำล ในรูปคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้  
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Ζ′y =  .226 ZX3 + .184 ZX 1 + .202 ZX 2 + .157 ZX 7 + .184 ZX 6 + .231 ZX 4 + .253 ZX 5  
 
อภิปรายผล  
 ผลกำรศึกษำปัจจัยด้ำนอุปกรณ์และปัจจัยด้ำนงบประมำณ มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์
ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของเสนำะ กลิ่นงำม 
(2559) ที่ ได้ระบุให้เห็นว่ำ งบประมำณและอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำร
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎ ในขณะเดียวกัน ผลกำรวิจัยยังพบว่ำปัจจัยด้ำนบุคลำกรมีอิทธิพล
ต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลก็มีควำมขัดแย้งกับผล
กำรศึกษำของเมธิกำ พ่วงแสง (2561) ซึ่งพบว่ำบุคลำกรไม่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของ
องค์กำรภำครัฐเลย 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยโครงกำรองค์กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์องค์กำร เทคโนโลยี มีอิทธิพล
ต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ของสถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของปฎิมำ พุฒตำลดง (2560) ซึ่งค้นพบว่ำ โครงสร้ำงองค์กำร กำรบริหำรงำน กลยุทธ์ธุรกิจ และ
เทคโนโลยีมีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 
 กำรวิจัยนี้ ผลกำรศึกษำยังสอดคล้องกับแนวคิด 7S Model กล่ำวคือ กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์มี
อิทธิพลส ำคัญมำจำกสภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรทั้ง 7 ด้ำน (McDonald, 2013) คือ โครงสร้ำง กลยุทธ์ 
ระบบงำน สไตล์กำรท ำงำน บุคลำกร ทักษะองค์กร และค่ำนิยมร่วม นั่นเอง (Darrell, Jerry and Pallavi, 
2013) 
 
สรุปผล  
 ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำร
ทั่วไป มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง  ในส่วนของด้ำนบุคลำกร มีประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์
อยู่ในระดับปำนกลำง 
 สภำพกำรด ำเนินงำนกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำรอยู่ในระดับมำก ทุกด้ำน กล่ำวคือ ด้ำน
สิ่งแวดล้อมภำยนอก โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์องค์กำร เทคโนโลยี ผู้น ำองค์กำร และ
วัฒนธรรมองค์กำร 
 ระดับกำรปฏิบัติของกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์สถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
ทรำบได้ว่ำ มีระดับกำรปฎิบัติมำก ในด้ำนเนื้อหำ  ส ำหรับกำรปฎิบัติในระดับปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนผู้ส่งสำร 
ด้ำนช่องทำงกำรสื่อสำร และด้ำนผู้รับสำร 
 ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
กำรประชำสัมพันธ์สถำนีต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ 
ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนวิชำกำร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ตำมล ำดับ 

 ปัจจัยสภำพกำรด ำเนินงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยนอก โครงสร้ำงองค์กำร ระบบกำรบริหำร กลยุทธ์
องค์กำร เทคโนโลยี ผู้น ำองค์กำร และวัฒนธรรมองค์กำร มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์สถำนี
ต ำรวจในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล โดยที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ โครงสร้ำงองค์กำร กลยุทธ์
องค์กำร เทคโนโลยี ผู้น ำองค์กำร วัฒนธรรมองค์กำร และสิ่งแวดล้อมภำยนอก ตำมล ำดับ 
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ข้อเสนอแนะ  

1. กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลควรมีกำรจัดโครงกำรพัฒนำกลยุทธ์ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้กับ
ผู้ก ำกับกำรหรือผู้บริหำรในระดับสถำนีต ำรวจที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กำร 

2. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติควรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือบังคับใช้กับทุก
หน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของสื่อสำรมวลชนยุค
ใหม ่

3. ส ำนักงำนงบประมำณต ำรวจควรมีกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้กับ
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน 

4. กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลโดยกองบังคับกำรอ ำนวยกำรควรมีกำรจัดหำอุปกรณ์และวัสดุ
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพเพ่ือให้กำรจัดผลิตสื่อและกำรเผยแพร่สื่อเป็นไปอย่ำง
เหมำะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสำรหรือประชำชน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงการประหยัดพลังงานโดยการใช้ระบบทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนในโรงงาน 
แปรรูปอาหาร ประเภทไส้กรอก และเบคอน ซ่ึงมีกําลังการผลิตเฉลี่ย 2,200 ตันต่อปี ชั่วโมงการทํางาน 
3,720 ชั่วโมงต่อปี เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานความร้อนผลิตนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศ
ของโรงงาน ข้ันตอนการศึกษาเริ่มจากการหาศักยภาพทางเทคนิคของระบบการผลิต ซ่ึงพบว่าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตน้ําร้อนจากการใช้ไอน้ําผสมโดยตรงสามารถเปลี่ยนเป็นการคายความร้อนผ่านขดท่อทําให้
มีคอนเดนเสทเหลือพอท่ีจะนําไปใช้ในเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน โดยไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิต  
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์พบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 2,661,028 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 
1.33 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 27 ต่อปี หากไม่คิดมูลค่าซากของเคร่ืองทําน้ําเย็นเดิมจะมี
ระยะเวลาคืนทุน 1.93 ปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 21  ต่อปี ซ่ึงผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเป็น
เพราะการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซํ้าและค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงานสูงถึง 4.11 บาทต่อหน่วย จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับโรงงาน ผลของการศึกษานี้จะเหมาะกับโรงงานที่มีความร้อนเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิต และในปัจจุบันภาครัฐฯมีเงินสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเงินช่วยเหลือให้เปล่าร้อยละ 
20 หรือ 30 สําหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีผลตอบแทนดีซ่ึงจะทําให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการ
อนุรักษ์พลังงานมากข้ึน  
คําสําคัญ : โรงงานแปรรูปอาหาร เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน คอนเดนเสท 

 
Abstract 

This study aimed at investigating energy conservation by using absorption 
refrigeration in sausages and bacon production on food processing industry. The 
production capacity of this type of industry was 2,200 tons per year. To study the 
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feasibility of using heat to produce chilled water air conditioning systems in the factory. 
The industry works 3,720 hours per year. This study started from investigating technical 
potential of the production system. In this part, it showed that the improvement in hot 
water production during the use of mixed steam could release the heat through tubes and 
allow sufficient condensate for absorption refrigeration without causing any influence on 
production processes and economic evaluation. To explain, it saved the general cost 
around 2,661,028 Baht and had the payback period in 1.33 years. The return on equity was 
27 percent per year. The payback period without scrap value of the previous chillers 
was1.93 years. In this case, the return on equity was 21 percent per year. The return in the 
latter case was good because of two reasons which are 1) the industry could reuse the 
heat and 2) the electricity bill of the factory was high (4.11 Baht per unit).The results of 
this study could be applied to any industry which had released heat from the production 
processes. In addition, the government section has the budget to support this type of 
action in various forms. For example, the government section will provide free budget for 
energy conservation projects for 20 or 30 percent in order to raise awareness on energy 
conservation. 
Keywords : Food Processing Industry, Absorption Refrigeration, Condensate 
 
บทนํา 

พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ   
อุตสาหกรรมหรือภาคครัวเรือน และภาคการขนส่ง เหล่านี้ต้องอาศัยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการ
ดําเนินการ  ดังนั้นการลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทดแทนในรูปอ่ืน จะช่วยทําให้เกิดผลดีต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก และ
ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีลดการใช้พลังงานในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดการประหยัดพลังงาน 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารประเภทไส้กรอก เบคอน ฯลฯ นอกจากพลังงานความร้อน
และไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบการแล้วยังต้องการ การทําความเย็นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย จึงทําให้ภาระทาง
ไฟฟ้าโดยรวมส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับระบบการทําความเย็นจึงควรนําระบบดังกล่าวมาพิจารณาในลําดับแรก 
เพราะจะทําให้เห็นผลประหยัดอย่างชัดเจน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเคร่ืองทําน้ําเย็นระบบดูดกลืน 
(absorption chiller) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยในการประหยัดพลังงาน มีใช้กันอย่างแพร่หลายท้ังในอาคาร
สูงและโรงงานอุตสาหกรรม [1] ข้อได้เปรียบของ absorption chiller คือใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่อง
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ทําน้ําเย็นระบบอัดไอ ผลกระทบต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศน้อย การส่ันสะเทือนและเสียงท่ีเกิดจากการ
ทํางานต่ํา ด้วยเหตุน้ีระบบจึงมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาถึงความต้องการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตน้าํเย็น ของโรงงานแปรรูปอาหาร 

2. ประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการนาํระบบเครื่องทํา 

น้ําเย็นแบบดูดกลืนมาใช้งานทดแทนระบบอัดไอเดิม 

ลักษณะทางกายภาพของโรงงานแปรรูปอาหาร 

        โรงงานท่ีใช้เป็นที่ศึกษาตั้งอยู่ท่ี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานแปรรูปอาหารสําเร็จรูป

จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์นํามาผา่นกระบวนการต่าง ๆ ตามที่แสดงในภาพที่ 1 เพื่อผลิตเป็นไส้กรอก เบคอน ฯลฯ 

โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 2,200 ตันต่อปี ส่งจําจําหน่ายภายในและนอกประเทศ 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตไสก้รอก 

 การใช้พลังงานของโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟา้เฉลี่ย 5,573,515 kWh/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่าย 
22,907,147 บาท/ปี ค่าไฟฟา้เฉลี่ย 4.11 บาท/kWh มีการใช้ compressor chiller ชนิดระบายความร้อน
ด้วยนํ้า ขนาด 250 ตันความเย็น สําหรับใช้ในการปรับอากาศในโรงงานการผลิตอายุใช้งานมากกว่า 12 ปี  
พลังงานความร้อนทีใช้ได้จากไอนํ้าท่ีผลิตจากหม้อไอนํ้าท่ีมีจํานวน 2 ลูกเดิน 1 ลูก สํารอง 1 ลูก ยี่ห้อ LOSS 
GUNZENHAUSEN ชนิด fire tube ผลิตไอน้ําชนิดไออ่ิมตัว พิกัดเครื่อง 8,000 kg/hr เดินเคร่ืองทํางานท่ี 
5,000 kg/hr ความดันไอสูงสดุ 12 bar.g ความดันไอควบคุม 6.5 bar.g (ตัดการจ่ายเชือ้เพลิง) ความดันท่ี
ผลิตได้ 6 bar.g อุณหภูมิน้ําป้อน 90oC จุดไฟด้วยระบบแม็กนีโต ใช้หัวเผาชนิด PRESSURE AUTOMIZER 
ใช้น้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิงน้าํมันมีค่าความร้อน 38.18 เมกกะจูล/ลิตร ปริมาณการใช้เฉลี่ย 262,500 ลิตร/ปี 
คิดเป็นค่าใช้จ่าย 6,562,500 บาท/ปี ราคาค่าน้ํามันเฉลี่ย 26 บาท/ลิตร ชั่วโมงทํางานเฉลี่ย 12 ชั่วโมง/วัน 
310 วัน/ปี จากข้อมูลการใช้พลังงานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลิต (specific energy consumption) หรือ SEC 
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เปรียบเทียบ 2 ปี ที่แสดงในภาพท่ี 2 จะเห็นว่ามีการใช้พลังงานค่อนข้างคงท่ีสมํ่าเสมอตามปริมาณผลผลิต
ไม่มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบกับ SEC มากนัก 

 
ระบบการทํานํ้าเย็นแบบดูดกลืน 

การใช้ท่ีสําคัญของระบบการทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน [2] คือการใช้เป็นเคร่ืองทํานํ้าเย็น (chiller) ใน
ระบบปรับอากาศหรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมลักษณะการทํางานของมันคล้ายกับระบบอัดไอ
แบบปกติในเร่ืองของการใช้สารทําความเย็นเป็นตัวขนถ่ายความร้อนในระบบโดยให้รับความร้อนจากนํ้าใน
ท่อที่ทําให้เย็นในส่วนของระบบที่เรียกว่า evaporator แต่แทนท่ีจะใช้วิธีการอัดสารทําความเย็นในสภาพไอ
ให้มีความดันสูงโดยใช้เคร่ืองอัด (compressor) มันอาศัยวิธีการดูดกลืน (absorption) โดยใช้สารดูดกลืน 
(absorbent) ในสภาพของสารละลายดูดเอาไอของสารทําความเย็นไว้ทําให้ตัวมันเองกลายเป็นสารละลาย
เจือจางต่อจากนั้นของเหลวดังกล่าวจะถูกป๊ัมจากห้องการดูดกลืนซ่ึงมีความดันตํ่าไปยังเคร่ืองระเหยเพื่อแยก
เอาน้ําออกท่ีเรียกว่า generator ท้ังน้ีโดยให้ผ่านเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) เพื่ออุ่น
สารละลายให้ร้อนมากข้ึนก่อนเข้า generator จากการที่ระบบใช้วิธีอัดความดันในสภาพของเหลวทําให้ใช้
พลังงานต่ํากว่าการอัดไอในสภาพไอมากและเนื่องจากปฏิกิริยาการดูดกลืนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 
(exothermic reaction) ดังน้ันจึงจําเป็นต้องใช้น้ําหล่อเย็นระบายความร้อนออกใน generator สารทํา
ความเย็นซ่ึงปกติจะใช้น้ําจะถูกขับออกจากสารละลายของสารดูดกลืน (มักใช้ Li-Br หรือ NH3) โดยอาศัย
ความร้อนจากไอน้ําทําให้มันระเหยกลายเป็นไอและแยกตัวออก เน่ืองจากจุดเดือดของมันต่ํากว่าสารดูดกลืน
ไอนํ้าท่ีใช้จะถูกควบแน่น condenserแล้วไหลเข้าสู่ evaporator ตามวัฎจักรเดิมส่วนสารดูดกลืนเม่ือน้ําถูก
แยกออกตัวมันเองจะกลายเป็นสารละลายเข้มข้นไหลกลับมาสู่ห้องดูดกลืน โดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนที่กล่าวมาแล้วเพื่อระบายความร้อนบางส่วนออก ก่อนที่จะมาทําหน้าที่ดูดกลืนไอนํ้าในห้องดูดกลืน
เข้าวัฎจักรเดิมต่อไป รายละเอียดของกระบวนการท้ังหมดแสดงในภาพท่ี 3 ซ่ึงเป็นเคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบ
ดูดกลืนชนิดชั้นเดียว 
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ภาพที่ 3 เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืนชนิดชั้นเดียว 

 
วิธีการศึกษา 

จากข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานที่แสดงอยู่ในภาพที่ 4 จะเห็นว่าโรงงานมีการผลิตไอน้ําจากหม้อ
ไอนํ้าขนาด 5 ตันต่อชั่วโมง ท่ีความดัน 6 bar g. และส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยแยกออกเป็นสองส่วน 
ส่วนที่หนึ่งใช้ไอน้ําขนาด 3,800 kg/hr  ที่ความดัน 5 bar g. ผ่านขดท่อเพื่อคายความร้อนใช้ในการอบฆ่า
เชื้อผลิตภัณฑ์และผ่านกับดักไอน้ํา (steam trap) ปล่อยทิ้งรางระบายสู่บรรยากาศ ส่วนที่สองใช้ไอน้ํา
ปริมาณ 1,200 kg/hr  ส่งผ่านวาล์วควบคุมความดันจนความดันลดเหลือ 3 bar g. ฉีดผสมกับน้ําเพื่อทําน้ํา
ร้อนใช้ในการต้มให้วัตถุดิบละลายและการล้างทําความสะอาดในกระบวนการผลิตที่ใช้น้ําร้อนอ่ืน ๆ  ในส่วน
การผลิตน้ําเย็นที่ใช้ในระบบปรับอากาศจะใช้ compressor chiller ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก  

compressor 

chiller

(electricity )

boiler 
5,000 kg/hr.

6 bar g.

3,800 kg/hr.
5 bar g.

1,200 kg/hr.
3 bar g.steam 

trap

reducing 
valve

 
ภาพที่ 4 แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงาน 
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ในการน้ีสามารถออกแบบให้นําความร้อนเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตมาใช้ใน absorption chiller 
ที่ลงทุนติดตั้งใหม่ท้ังนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนํ้าร้อนจากการนําไอน้ําเข้าผสมโดยตรงให้เป็น
การคายความร้อนผ่านขดท่อ และระบายออกผ่านกับดักไอน้ําเป็นคอนเดนเสทรวมกับคอนเดนเสทท่ีได้จาก
กระบวนการอบ และนําไปใช้กับเคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบดูดกลืนชนิดช้ันเดียวท่ีใช้กับนํ้าร้อนอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 
90 – 130 oC ประมาณ 4,000 kg/hr [3] สําหรับผลิตนํ้าเย็นใช้ในการปรับอากาศในโรงงาน เพื่อลดการใช้
งานเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบอัดไอเดิม กรณีท่ีมีคอนเดนเสทส่วนเกินยังสามารถนําไปผสมกับน้ําป้อนเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิให้สูงข้ึนทดแทนระบบเดิมที่ใช้ไอนํ้าในการอุ่นนํ้าป้อนทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ในหม้อไอนํ้าอีก
ทางหน่ึงด้วย ลักษณะของการออกแบบปรับปรุงแสดงอยู่ในภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5 แผนผังกระบวนการผลิตของโรงงานหลังปรับปรุง 

 ในการออกแบบชุดผลิตน้ําร้อนเพื่อใช้การถ่ายเทความร้อนผ่านขดท่อจะประเมินปริมาณพลังงาน
ความร้อนท่ีใช้เดิมจากสมการท่ี (1)   

 

                                                                      � = �� 	ℎ�                                                        (1) 
                            

โดยที่  Q คือปริมาณความร้อนท่ีใช้  ��   คืออัตราการไหลของไอนํ้า (1,200 kg/s) 	ℎ� คือเอนทาลปี
ของไอนํ้าอ่ิมตัวที่ความดัน 3 bar g.  (2,725.3 kJ/kg) จากการประเมินตามสมการที่ (1) พบว่าระบบเดิมมี
การใช้ปริมาณความร้อน 908.43 kW เม่ือนําไปออกแบบท่อไอน้ําที่ใช้ในการส่งผ่านไอนํ้า ตามภาระความ
ร้อนท่ีต้องการโดยใช้การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนออกจากท่อและถ่ายเทให้นํ้าในถังตาม
ความสัมพันธ์ตามสมการท่ี (2) 

 
                                           � = ℎ	�		
	��	�	� − ��																                      (2) 
 

โดยท่ี  h คือสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉล่ียของไอน้ําในท่อซ่ึงมีการเปลี่ยนสถานะ (51,250 
W/m2 K)  D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอน้ําโดยเลือกใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว (25.4 mm) L คือความยาว
ท่อท่ีเหมาะสม � คืออุณหภูมิผิวท่อซ่ึงให้มีค่าเท่ากับอุณหภูมิไอนํ้าในท่อท่ีความดัน 3 bar g. (133 oC)  
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�	คืออุณหภูมินํ้าร้อนท่ีใช้ (95 oC) จากการคํานวณโดยใช้สมการที่ (2) ทําให้ได้ความยาวของท่อประมาณ 
5.16 m สําหรับใช้ในการส่งผ่านไอน้ําเพื่อผลิตนํ้าร้อน   

หลังการประเมินศักยภาพทางเทคนิคซ่ึงพบว่าโรงงานมีศักยภาพเพียงพอในการปรับปรุงระบบ
ดังกล่าว จากนั้นจึงทําการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน โดยพิจารณาจากรายรับ
และรายจ่ายของการลงทุนดังน้ี 
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการประกอบด้วย [4] 

ก. ค่าไฟฟา้ในการเดินเคร่ือง (CHg) คิดจากความต้องการพลังไฟฟา้ของ absorption chiller 

(12.5 kW) คูณราคาค่าไฟฟา้เฉลี่ย (4.11 Baht/kWh)  คูณชั่วโมงทํางานในรอบปี (3,720 

hr/yr) และกําหนดโหลดแฟคเตอร์ (L.f.) 80%  

                        CHg = พลังไฟฟา้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย x OP.hr x L.f.                          (3) 

ข. ค่าดูแลและบํารุงรักษา (CHO&M) รวมถึงค่าซ่อมแซม คิดจากขนาดตันความเย็นของ 

absorption chiller ที่ใช้ (250 TR) คูณค่าดูแลบํารุงรักษารายปี ซ่ึงค่าบํารุงรักษารายปี

ประมาณ 200 Baht/TR/yr (ข้อมูลจากผู้แทนจําหน่วย) 

                                   CHO&M  =  ขนาดตันความเย็น x 200                            (4) 
ค. ค่าลงทุนของเครื่อง absorption chiller (CHcost) ราคาเคร่ืองขนาด 250 ตันความเย็น

ประมาณ 4,80,000 บาท 

ง. ค่าลงทุนของอุปกรณ์ในระบบ condensate และการปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใน

กระบวนการผลิต (EQcost) รวม 350,000 บาท 

2. รายได้ในการลงทุนของโครงการ ประกอบด้วย 

ก. ค่าไฟฟา้ของระบบ compressor chiller (A/CB) ขนาด 250 TR คํานวณจากพลังไฟฟา้ท่ี

เคร่ืองต้องการ (0.95 kW/TR) คูณกับราคาค่าไฟฟา้เฉลี่ยต่อหน่วย (Baht/kWh) คูณช่ัวโมง

ทํางานต่อปี (hr/yr) และโหลดแฟคเตอร์ (L.f.) 80% 

                           A/CB=  พลังไฟฟา้ x ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย x OP.hr x L.f.                        (5) 

ข.  ค่าดูแลและบํารุงรักษาของระบบ compressor chiller (A/CO&M) กรณีนี้อาศัยข้อมูลค่าใช้จ่าย

ในการดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมประจําปีท่ีโรงงานจ่ายให้กับบริษัทผู้รับเหมา ซ่ึงราคา

บํารุงรักษาจะข้ึนอยู่กับขนาดตันความเย็นและอายุการใช้งานของเคร่ือง มีค่าเฉลี่ยประมาณ 

5% ของราคาเครื่อง (ราคาเครื่อง 3,400,000 บาท) 

ค. มูลค่าซากของระบบ compressor chiller (Sv) เท่ากับ  1% ของราคาลงทุน 
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ง. ค่าเสื่อมราคาของ compressor chiller (Dc,old) คิดโดยวิธีเส้นตรงโดยกําหนดอายุการใช้งาน

เท่ากันที่ 25 ปี มูลค่าซากเท่ากับ 10% ของราคาที่ซื้อและอายุการใช้งานขณะประเมิน 12 ปี 

3. รายได้สุทธิประจาํปี (Annual net income, A) ของระบบ absorption chiller 
         Annual net income   =   (A/CB + A/CO&M) – (CHg + CHO&M)          (6) 
4.การประเมินผลตอบแทนการลงทุน[5]ดัชนีท่ีใช้ในการประเมินผลตอบแทนได้แก่ 

ก. ระยะเวลาคืนทุน (payback period, n) ซ่ึงหาได้จากสมการ 

               A
1)i(1

)i(1i
P

n

n

=

−+

+

             (7) 

โดยที่  P คือเงินลงทุน n คือระยะเวลาคืนทุน i คืออัตราดอกเบ้ีย  A คือรายได้สุทธิประจําปี 
ข. อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return, IRR) 

    
0P-

t
t

IRR][1
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1

=

= +

∑                                    (8) 

 
โดยที่ t คือปีท่ีพิจารณา N  เป็นอายุการใช้งานของระบบ IRR คืออัตราผลตอบแทนภายในดัชนี

ดังกล่าวนี้จะเป็นตัวบ่ง ช้ีว่าโครงการหรือมาตรการน้ัน ๆ มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่เพียงไร 
ผลการวิจัย 

หลังการประเมินศักยภาพทางเทคนิคซ่ึงพบว่ามีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคจึงได้ประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในลําดับต่อไปโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ รวมทั้งราคาของอุปกรณ์ที่ใช้จาก
ผู้แทนจําหน่ายภายในประเทศ ได้ข้อสรุปข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนของระบบแสดงในตารางท่ี 1 
ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีทั้งระยะเวลาคืนทุนของโครงการและอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน ทั้งกรณีที่คิดและไม่คิดราคาขาย compressor chiller เดิม ซ่ึงเป็นเพราะความร้อนท่ีนํามาใช้เป็น
ความร้อนท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตทําให้ไม่มีต้นทุนในส่วนนี้อีกทั้งค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงานมีสูงจึงทํา
ให้รายได้จากค่าไฟฟ้าท่ีลดลงมีมากและการประเมินราคาขาย compressor chiller ได้ราคาขายสูงจึงทําให้
เงินลงทุนต่ําผลตอบแทนดี 

 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่พิจารณา มูลค่า  
ค่าไฟฟา้ในการเดิน absorption chiller (CHg)              152,892     บาท/ปี 
ค่าดูแลและบํารุงรักษา (CHO&M)              50,000       บาท/ปี 
ค่าลงทุนของเครื่อง absorption chiller(CHcost)              4,800,000   บาท 
ค่าลงทุนของอุปกรณ์ (EQcost)      350,000     บาท 
ค่าไฟฟา้ของระบบ compressor chiller (A/Cg)          2,904,948   บาท/ปี 

   ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการประเมิน 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของการนําความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตโดยการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตบางส่วนพบว่าสามารถนําคอนเดนเสทมาใช้ในระบบ absorption chiller ในการผลิตน้ํา
เย็นทดแทน compressor chiller เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องทําน้ําเย็นเดิม  โดยออกแบบให้
ใช้อุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เช่นป๊ัม หรือหอระบายความร้อน (cooling tower) ชุดเดิม การศึกษาเร่ิมจาก
การประเมินศักยภาพในทางเทคนิคเพื่อดูความเป็นไปได้ของปริมาณความร้อนทิ้งที่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ในรูปของคอนเดนเสทซ่ึงพบว่ามีความเป็นไปได้มาก จากนั้นจึงประเมินศักยภาพในทาง
เศรษฐศาสตร์โดยพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการเทียบกับการลงทุน พบว่าระยะเวลาคืนทุน
และอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เน่ืองจากโรงานมีราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงานสูงถึง 4.11 
บาท/kWh ทําให้ผลประหยัดทางด้านไฟฟ้าจากระบบการทํานํ้าเย็นสูงด้วยท้ังกรณีท่ีคิดและไม่คิดราคาขาย 
compressor chiller เดิม เพราะในช่วงเริ่มการผลิตอาจไม่มีไอน้ําเพียงพอสําหรับการทําความเย็นสามารถ
ใช้ระบบ compressor chiller เดิมทํานํ้าเย็นก่อน การศึกษาน้ีจะเหมาะกับโรงงานที่มีความร้อนเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตและในปัจจุบันภาครัฐฯ มีเงินสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นอัตราส่วนลดด้านภาษี
อากรสําหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  เงินช่วยเหลือให้เปล่าร้อยละ 20 หรือ 30 สําหรับโครงการอนุรักษ์
พลังงานที่ผลตอบแทนดีซ่ึงจะทําให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานมากข้ึน สําหรับ
ข้อจํากัดของระบบดังกล่าวคือการใช้พลังงานในช่วงเร่ิมกระบวนการผลิตแต่ละวันอาจมีปริมาณความร้อนไม่
เพียงพอกับการทําน้ําเย็น กรณีน้ีอาจต้องอาศัยระบบการทําความเย็นเดิมในช่วงต้นก่อนหรือเดินหม้อไอน้ํา
เร็วข้ึนในช่วงสั้น ๆ ก่อนเพื่อให้มีความร้อนเพียงพอกับการทําน้ําเย็น 
 
รายการอ้างอิง 
[1]  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, (2550), กรณีศึกษาระบบทําความ
เย็นแบบดู ซึม (Absorption  Chiller), เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานในระบบ
การทําความเย็น, ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย,34 หน้า 

ค่าบํารุงรักษาของระบบ compressor chiller (A/CO&M)         102,000      บาท/ปี 
มูลค่าซากของระบบ compressor chiller (Sv)      34,000        บาท 
ราคาขาย compressor chiller (ตามค่าเสื่อมราคา,Dc,old)      1,615,680    บาท 
รายได้สุทธิประจาํปี       2,661,028    บาท 
เงินลงทุนของโครงการ (กรณีไม่ขาย compressor chiller)       5,150,000    บาท 
เงินลงทุนของโครงการ (กรณีขาย compressor chiller)   
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการของสองกรณี  
ผลตอบแทนการลงทุนต่อปีของสองกรณี 

     3,534,320    บาท  
        1.93 ปี  และ 1.33 ปี 

  21% และ 27%   
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[2]  ASHRAE Handbook, (1998), Absorption Cooling Heating and Refrigeration Equipment, 
Refri-geration Volume. Chapter 41. 
[3]  Energy Conservation System, (2014), Greener Air Conditioning. Retrieved from  
http://www.ecsthai.co.th/product-services-2/greener-air-conditioning/ 
[4]  พิชัย กฤชไมตรี, (2541), ระบบทําความเย็นแบบดูดซึมอดีต ปัจจุบัน และอนาคต, บทความวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ, Vol 27, 18–23. 
[5]  อภิรักษ์  สวัสดิ์กิจ  และจุลละพงศ์ จุลละโพธ,ิ (2543), การประหยัดไอนํ้าในโรงงานยาสูบ,  วารสาร
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพฒันา, ปีท่ี 11 ฉบับที่ 1, หน้า 95-103 
[6]  Reay, D.A., (1979), Industrial Energy Conservation, Pergamon,Inc. 
[7]  W.F.Stoker, (1989), Design of Thermal Systems, Mc.Graw-hill , Inc. 
[8] Cengel, Y.A. and M.A. Boles, (1994), Thermodynamics : An Engineering Approach, 
Mc.Graw-hill , Inc. 
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การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องผสมอาหาร TMR 
Design, build and develop TMR mixers Machine 

 
ภูริพงศ์  จิตรมะโน1  วงษ์สวัสดิ์  จ าปาทอง2  ประสงค์  มาน้อย3  

1แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชวีศึกษาเกษตรภาคกลาง 
2แผนกวิชาชา่งกลเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

3แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชวีศึกษาเกษตรภาคกลาง 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การผลิตน้ านมดิบของประเทศไทยยังมี ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ าคือมีอัตราการให้น้ านมดิบ ต่อตัว
ต่อวันของโครีดนมโดยเฉลี่ยประมาณ 11-12 กก./ตัว/วัน จากปริมาณโคนมในประเทศประมาณ 590,000 
ตัว และยังมีขีดจ ากัดที่ระบบการเลี้ยง แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการเลี้ ยงอย่างมากทั้งโดย หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนเองก็ตาม  แต่ก็ยังผลิต น้ านมดิบไม่พอเพียงกับความต้องการในประเทศ (ส านักเศรษฐกิจ
การเกษตร: 2559)  และจากการที่ ประเทศมีการเปิดเสรีทางการค้า  ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโคนม
และอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์นม จ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการอาหารโคนมถือว่า
เป็นปัจจัยส าคัญเนื่องจากอาหารเป็นต้นทุนที่มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตนม  

การเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนม ด้วยระบบการให้อาหารที่มีประสิทธิภาพ เช่น การให้อาหารแบบ
ผสมเสร็จ (Total  Mixed  Ration: TMR) คือ เป็นระบบผลิตอาหารผสมรวมอาหารข้นและอาหารหยาบเข้า
ด้วยกัน และให้มีคุณค่าทางโภชนะตามความต้องการ ของโคส าหรับการด ารงชีพและให้น้ านม  จากงานวิจัย
และการน าไปใช้จริง พบประโยชน์ในการให้อาหารแบบ TMR หลายประการ เช่น (1) สามารถเพ่ิมปริมาณ
น้ านม คือโคนมมีความสามารถเพ่ิมน้ านมได้ 6-8 เปอร์เซ็นต์ (2) ท าให้ลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ เพราะ
สามารถ น าวัตถุดิบที่มีความน่ากินต่ า แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาใช้ได้ (3) ท าให้ความสูญเสียในการกิน
อาหารของโคลดลง (4)เพ่ิมปริมาณไขมันในน้ านม (5) ช่วยลดการผิดปกติของระบบการใช้อาหารในร่างกาย
โคที่แยกอาหารหยาบและอาหารข้น จะมีความผิดปกติของระบบการใช้อาหารในร่างกายคือ ต้องดึง 
สารอาหารออกจากร่างกายมาใช้ ถ้าใช้อาหาร TMR จะท าให้สุขภาพโคและระบบสืบพันธุ์ดีขึ้น และ (6) 
สามารถลดแรงงาน เวลาส าหรับการจัดการอาหารได้ (วิโรจน์, 2559) 

ขั้นตอนการผลิตและจ่ายอาหาร TMR แก่โคนม จ าเป็นต้องมีเครื่องจักรส าหรับเตรียมส่วนอาหาร 
หยาบเช่น เครื่องตัดสับแบบต่างๆ ส่วนเครื่องผสม และจ่ายอาหารซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต้นก าลังจากรถ 
แทรกเตอร์ หรือขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่มี ขนาดใหญ่ราคามากกว่าล้านบาทมีก าลั งผลิตไม่ต่ า กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อขนาดความจุถังใช้งานใน ต่างประเทศ และใช้รถ แทรกเตอร์  เป็นต้นก าลังและลากจูง  
งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องจักรผสมและจ่ายอาหาร TMR ได้ในตัวเดียวกันเป็น จาก
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วัสดุอุปกรณ์ของเก่าทีมีอยู่และไม่ได้ใช้ประโยชน์ น ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือใช้ผสมอาหาร 
TMR ทดแทนแรงงานที่ท าได้อย่างจ ากัด โดยใช้ต้นก าลังจากเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเล็กที่สามารถผสมอาหาร
และขับเคลื่อน จ่ายอาหารได้ด้วยตัวเองและทดแทนเครื่องผสมอาหาร TMR ที่มีจ าหน่ายมาจากต่างประเทศ 
ใช้ต้นก าลังจากแทรกเตอร์ทีม่ีราคาแพง  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องผสมอาหาร TMR 
  2. เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหาร TMR 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
   1.  สร้างเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาดถังจุ 1 ลูกบาศก์เมตร 

   2. หาประสิทธิภาพเครื่องผสมอาหาร TMR เฉพาะฟาร์มโคนม -โคเนื้อ ของวิทยาลัย 
       เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี     

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

. ผู้วิจัยได้ศึกษาออกแบบสร้างเครื่องผสมอาหาร TMR จากวัสดุ ดังนี้ 
   1. โครงรถดั๊มปูน 1 อัน พร้อมลัอยาง 15 นิ้ว 4 ล้อ พวงมาลัยบังคับเลี้ยว 
   2. ถังผสมอาหารแกนนอน แบบริบบิ้นผสมใบพาย ขนาด 1 ลบ.ม.  
   3. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า  
   4. ชุดเกียร์หลัก จ านวน 1 ชุด  
   5. ชุดเกียร์รอง จ านวน 1 ชุด 
   6. ชุดเกียร์ทดรอบ 120:1 จ านวน 1 ชุด 
   7. ชุดเกียร์ทดรอบ 1:10 จ านวน 1 ชุด (ชุดจ่ายอาหาร) 
   8. เกลียวชุดจ่ายอาหาร จ านวน 1 ชุด 
   9. เฟืองท้าย จ านวน 1 ชุด 
   10. อ่ืนๆ ลวดเชื่อม ตุ๊กตา ข้อต่อเกียร์ทดรอบ เหล็กแผ่น น๊อต สกรู 
2. ขั้นตอนการออกแบบ เครื่องผสมอาหาร TMR และระบบเกียร์ทดก าลัง 
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการออกแบบเครื่องผสมอาหาร TMR และระบบเกียร์ทดก าลัง 

 
3. ด าเนินการสร้างเครื่องผสมอาหาร TMR ตามแบบ 
      3.1 สร้างโครงสร้างตัวถังรถผสมอาหาร TMR จาก เปลี่ยนยางล้อทั้ง 4 เส้น ประกอบระบบเบรก 
พวงมาลัย กันชนและบังโคลนล้อ 
      3.2 วางเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า และวางกระปุกเกียร์ 
      3.3 วางต าแหน่งถังผสมอาหารแกนนอน แบบริบบิ้นผสมใบพาย ขนาด 1 ลบ.ม. 
      3.4 วางต าแหน่งเพลาขับเคลื่อน 
      3.5 วางต าแหน่งเฟืองทดรอบปั่นอาหารหลัก 
      3.6 วางต าแหน่งเพลาปั่นอาหารหลัก 
      3.7 วางต าแหน่งเกลียวปั่นอาหารออก 
      3.8 วางต าแหน่งเฟืองทดรอบเกลียวปั่นอาหารออก 
      3.9 วางต าแหน่งตัวตึงสายพานปั่นอาหารออก 
      3.10 สร้างชุดควบคุมปั่นอาหารออก  
      3.11 วางต าแหน่งคันเกียร์ปั่นอาหารหลัก 
4. ประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหาร TMR 

เกียร์หลัก 
 

เกียรฝ์าก 
 

เกียร์ทดรอบผสมอาหารหลัก 
 

เกียร์รอง 

เกียร์ทดรอบปั่นอาหารออก 
 

เกลียวปั่นอาหารออก 
 

เกียร์ทดรอบผสมอาหารหลัก 
 

เครื่องยนต ์
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    4.1 การหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหาร TMR โดยการน าไปทดสอบเปรียบเทียบกับ การผสม
อาหาร TMR ด้วยมือ (แรงงานคน) จ านวนอาหาร 1,000 กิโลกรัม โดยทดสอบ 3 ซ้ า ศึกษาแรงงาน (คน) 
ระยะเวลาผสม ลักษณะเนื้อโครงสร้างของอาหาร และลักษณะการน าไปเลี้ยงโค 

4.2 การหาประสิทธิภาพของอาหาร TMR โดยการน าไปเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุน จ านวน 10 ตัว ให้อาหาร
ครั้งละ 100 กิโลกรัม ให้โคกินอย่างอิสระแล้วเก็บเศษอาหารที่เหลือค้างโดยทดสอบ 5 ซ้ า น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

5.1 สถิติหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหาร TMR () 

                   = [
�̅�1−�̅�2

 𝑥1̅̅̅̅
] × 100



             เม่ือ  คือ ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องผสมอาหาร TMR 

               �̅�1  คือ ระยะเวลาการผสมอาหาร TMR ด้วยแรงงานคน 

               �̅�2  คือ ระยะเวลาการผสมอาหาร TMR ด้วยเครื่องผสมอาหาร  
   

 5.2 สถิติหาประสิทธิภาพของอาหาร TMR (t-test ค่าเฉลี่ย) 
 
ผลการวิจัย 
1. การสร้างเครื่องผสมอาหาร TMR  

เครื่องผสมอาหาร TMR สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง ต้นก าลังจากเครื่องยนต์ดีเซล 11 แรงม้า ทั้ง
ขับเคลื่อน และปั่นผสมอาหารในเวลาเดียวกันโดยระบบเกียร์ ถังผสมสร้างจากเหล็กเหนียว แบบริบบิ้นผสม
ใบพาย ถังแกนนอน ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมอาหาร TMR ได้ 350-400 กก. เวลา 3-5 นาที/ครั้ง มี
ระบบจ่ายอาหารในตัวเอง 

 

2.  ข้อมูลจากผลการศึกษาค้นคว้าด้านประสิทธิภาพ  
     2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหาร TMR 

จากการทดสอบการผสมอาหาร TMR ด้วยวิธีต่างๆ จ านวน 1,000 กิโลกรัม พบว่าการผสมอาหาร 
TMR ด้วยแรงงานคนตั้งแต่เริ่มผสมอาหารแล้วน าไปเลี้ยงโคใช้เวลานานประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้แรงงานคน 
3 คนส่วนผสมเข้ากันค่อนข้างดี  ส่วนการผสมอาหารอาหาร TMR ด้วยเครื่องผสมอาหารที่สร้างขึ้น ใช้
เวลานานประมาณ 45 นาที โดยใช้แรงงานคน 2 คนส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน  ประสิทธิภาพของ
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เครื่องผสมอาหารที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการท างานเร็วกว่าการใช้แรงงานคนผสมอาหาร TMR ร้อยละ 
83.33 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการผสมอาหาร TMR ด้วยมือและเครื่องผสม (1,000 กก.) 
 

สิ่งท่ีศึกษา ผสมอาหาร TMR ด้วยมือ เครื่องผสม TMR  
แรงงาน (คน)                    3                      2 
เวลา(ผสม-น าไปเลี้ยงโค)                     3 ชั่วโมง                    45 นาท ี
ลักษณะเนื้อส่วนผสม       เข้ากันค่อนข้างดี            เป็นเนื้อเดียวกัน 
การน าไปเลี้ยงโค       บรรจุถุง/ถัง ขนย้ายไปเลี้ยงโค            จ่ายอาหารด้วยตัวเอง 
 

   2.2 ประสิทธิภาพของอาหาร TMR 
         จากการศึกษาทดลองท าอาหาร TMR ด้วยมือและด้วยเครื่องผสมไปเลี้ยงโค พบว่าอาหาร 

TMR ผสมด้วยมือโคกินเหลือค้างเฉลี่ย ร้อยละ 3.9 ส่วนอาหาร TMR ผสมด้วยเครื่อง โคกินเหลือค้างเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.24 ดังตารางที่ 2 เมื่อน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการกินอาหาร  TMR เหลือค้างของโคมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) ดังตารางที่ 3 

 
 

ตารางท่ี 2  การกินอาหาร TMR เหลือค้างของโค ทีผสมด้วยมือและเครื่องผสม (ร้อยละ) 
 

การผสม/ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 เฉลี่ย 
ผสม TMR ด้วยมือ 4.0 4.2 3.2 4.1 4.0 3.90 
ผสมTMR ด้วยเครื่อง 3.1 3.5 3.0 2.9 3.7 3.24 

 
 

ตารางท่ี 3 .การวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test ค่าเฉลี่ยของการกินอาหาร TMR เหลือค้างของโค ทีผสม
ด้วยมือและเครื่องผสม 

 อาหาร TMR 
N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉลี่ย t df Sig  

1 tailed 

ผสมด้วยมือ 5 3.90 0.40 
0.66 

2.799 
* 

8 0.012 
ผสมด้วยเครื่อง 5 3.24 0.34 

 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
110



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

6 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงเครื่องผสมอาหาร TMR จ่ายอาหารเลี้ยงโค 
อภิปรายผล  

 ในการศึกษาการสร้างเครื่องผสมอาหาร TMR ครั้งนี้ สร้างจากวัสดุอุปกรณ์ของเก่า ราคาจึงไม่แพงมาก
นัก จากการประเมินราคาสภาพของเก่า หากต้องสร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดอาจมีราคาสูงขึ้นเป็น 2 
เท่าตัว อาหาร TMR หลังจากผสมแล้วควรน าไปเลี้ยงโคทันทีหรือใช้ให้หมดภายใน 1 วัน หรือเก็บไว้ในที่ร่ม
ไม่ให้โดนแสงแดด หากเก็บไว้ควรใส่ถุงพลาสติกไล่อากาศออกอยู่ในสภาพสุญญากาศ เครื่องผสมอาหาร 
TMR ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จ าเป็นต้องใช้ต้นก าลังจากรถ
แทรกเตอร์ และมีราคาถูกกว่าเครื่องผสมอาหาร TMR ที่มีใช้ทั่วไป เหมาะกับฟาร์มโคนม-โคเนื้อในประเทศ
ไทย ที่มีโค 40-50 ตัว โดยผสมอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก็เพียงพอกับความต้องการของโค และได้
อาหารสดและใหม่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  เครื่องผสมอาหาร TMR สร้างขึ้น สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง จากเครื่องยนต์ดีเซล 11 
แรงม้า ทั้งขับเคลื่อน และปั่นผสมอาหารในเวลาเดียวกันโดยระบบเกียร์ ถังผสมสร้างจากเหล็กเหนียว แบบ
ริบบิ้นผสมใบพาย ถังแกนนอน ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมอาหาร TMR ได้ 350-400 กก. เวลา 3-5 
นาที/ครั้ง มีระบบจ่ายอาหารในตัวเอง เหมาะส าหรับฟาร์มโคนมขนาดกลาง (40-50 ตัว) 

 2.  ประสิทธิภาพของเครื่องผสมอาหารที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการท างานเร็วกว่าการใช้
แรงงานคนผสมอาหาร TMR ร้อยละ 83.33 และอาหาร TMR ผสมด้วยมือโคกินเหลือค้างเฉลี่ยร้อยละ 3.9 
ส่วนอาหาร TMR ผสมด้วยเครื่อง โคกินเหลือค้างเฉลี่ยร้อยละ 3.24 การกินอาหาร TMR เหลือค้างของโคมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) อาหารเหลือค้างส่วนใหญ่เป็นอาหารหยาบคือส่วนของ
หญ้าเนเปียร์ที่เป็นล าต้น ข้อ และใบที่แก่และแข็ง การผสมด้วยมือสิ่งเหล่านี้ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกับอาหาร
ผสม โคเลือกกินได้ ส่วนการผสมด้วยเครื่องมีการคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่า โคจึงกินเหลือ
เศษอาหารน้อยกว่า 

จากการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อเครื่องผสมอาหาร TMR ด้านโครงสร้างทั่วไปความ
มั่นคงแข็งแรง ความเหมาะสมของเครื่อง ระยะเวลาในการผสม เนื้อโครงสร้างของอาหารผสม ความสะดวก
ของการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านอาหารตกค้าง การจ่ายอาหาร  ราคาเครื่อง และด้านการ
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ป้อนวัตถุดิบ เฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ในการพัฒนาเครื่องผสมอาหาร TMR ต่อไปควรมีระบบขนส่งวัตถุดิบลง
ในถังผสมแทนใช้แรงงานคน เพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานได้โดยใช้แรงงานคนเดียว 
 
รายการอ้างอิง 
กองอาหารสัตว์. 2550. อาหารผสมเสร็จ (TMR). (ออนไลน์) แหล่งข้อมูล http://www.dld.go.th   

         /inform/article/artilej.html. (5 พฤศจิกายน 2559). 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550.  เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 10. นนทบุรี. ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์โปร

เกรสซิฟ. หน้าที่ 173 - 175. 
ภูริพงศ์   จิตรมะโน. 2549. การย่อยได้ของโภชนะในอาหารผสมเสร็จที่มีเปลือกสับปะรดหมักและ  
        ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบ. เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,มหาวิทยาลัยแม่โจ้.159 น. 
ภูริพงศ์  จิตรมะโน. 2560. TMR PETCH 4.0. ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ณ 
วิทยาลัยเกกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี. 119-124. 

วิโรจน์  ภัทรจินดา . 2559. TMR ยุคใหม่โคนมไทย .  ขอนแก่น . โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น .    
สารานุกรม. 2556. การเลี้ยงโคนมในประเทศไทย. (ออนไลน์).แหล่งข้อมูล    
           http://guru.sanook.com/1959  (5 พฤศจิกายน 2559).    
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ. (ออนไลน์). แหล่งข้อมูล  
           http://oae.go.th (8 พฤศจิกายน 2559). 
สุวรรณ หอมหวล และวัชมา  โพธิ์ทอง 2554    การออกแบบและพัฒนาเครึ่องผลิตอาหารทีเอ็มอาร์  
           ส าหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก วิทยาสารก าแพงแสน. 9 (1) 2554.   

 

 

http://guru.sanook.com/1959
helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
112



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
113 

 

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งกรณีใช้แหวนโลหะเป็นวัสดุพรุน 
The study of heat transfer of solid fuel furnaces in the case of using a 

washer metal as a porous material 

พันธวัจน์ สิงห์เฉลิม  1 ชัชวาลย์ สอนศิริ 2 
 

  1สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์  
68 ซอยนวศรี ถนน รามค าแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310  

*ติดต่อ  : E-mail  :kulachati@hotmail.com, เบอร์โทรศัพท์ 089-164-7589, เบอร์โทรสาร 023196710 
 

2  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์  
68 ซอยนวศรี ถนน รามค าแหง 21 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพๆ 10310  

*ติดต่อ  : E-mail  :Chatchawan.sonsiri@windowslive.com, เบอร์โทรศัพท์ 085-253-7117, เบอร์โทรสาร 023196710 

 
 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการใช้วัสดุพรุนที่เป็นโลหะที่มีต่อการถ่ายเท

ความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งเพ่ือการผลิตน้ าร้อนโดยทั่วไป โดยการวิจัยนี้ ได้ใช้วัสดุพรุนที่เป็นแหวน
โลหะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป คือ แหวนเหล็ก แหวนเหล็กชุบสังกะสี และ แหวนอลูมิเนียม ขนาดต่างๆ กัน 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาด 1/4 นิ้ว,  5/16 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว ซึ่งมีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมาก มา
ใช้ในการทดลองวิจัยครั้งนี้ และก าหนดให้เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการวิจัยนี้ใช้ ถ่านกะลามะพร้าวเป็น
เชื้อเพลิงแข็งในการทดลองด้วย    

 ในการทดลองครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
สู่น้ าร้อน ใน 4 กรณี คือ 1. ไม่ใช้วัสดุพรุนใดๆ  2. ใช้แหวนเหล็กธรรมดาเป็นวัสดุพรุน 3. ใช้แหวนเหล็กชุบ
สังกะสีเป็นวัสดุพรุน และ 4. ใช้แหวนอลูมิเนียมเป็นวัสดุพรุน ในการถ่ายเทความร้อนจากเตาเผาเชื้อเพลิง
แข็งไปสู่น้ าร้อน โดยในแต่ละกรณีจะใช้แหวน 3 ขนาดในการทดลอง คือ ขนาด 1/4 นิ้ว,  5/16 นิ้ว และ 
3/8 นิ้ว เพ่ือศึกษาว่า การถ่ายเทความร้อนในกรณีใด จะท าให้อัตราการถ่ายเทความร้อนจากเตาเผา
เชื้อเพลิงแข็งไปสู่น้ ามีค่าสูงที่สุด 

 ซ่ึงจากผลการทดลองพบว่า ในบรรดาวัสดุพรุนทั้งหมดในการทดลอง วัสดุพรุนที่ให้อัตราการถ่ายเท
ความร้อนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 แหวนเหล็กธรรมดาขนาด 1/4 นิ้ว มีค่าอัตราการถ่ายเท
ความร้อนสูงที่สุด คือ 237.27 kJ/s  อันดับที่ 2 แหวนเหล็กธรรมดาขนาด 5/16 นิ้ว มีค่าอัตราการถ่ายเท
ความร้อน คือ 221.36 kJ/s และอันดับที่ 3 แหวนอลูมิเนียมขนาด 1/4 นิ้ว มีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน 
คือ 204.13 kJ/s  ตามล าดับ 

 ซึ่งเมื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของโลหะที่ น ามาใช้เป็นวัสดุพรุนในการทดลอง พบว่า เหล็กมีค่าจุด
หลอมเหลวและความหนาแน่นสูงกว่าวัสดุอลูมิเนียม ท าให้มีความทนทานในการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า
อลูมิเนียม ในด้านคุณสมบัติทางมิติ พบว่า แหวนเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว มีพ้ืนที่ผิวมากที่สุดเมื่อเทียบกับแหวน
เหล็กขนาดอ่ืนๆ เมื่อบรรจุในกล่องเหล็กที่ใช้ถ่ายเทความร้อนของ เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง และเมื่อพิจารณา
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แหวนเหล็กชนิดต่างๆ ก่อนและหลัง ท าการทดลอง พบว่า แหวนเหล็กชุบสังกะสี มี ความคงทนต่อการกัด
กร่อนของความร้อนได้ดีท่ีสุด เนื่องจากแหวนสามารถคงสภาพเดิมได้มากที่สุดนั้นเอง  
ค าส าคัญ : เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง, วัสดุพรุน, อัตราการถ่ายเทความร้อน 

 
Abstract 

 This research article the objective is to study the effect of using metal porous 
materials on heat transfer of solid fuel furnaces for general hot water production. By this 
research has used a washer metal that is commonly used, namely steel washer, 
galvanized steel washer, and aluminum washer.  3 different sizes such as 1/4 inch, 5/16 
inch and 3/8 inch used in this research experiment and require the solid fuel combustor 
used in this research to be used Coconut shell charcoal is a solid fuel in experiments as 
well. 

 In this experiment conducted a comparative study of the heat transfer rate of a 
solid fuel furnace into hot water in 4 cases: 1. Not using any porous materials  2. using 
ordinary steel washer as perforated materials  3. using galvanized steel washer as 
perforated materials and 4 .Using aluminum washer as perforated materials to transfer 
heat from a solid fuel furnace to hot water In each case and 3 washer sizes in the 
experiment are used,  size 1/4 inch,  5/16 inch and 3/8 inch to study that In any case, heat 
transfer Will result in the highest rate of heat transfer from solid fuel furnaces to water. 

 From the results of the experiment, it was found that among all the porous 
materials in the experiment The top 3 porous material that gives the highest heat transfer 
rate is No. 1 is 1/4 inch ordinary steel washer with the highest heat transfer rate of 237.27 
kJ / s, 2nd place, ordinary steel washer size 5/16. The heat transfer rate is 221.36 kJ / s and 
the third, 1/4 inch aluminum washer has a heat transfer rate of 204.13 kJ / s, respectively. 

 Which when studying the properties of the metal used as a porous material. In the 
experiment, it was found that iron has a higher melting point and density than aluminum 
materials. Making it more durable in heat transfer than aluminum in terms of dimensional 
properties, it is found that the 1/4 inch steel washer has the most surface area compared 
to other steel washer. When packed in a steel box that uses heat transfer of Solid fuel 
furnace and when considering various types of steel washer before and after the 
experiment, it was found that galvanized steel washer have the best corrosion resistance 
of heat. Because the washer can retain its original state 
Keywords : Solid fuel combustor, Porous material, Heat transfer rate. 
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บทน า 

ในปัจจุบัน เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมต่างๆ เพราะเป็นเตาเผาที่ใช้งานง่าย และเชื้อเพลิงที่ใช้ก็มีราคาถูกและมีอยู่
มากมาย เช่น แกลบ ไม้ฟืน ถ่านไม้ หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอื่นๆ   

 ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นหนึ่งในวิธีการปรับปรุงนี้ก็ด้วยวิธีปรับปรุง
การถ่ายเทความร้อนจากเตาเผาสู่น้ าโดยการประยุกต์ใช้ วัสดุพรุน (Porous medium) ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ 
มีอัตราส่วนพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตรของวัตถุที่สูงกว่าวัสดุทึบโดยทั่วไป ซึ่งยังผลให้การถ่ายเทความร้อนของ
เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและท าให้การใช้งานเตาเผาประหยัดต้นทุนและใช้เชื้อเพลิงน้อย
ที่สุด อีกด้วย  

จากเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงได้มีงานวิจัยต่าง ๆ มากมายที่ศึกษาการใช้วัสดุพรุน มาใช้เป็นทางเลือกใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย จึงได้ท าการศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ผลิต
น้ าร้อน โดยใช้แหวนโลหะมาเป็นวัสดุพรุน ในการทดลอง เพ่ือศึกษาผลกระทบของวัสดุพรุนชนิดโลหะที่มีต่อ
อัตราการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง และเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนของวัสดุพรุน
ชนิดต่างๆ ว่ามีผลต่อการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง มากหรือน้อยเพียงไร เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาผลกระทบของวัสดุพรุนชนิดโลหะที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง 
 2. ศึกษาผลกระทบของชนิดและขนาดของวัสดุพรุนชนิดโลหะที่มีต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนชอง
เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ท าการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง โดย
ก าหนดให้วัสดุพรุน เป็นแหวนโลหะ 3 ชนิด คือ  1. แหวนเหล็กธรรมดา 2. แหวนเหล็กชุบสังกะสี และ 3.
แหวนอลูมิเนียม โดยแหวนโลหะแต่ละชนิด จะมี 3 ขนาดด้วยกันคือ 1. แหวนขนาดรูใน 1/4 นิ้ว  2. แหวน
ขนาดรูใน 5/16 นิ้ว และ 3. แหวนขนาดรูใน 3/8 นิ้ว  

2. ท าการทดสอบโดยใช้เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งท่ีใช้ผลิตน้ าร้อนเป็นหลัก  
3. ท าการทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านกะลามะพร้าวเป็นหลัก  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ท าการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้  
2. ก าหนดตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยนี้  
3. ออกแบบและสร้างเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งเพ่ือใช้ในการผลิตน้ าร้อนตามท่ีได้ก าหนดไว้  
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4. ก าหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ต้องการในการวิจัยนี้  
5. ท าการเก็บข้อมูลพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณค่าที่ต้องการ 
6. น าข้อมูลพารามิเตอร์ที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาค านวณค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน 
7. ท าการเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนในกรณีการใช้วัสดุพรุนชนิดและขนาดต่างๆ กัน 
8. สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 ภาพที่ 1 และ 2 แสดง รูปภาพจริงและส่วนประกอบต่างๆ โดยสังเขป ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้
ในการผลิตน้ าร้อนในการวิจัยนี้  โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งนี้ ประกอบด้วย ตัว
เตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง (Solid fuel furnace) ซึ่งเป็นส่วนก าเนิดความร้อน, ถังเก็บน้ าร้อน (Hot water tank) 
ขนาด 200 ลิตร ซึ่งเป็นถังใช้เก็บน้ าร้อนที่ผ่านท่อทางภายในเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง , ปั๊มน้ าร้อน (Hot Water 
pump) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมุนเวียนน้ าในระบบ , พัดลมดูดอากาศ (Air blower) ท าหน้าที่เป่า
อากาศให้กับห้องเผาไหม้ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง, อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ า (Rotameter) และ
อุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิ (Thermocouple temp scale 50-110 C) ของน้ าที่ไหลผ่านเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ที่
ต าแหน่งต่างๆ  
 โดยหลักการท างานของชุดทดลองนี้ คือ เมื่อถ่านกะลามะพร้าวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็งในการทดสอบ 
เกิดลุกไหม้อย่างดีแล้วในห้องเผาไหม้ โดยมีพัดลมดูดอากาศ เป็นอุปกรณ์ ช่วยป้อนอากาศภายนอกเข้าสู่ห้อง
เผาไหม้และถ่ายเทความร้อนจากห้องเผาไหม้ ให้กับกลุ่มท่อน้ าที่อยู่ด้านข้างทั้งสองด้านของห้องเผาไหม้ ซึ่ง
ภายในกลุ่มท่อน้ าจะมีน้ าหมุนเวียนอยู่ภายในท่อเพื่อรับพลังงานความร้อนจากห้องเผาไหม้ของเตาเผา โดยมี
ปั๊มน้ าเป็นตัวหมุนเวียนน้ าในระบบจากถังเก็บน้ าด้านล่างเข้าสู่กลุ่มท่อเพ่ือรับพลังงานความร้อนจากห้องเผา
ไหม้ของเตาเผา จนมีอุณหภูมิน้ าสูงขึ้นและจะไหลเวียนกลับไปสู่ ถังเก็บน้ าทางด้านบน และปั๊มน้ านี้จะสูบน้ า
จากด้านล่างของถังเก็บน้ าซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่าเข้ามายังเตาเผาเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนความร้อนกับห้องเผา
ไหม้ของเตาเผาเป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการทดลอง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
117 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งโดยสังเขป 
 
 ในการวัดอุณหภูมิของน้ าเข้าและน้ าออกจากกลุ่มท่อที่ท าการแลกเปลี่ยนความร้อนกับห้องเผาไหม้
ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ดังรูปที่ 2  จะท าการวัดอุณหภูมิน้ าเข้าที่ต าแหน่ง T2 และ T3  และวัดค่าของ
อุณหภูมิน้ าออกที่ต าแหน่ง  T4 และ T5 ซึ่งเป็นทางเข้าสู่กล่องบรรจุวัสดุพรุนในการทดลองนี้ เพ่ือน้ าค่า
อุณหภูมิที่ได้ไปค านวณหาค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งในการทดลองนี้ จะท า
การเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง โดยใช้วัสดุพรุนทั้ง 3 ชนิด คือ 1 . แหวน
เหล็กธรรมดา  2  .แหวนเหล็กชุบสังกะสี และ 3 . แหวนอลูมิเนียม โดยแต่ละชนิดจะใช้แหวนโลหะชนิดละ 3 
ขนาด คือ 1/4 นิ้ว,  5/16 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว รวมทั้งหมดเป็น 9 แบบ ในการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 3 ถึงรูป

ที ่12   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3  แสดงลักษณะของแหวนเหล็กธรรมดา 
ขนาด 1/4 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและหลัง การ

ทดลอง 
 

ภาพที่ 4  แสดงลักษณะของแหวนเหล็กธรรมดา 
ขนาด 5/16 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและหลัง การ

ทดลอง 
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ภาพที่ 5  แสดงลักษณะของแหวนเหล็ก
ธรรมดา ขนาด 3/8 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อน

และหลัง การทดลอง 
 

ภาพที่ 6  แสดงลักษณะของแหวนเหล็กชุบสังกะสี 
ขนาด 1/4 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและหลัง การ

ทดลอง 
 

ภาพที่ 7  แสดงลักษณะของแหวนเหล็กชุบ
สังกะสีขนาด 5/16 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน 

ก่อนและหลัง การทดลอง 
 

ภาพที่ 8  แสดงลักษณะของแหวนเหล็กชุบ
สังกะสี ขนาด 3/8 นิ้ว ที่ใช้เปน็วัสดุพรุน ก่อน

และหลัง การทดลอง 
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 โดยการวิจัยนี้ จะก าหนดปริมาณของถ่านกะลามะพร้าวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ในการทดลองแต่ละ
ครั้ง ในปริมาณเท่า ๆ กัน คือครั้งละ 30 kg  และท าการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิน้ า ในต าแหน่งต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ทุก ๆ 15 นาทีจนครบเวลา 3 ชั่วโมง และวัดปริมาณน้ าที่ใช้น้ าระบบหมุนเวียนของระบบน้ าร้อนมี
ค่า 1.58 กิโลกรัมต่อวินาที คงที่ตลอดการทดลอง หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาค านวณหาค่าอัตรา
การถ่ายเทความร้อนในกรณี ต่างๆ ของวัสดุพรุนที่ใช้ต่อไป  
 ภาพที่ 13 แสดงลักษณะภายในห้องเผาไหม้ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง โดยใช้กะลามะพร้าวเป็น
เชื้อเพลิงในการให้ความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 700 – 800 องศาเซลเซียส โดยท าการทดลองครั้ง
ละ 180 นาที ในปริมาณเชื้อเพลิง ครั้งละ 30 kg เท่าๆ กัน  
 ภาพที่ 14 แสดงลักษณะภายในกล่องโลหะที่ใช้บรรจุวัสดุพรุนในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งด้านในของกล่อง
โลหะนี้จะมีกลุ่มท่อทางน้ าร้อนที่ท าการถ่ายเทความร้อนจากห้องเผาไหม้ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งไปสู่น้ าร้อน
ที่ก าหนดไว้ โดยกล่องดังกล่าวจะติดตั้งอยู่ทั้งสองด้าน ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงลักษณะของแหวนอลูมิเนียม 
ขนาด 1/4 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและ

หลัง การทดลอง 
 

ภาพที่ 10  แสดงลักษณะของแหวนอลูมิเนียม
ขนาด 5/16 นิ้ว ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและ

หลัง การทดลอง 
 

ภาพที่ 13  แสดงสภาพภายในเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
ขณะที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 

 

ภาพที่ 14  แสดงลักษณะภายในของกล่องโลหะท่ีใช้
ส าหรับบรรจุวัสดุพรุนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ 

 

ภาพที ่11  แสดงลักษณะของแหวนอลูมิเนียม 
ขนาด 3/8 นิ้ว  ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ก่อนและหลัง

การทดลอง 
 

ภาพที ่12  แสดงรายละเอียดของแหวนโลหะ
ขนาดต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติต่างๆ ของโลหะท่ีใช้เป็นวัสดุพรุนในการทดลองครั้งนี้ [4] , [5] 
วัสดุ จุดหลอมเหลว (K) 𝛒  (kg/m2) cp (j/kg.k) K (W/m.K) 

เหล็ก (Carbon steel) 1,810 7,870 447 60.5 
เหล็ก  (Carbon steel) ชุบ
สังกะส ี

1,810 7,870 447 60.5 

อลูมิเนียม 993 2,702 903 237 
หมายเหตุ: คุณสมบัติของวัสดุที่ 300 องศาเคลวิน (K) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การหาค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการผลิตน้ าร้อน ในการ
ทดลองวิจัยครั้งนี้ สามารถที่จะค านวณได้จากสมการ (1) ดังนี้ คือ 
 
     Q̇ = ṁcp(Tw,o − Tw,i)                          (1) 
 
 เมื่อ  Q̇   คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนที่น้ าได้รับจากเตาเผา (kW) 
              ṁ   คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้ า (kg/s) 
                  cp  คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของน้ า (kJ/kg • K) มีค่าเท่ากับ 1.8723  kJ/kg.K [3] 
             Tw,o  คือ อุณหภูมิของน้ าร้อนที่ออกจากเตาเผา (เซลเซียส, C) 
                 Tw,i  คือ อุณหภูมิของน้ าร้อนที่เขาสู่เตาเผา (เซลเซียส, C) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้ท าการวิเคราะห์อิทธิพลของวัสดุพรุนที่มีต่อ อัตราการถ่ายเทความร้อน  (Q̇)  
ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ในการผลิตน้ าร้อน โดยท าการเปรียบเทียบค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน  (Q̇)  
จากเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งไปสู่น้ า ในแต่ละกรณีของการใช้วัสดุพรุนที่เป็นแหวนโลหะชนิดและขนาดต่างกัน ซึ่ง
สามารถหาได้จาก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิน้ าที่ผ่านเข้าและออก จากเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง และพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ ในการทดลองครั้งนี้ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 จากภาพที่ 15 ถึง ภาพที่ 17 แสดง ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย ของน้ าที่ผ่าน เข้าและออก จากเตาเผา
เชื้อเพลิงแข็ง ที่ได้จากการบันทึกค่าอุณหภูมิน้ า ทั้ง 3 กรณีคือ 1. วัสดุพรุนเป็นแหวนเหล็กธรรมดา 2. วัสดุ
พรุนเป็นเหล็กชุบสังกะสี และ 3. วัสดุพรุนเป็นอลูมิเนียม โดยแต่ละวัสดุจะใช้แหวนที่แตกต่างกัน 3 ขนาด 
คือ 1/4 นิ้ว , 5/16 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว  
 โดยการวิจัยนี้ จะท าการเก็บข้อมูลค่าอุณหภูมิของน้ าใน ทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่แรก เป็นเวลา 180 
นาทีโดยจะใช้ค่าอุณหภูมิน้ าแบบสะสมตลอดการวิจัย และน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาค่า อัตราการถ่ายเท
ความร้อน (Q̇) ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ต่อไป  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
121 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  แสดงค่าอุณหภูมิของน้ าที่ไหลผ่านเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ณ เวลาต่างๆ  
กรณี ใช้แหวนเหล็กธรรมดาขนาดต่างๆ เป็นวัสดุพรุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  แสดงค่าอุณหภูมิของน้ าที่ไหลผ่านเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ณ เวลาต่างๆ 
กรณี ใช้แหวนเหล็กชุบสังกะสีขนาดต่างๆ เป็นวัสดุพรุน 
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ภาพที่ 17  แสดงค่าอุณหภูมิของน้ าที่ไหลผ่านเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ณ เวลาต่างๆ  
กรณี ใช้แหวนอลูมิเนียมขนาดต่างๆ เป็นวัสดุพรุน 

 
 หลังจากได้ค่าอุณหภูมิของน้ าที่ผ่าน เข้า-ออก เตาเผาเชื้อเพลิงแข็งแล้ว จึงน าค่าที่ได้มาค านวณหา
ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ที่ได้จากการเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งสู่น้ าร้อน ดังสมการที่ (1) ต่อไป โดย
ก าหนดให้อัตราการอัตราการไหลเชิงมวล (ṁ) ของน้ ามีค่า 1.58 kg/s ซึ่งหาได้จากอัตราการไหลของน้ า (V̇) 

ที่วัดได้จากเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ า (Rotameter) ที่ติดตั้งไว้  
 
ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนของแหวนโลหะที่ใช้เป็นวัสดุพรุนชนิดและ 
      ขนาดต่างๆ กัน 

อัตราการถ่ายเทความร้อน ของแหวนโลหะที่ใช้เป็นวัสดุพรุนชนิดและขนาดต่างๆ กัน 
แหวนโลหะขนาด

ต่างๆ กัน 
แหวนขนาด 1/4 นิ้ว 

(kW) 
แหวนขนาด 5/16 นิ้ว 

(kW) 
แหวนขนาด 3/8 นิ้ว 

(kW) 
เหล็กธรรมดา 237.27 221.36 181.60 
เหล็กชุบสังกะสี 186.90 149.79 121.95 
อลูมิเนียม 204.13 184.25 170.33 
 
 ดังนั้น จาก ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทร้อน (Q̇)  จากเตาเผา
เชื้อเพลิงแข็งสู่น้ า ของวัสดุพรุนทั้ง 3 ชนิด คือ 1. แหวนเหล็กธรรมดา 2. แหวนเหล็กชุมสังกะสี และ 3. 
แหวนอลูมิเนียม ชนิดละ 3 ขนาด คือ 1. ขนาด 1/4 นิ้ว  2. ขนาด 5/16 นิ้ว และ 3. ขนาด 3/8 นิ้ว ซึ่งจาก
ข้อมูลดังกล่าว พบว่า ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ที่ได้จากการใช้แหวนเหล็กธรรมดา ขนาด 1/4 นิ้ว 
เป็นวัสดุพรุน จะให้ อัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ที่ดีที่สุด คือ 237.27 kW ล าดับรองลงมา คือ แหวน
เหล็กธรรมดา ขนาด 5/16 นิ้ว (221.36 kW) และ แหวนอลูมิเนียม ขนาด 1/4 นิ้ว (204.13 kW) ตามล าดับ  
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ภาพที่ 18  แสดงแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนของวัสดุพรุนชนิดต่างๆ กัน 
และขนาดต่างๆ กัน จากการทดลองครั้งนี้ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากทดลองนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะความสัมพันธ์ของอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) กับพ้ืนที่ผิวของ
แหวนโลหะขนาดต่างๆ ที่ใช้เป็นวัสดุพรุน ในตารางที่ 2 ในการทดลองนี้ พบว่า แหวนขนาด 1/4 นิ้ว ของ
วัสดุทุกๆ ชนิดจะมีค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) มากกว่าแหวนขนาดอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาพ้ืนที่ผิวของ
แหวนแต่ละขนาด ดังตารางที่ 3 พบว่า แหวนขนาด 1/4 นิ้ว มีพ้ืนที่ผิวมากกว่า พ้ืนที่ผิวของแหวนโลหะ
ขนาด 5/16 นิ้ว และ 3/8 นิ้ว ซึ่งมีพ้ืนที่ผิวน้อยกว่า เมื่อใส่ในกล่องโลหะใน ภาพที่ 14 ซึ่งเป็นกล่องโลหะ
ขนาดเดียวกัน  
 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนที่ผิวโดยรวมของแหวนโลหะขนาดต่างๆ ที่ใช้เป็นวัสดุพรุนในการบรรจุ 
              ลงในกล่องโลหะแต่ละครั้งในการทดลองครั้งนี้  

ขนาดของแหวนโลหะ แหวนโลหะขนาด 
1/4 นิ้ว (m2) 

แหวนโลหะขนาด 5/16 
นิ้ว (m2) 

แหวนโลหะขนาด 
3/8 นิ้ว (m2) 

พ้ืนที่ผิวของแหวนโลหะขนาด
ต่างๆ 

1.440 1.333 0.879 

 
สรุปผลการวิจัย  
 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งที่
ใช้ในการผลิตน้ าร้อนโดยใช้แหวนโลหะชนิดต่างๆ กันและขนาดต่างๆ กัน เป็นวัสดุพรุน ซึ่งผลของการ
ทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ   
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 1. จากการวิเคราะห์ทางกายภาพ พบว่า แหวนโลหะที่ใช้เป็นวัสดุพรุน มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิของน้ าอย่างมีนัย สังเกตได้จากกราฟการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของน้ า ในภาพที่ 15 ถึง ภาพที่ 17 จะ
เห็นได้ว่ากราฟของอุณหภูมิน้ า ในกรณี เมื่อไม่มีวัสดุพรุนจะมีอุณหภูมิน้ าที่ต่ ากว่าเมื่อมีวัสดุพรุน ทุกๆ กราฟ 
 2. จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ พบว่า จากการทดลอง แหวนโลหะที่ท าจากเหล็กธรรมดา 
จะให้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อน ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งได้สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โลหะชนิด
อ่ืนๆ ในการทดลอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ ในตารางที่ 1 พบว่า เหล็กมีคุณสมบัติ มีค่า ความ
หนาแน่น และจุดหลอมเหลวที่สูงกว่า อลูมิเนียม แต่มีค่าความจุความร้อนจ าเพาะ (Cp) และ ค่าคงที่การน า
ความร้อน (K) ที่ต่ ากว่า ดังนั้น เหล็กจึงมีความทนทานต่อความร้อนสูงๆ ได้ดีกว่า อลูมิเนียม แต่ให้การน า
ความร้อนที่น้อยกว่า อลูมิเนียม ซึ่งผลการทดลองที่ได้อาจจะย้อนแย้งกับค่าที่แสดงในตารางที่ 1 จึงควรมี
การวิจัยเพิ่มเติมเพ่ือหาข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป   
 3. จากการวิเคราะห์คุณสมบัติในด้านมิติของแหวนโลหะที่น ามาใช้เป็นวัสดุพรุน ดังตารางที่ 3 
พบว่า แหวนโลหะขนาด 1/4 นิ้ว มีพ้ืนที่ผิวมากที่สุดเมื่อเทียบกับแหวนขนาดอ่ืนๆ เมื่อบรรจุในกล่องโลหะ 
ดังภาพที่ 14 และจากผลการทดลองในตารางที่ 2 และ ภาพที่ 18 พบว่า แหวนโลหะขนาด 1/4 นิ้ว จะมี
อัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแหวนโลหะขนาดอ่ืนๆ แม้จะเป็นวัสดุที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น พ้ืนที่ผิวของวัสดุพรุนจึงมีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) ของวัสดุพรุนด้วย  
 4. จากการวิเคราะห์ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติเชิงวัสดุและคุณสมบัติเชิงมิติของแหวน
โลหะที่น ามาใช้เป็นวัสดุพรุน พบว่า แหวนเหล็กธรรมดา ขนาด 1/4 นิ้วที่น ามาใช้เป็นวัสดุพรุน ให้ค่า อัตรา
การถ่ายเทความร้อน (Q̇) มากที่สุด ซึ่งก็มีผลต่อ ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง
อีกด้วย เนื่องจาก ค่าประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็งนั้น จะแปรผันตามอัตรา
การถ่ายเทความร้อน (Q̇) และเป็นสัดส่วนกับปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของของเชื้อเพลิงภายใน
ห้องเผาไหม้ของเตาเผาเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งมีค่าเท่ากันตลอดทั้งการทดลอง เนื่องจากใช้ปริมาณถ่าน
กะลามะพร้าวที่เท่ากันและระยะเวลาในการทดลองที่เท่ากันด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในงานวิจัยครั้งต่อไป ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยควรขยายขอบเขตของงานวิจัยออกไป โดย
ใช้วัสดุพรุนชนิดอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีขนาดที่แตกต่างกันมากข้ึน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจของวัสดุพรุนชนิดโลหะที่มีต่อการถ่ายเทความร้อน ของเตาเผาให้ดียิ่งขึ้น   
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 385 คน สถิติในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ (Independent Sample t – test) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 
1 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ คือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีความถี่ในการใช้บริการงานด้านกิจกรรม
นักศึกษา 1-2 ครั้ง/เดือน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับดี ในด้าน
อัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่างานการให้บริการของฝ่ายกิจการนักศึกษาเกือบทุกกิจกรรม มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p> 05.0 ( และผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือด้านความเชื่อมั่น/ไว้วางใจ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอัธยาศัยไมตรีต่อการ
บริการ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.16 และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา 
ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ การให้บริการ กิจการนักศึกษา 

 
Abstract 

This research aims to study the satisfaction of the student affairs’ activities services 
of the Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. The sample was 385 students in the faculty. Statistics in the analysis were 
percentage, mean and standard deviation. The statistics used for the hypothesis was       
T-test. 
 The results showed that the majority of the respondents were female over 20 
years of age, studying in the first year of the 4 years course in the field of food and 
nutrition. The frequency of using the services was 1-2 times per month, the satisfaction of 
the services were good. It was found that the highest satisfaction scores were friendliness 
and service. 
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 The results of the hypothesis test showed that most of the student affairs’ 
activities services had no significant difference between satisfaction scores (P> 0.05). And 
the questionnaire respondents had the expectation of providing services to the five criteria 
of the student affairs’ activities services as; confidence/ trust, process and service process, 
quality of service, location & facilities, and friendliness at high service level. The average 
score was high at 4.17. 
 
Keywords : Satification, Service, Student Affairs   

 
บทน า 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มี
ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับงานการให้บริการนักศึกษาโดยตรง งานกิจการนักศึกษา  (Student Affairs) 
หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ เป็นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพ่ือจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อตัวของนักศึกษาเอง การบริหารงานกิจการนักศึกษา ที่มีหน้าที่
ส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างสมรรถนะแก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีบทบาท
ในการพัฒนานักศึกษา การรักษาระเบียบวิจัย และการบริการนักศึกษา เช่น การจัดโครงการต่าง ๆ  งาน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน งานประกันอุบัติเหตุ งาน
สุขภาพและพลานามัย งานการผ่อนผันทหารเกณฑ์ งานกิจกรรมจิตอาสา งานสมุดกิจกรรม  การให้
ค าปรึกษาแนะน า ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาท้ังสิ้น  
   

จากงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการน ามาประเมิน
คุณภาพการศึกษา (SAR) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในองค์ประกอบที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่ า ที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  
และจากผลการประเมินคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2560 มีระดับคะแนนประเมินด้านการบริการนักศึกษา 
อยู่ในระดับพอใช้ และดี ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   
 

จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้ได้รับทราบถึงข้อมูลที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการท างานของงาน
กิจกรรมนักศึกษา  หรือความต้องการในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ ปัญหาหรือ 
ข้อบกพร่อง  น ามาปรับปรุงวิเคราะห์ปัญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ และส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา และงานกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้มี
ระดับคะแนนที่ดี ตลอดจนให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาให้มีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้นักศึกษามีความสุขในระหว่างที่ศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรม-
ศาสตร์ 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
1.  ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานกิจกรรม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2  . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     1.2 ประชากรที่ศึกษาคือ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์         
ชั้นปีที่  1–4 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง จ านวน 
1,532 คน (ท่ีมา แผนกทะเบียนและวัดผลคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศษสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เคยได้รับการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา ผู้ศึกษาได้น าการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
และได้ค่าตัวอย่างมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่  คน  316  

3.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ
การให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม  1256 รวมระยะเวลาใน
การศึกษาทั้งสิ้น 2  เดือน  

4.   ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการให้บริการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

    4.1   ตัวแปรอิสระ Independent Variables) ข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย 
เพศ 
อายุ 
ชั้นปีที่ศึกษา 
หลักสูตร 
สาขาวิชา 
ความถี่ในการใช้บริการ 

    4.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
          ความเชื่อมั่น/ไว้วางใจ 
          ความรวดเร็วในการได้ให้บริการ 
          การเข้าถึงบริการ 
          การติดต่อสื่อสาร 
          ความมีอัธยาศัยไมตรี   

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
                ความเชื่อมั่น/ไว้วางใจ    
                ความรวดเร็วในการได้ให้บริการ  
                การเข้าถึงบริการ   
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                การติดต่อสื่อสาร 
                ความมีอัธยาศัยไมตรี   

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง าดหวังและดับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการงาน
กิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ซึ่งเป็นการศึกษาความแตกต่างของตัวแปรต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพียงครั้งเดียว (One shot case stud)  ทราบจ านวนการส ารวจในปัจจุบัน จากกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire On line) และเก็บเพ่ิมเติมจากการแจกสอบถามโดยตรง 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของการเก็บข้อมูลการศึกษา มีล าดับต่อไปนี้ 
    1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี และหลักสูตร 5 ปี ครั้งนี้
จ านวน 1,532  คน 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับการให้บริการจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ผู้ศึกษาได้น าการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง (Determining Sample Size)  ของ Taro Yamane 
 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire On line) ซึ่งผู้วิจัยสร้าง
และวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม Google From ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าต าราและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข และศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับงาน ดังนี้    
  1.  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดของแบบสอบถาม 
  2.  ศึกษาแนวทฤษฎี และเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงรายละเอียดต่าง   
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
  3.  จัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
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 4.  น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา จากนั้นน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้สมบูรณ์ต่อไป 
 5.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ สร้างเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ ใช้วิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามสแกน QR CODE ตอบค าถามออนไลน์ (Questionnaire On 
line) ซึ่งผู้วิจัยสร้างและวิเคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม Google From 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ  
หลักสูตรเทียบโอน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในการตอบแบบสอบถาม 
  2.  ผู้ วิจั ยรวบรวมแบบสอบจาก Questionnaire On line วิ เคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม        
Google Form ได้จ านวน 277 ราย จึงท าการแจกแบบสอบถามโดยตรง เพ่ิมจ านวน 108 ชุด ครบถ้วน
ถูกต้องทั้ง  385 ชุด   
 โดยในการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยแบ่งอัตราส่วนตามชั้นปีที่ ก าลัง
ศึกษา และสาขาวิชาก าท่ีศึกษา ดังนี้  
 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 342 คน  ตอบแบบสอบถาม 83 คน 
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 586 คน   
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 180 คน   ตอบแบบสอบถาม 187 คน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 230 คน  ตอบแบบสอบถาม 59 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 194     ตอบแบบสอบถาม 56 
  เนื่องจากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร ปัจจุบันเป็น
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน   
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การศึกษาครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1.  ผู้ศึกษาน าแบบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด จ านวน 385 ชุด  
  2.  สรุปคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากแบบสอบถามออนไลน์ และแจกแบบสอบถามโดยตรง 
 3.  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ ส าหรับการประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าความถ่ี (frequency) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) พิจารณา
ลักษณะค าถามเป็นการสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended question) โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภท
อัตราภาคหรือมาตรช่วง (Interval scale) ลักษณะค าตอบใช้มาตราวัด Importance scale) 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
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1.  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent 
Sample t–test (กัลยา วาณิชย์บัญชา,254) 

2.  การค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (S.D)  
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิง
อนุมาน Pair t- test  โดยก าหนดค่าความสัมพันธ์ทางสถิติที่ 0.05 ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%   
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยผู้ศึกษาจะท าการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัยดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  ด้านข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2  ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา   
 

ข้อมูลทั่วไป 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 
ชาย  97 25.20 
หญิง  288 74.80 
 รวม 385 100 
 
 จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 288 คนคิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมา คือเพศชาย จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.20  
 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี    180 46.80 
20 ปี ขึ้นไป  205 53.20 
 รวม 385 100 
  
จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมา คือมีอายุ 20 ปีขึ้นไป  
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปีที่ก าลังศึกษา 
ชั้นปีที่ศึกษา  จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีที่1  141 36.60 
ชั้นปีที่ 2  27 7.0 
ชั้นปีที่ 3  106 27.50 
ชั้นปีที่ 4  12 3.10 
ชั้นปีที่ 5  11 2.90 
ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน)  10 2.6 
ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน)  78 20.30 
 รวม 385 100 
 จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชั้นปีที่ก าลังศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 141คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 3  
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ชั้นปีที่ 2 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ชั้นปีที่ 4  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหลักสูตรการศึกษา 
สาขาวิชา  จ านวน ร้อยละ 

การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย  60 15.60 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  23 6.0 
อาหารและโภชนาการ  175 45.50 
เทคโนโลยีประดิษฐ์สร้างสรรค์  59 15.40 
การศึกษาปฐมวัย  54 14.0 
อุตสาหกรรมงานอาหาร  14 3.50 
 รวม 385 100 
 จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามหลักสูตรการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือ การออกแบบแฟชั่นเละเครื่องแต่งกาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 สาขาวิชา
เทคโนโลยีประดิษฐ์สร้างสรรค์ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 การศึกษาปฐมวัย จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอุตสาหกรรมงานอาหาร 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ 
 
ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ ครั้ง/เดือน งาน

กิจกรรมนักศึกษา 
ความถี่ในการใช้บริการ  จ านวน ร้อยละ 

เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน  129 33.50 
เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/เดือน  165 42.90 
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เฉลี่ย 3-4 ครั้ง/เดือน  67 17.40 
เฉลี่ย มากกว่า 4/ครั้ง/เดือน  24 6.2 
 รวม 385 100 

 
จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ ครั้ง/

เดือน งานกิจกรรมนักศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการงานกิจกรรม
นักศึกษา 1-2 ครั้ง/เดือน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือความถี่การใช้บริการกิจกรรม
นักศึกษา 1 ครั้ง/เดือน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ความถี่การใช้บริการกิจกรรมนักศึกษา 3-4 
ครั้ง/เดือน จ านวน 679 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ความถี่การใช้บริการกิจกรรมนักศึกษา มากกว่า 4 ครั้ง/
เดือน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ            

ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานด้านกิจการนักศึกษาที่เคยใช้  บริการ/เข้า
ร่วมงานกิจกรรมนักศึกษา  

งานด้านกิจการนักศึกษาที่ใช้บริการ  จ านวน ร้อยละ 
งานโครงการต่าง ๆ  160 41.60 
งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา   175 45.50 
งามสมุดกิจกรรม  141 36.60 
ทุนการศึกษา/การกู้ยืมเงิน  67 17.40 
รายได้พิเศษระหว่างเรียน  34 8.8 
ประกันอุบัติเหตุ  35 9.1 
สุขภาพและพลานามัย   186 48.30 
วิชาทหาร  11 2.9 
งานให้ค าปรึกษา/ขอค าแนะน า  78 20.3 
อ่ืน  ๆ (โปรดระบุ)  - - 
 รวม 385 100 

จากตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานด้านกิจการนักศึกษาที่เคย
ใช้  บริการ/เข้าร่วมงานกิจกรรมนักศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการงานด้านกิจกรรม
นักศึกษา/เข้าร่วมในด้านสุขภาพและพลานามัย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาใช้บริการ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา/เข้าร่วม ด้านงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 ใช้
บริการด้านงานโครงการต่าง ๆ จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 41.60 ใช้บริการด้านสมุดกิจกรรม จ านวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 ใช้บริการด้านให้ค าปรึกษา/ขอค าแนะน า จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3 ใช้บริการทุนการศึกษา/การกู้ยืมเงิน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 ใช้บริการด้านงานประกัน
อุบัติเหตุ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ใช้บริการด้านการหาเงินรายได้พิเศษระหว่างเรียน จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ใช้บริการด้านวิชาทหาร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ            
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ข้อมูลความความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของระดับความความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
งานบริการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจ 

A1  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญ
ในงานที่รับผิดชอบ ns                         

4.15 ± 0.69 

A2  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อสงสัย ซักถาม 

และให้ความกระจ่างในข้อมูล ได้เป็นอย่างดี ns       
4.18 ± 0.70 

A3  เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงต่อเวลา รักษาเวลาเมื่อมีการนัดหมายกับนักศึกษา 
ns                                               

4.16 ± 0.78 

A4  นักศึกษาได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ns       4.13 ± 0.73 
A5  เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับเป็นหลัก ns  4.19 ± 0.70 
A6  นักศึกษาท่ีใช้บริการ มั่นใจในได้ว่าการบริการที่ได้รับมีความถูกต้องสมบูรณ์ ns         4.18 ± 0.70 
A7 เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ns        4.16 ± 0.70 
B1  เจ้าหน้าที่มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ns        4.14 ± 0.71 
B2  การให้บริการมีขั้นตอนและระบบ ที่มีประสิทธิภาพ ns       4.10 ± 0.73 
B3  มีช่องทางการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูข่าวสารอย่างชดัเจน และ

ทันสมัย หลายรปูแบบ เช่น โทรศัพท์  ไลน์  เฟสบุ๊ค ns        

4.19 ± 0.70 

C1  เจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ * 4.23 ± 0.63 
C2  ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ns       4.12 ± 0.70 
C3  ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร ns        4.22 ± 0.70 
C4  การให้ข้อแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ns       4.23 ± 0.71 
D1  สถานที่ให้บริการสะดวก สะอาด ต่อการให้บริการ ns        4.16± 0.76 
D2  สถานที่ของงานกิจกรรมนักศึกษา มีบรรยากาศท่ีดี ns       4.10 ± 0.73 
D3  อุปกรณ์ส านักงานมีความทันสมัย และเพียงพอ ns        4.17 ± 0.73 
D4  บริเวณส านักงานกิจกรรมนกัศึกษา มีเคร่ืองหมายบอกทิศทาง สถานที่ ได้
ชัดเจนเข้าใจง่าย ns       

4.09 ± 0.80 

E1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ ns       4.26 ± 0.69 
E2 เจ้าหน้าที่มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) เป็นอย่างดี ns        4.23 ± 0.70 
E3 เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเต็มใจในการให้บริการ ns        4.21± 0.75 
E4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ns         4.23 ± 0.74 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของระดับความความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ
งานกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
กิจกรรมนักศึกษา  

ความเชื่อม่ัน/ไว้วางใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ
เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา ทุกครั้งที่
นักศึกษาใช้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบข้อสงสัย ซักถาม และให้
ความกระจ่างในข้อมูล ได้เป็นอย่างดี และนักศึกษาที่ใช้บริการ มั่นใจในได้ว่าการบริการที่ได้รับมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.18 เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงต่อเวลา รักษาเวลาเมื่อมีการนัดหมายกับนักศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในงานที่รับผิดชอบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.15  นักศึกษาได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ      

กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ มี
ช่องทางการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และทันสมัย หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์  
ไลน์  เฟสบุ๊ค มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และการให้บริการมีข้ันตอนและระบบ ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ตามล าดับ 

คุณภาพการให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความคาดหวังต่อการให้บริการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด  คือ
เจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ และการให้ข้อแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.23 ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 4.22 ความ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามล าดับ 

 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ 
อุปกรณ์ส านักงานมีความทันสมัย และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการสะดวก 
สะอาด ต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 สถานที่ของงานกิจกรรมนักศึกษา มีบรรยากาศที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.10 
และบริเวณส านักงานกิจกรรมนักศึกษา มีเครื่องหมายบอกทิศทาง สถานที่ ได้ชัดเจนเข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ตามล าดับ     

อัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
โดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด
คือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.26 เจ้าหน้าที่มีจิตใจในการให้บริการ 
(Service Mind) เป็นอย่างด ีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย 4.23 เจ้าหน้าที่มี
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 

จากการทดสอบทางสถิติพบว่าค่าความคาดหวังและความพึงพอใจในทุกคุณลักษณะไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการให้บริการ
งานกิจกรรมนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.14 และมีความพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ที่สูงกว่าความคาดหวัง 
ท าให้มีความแตกต่างกันในทางสถิติดังกล่าว          
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อภิปรายผล  
   ผู้ศึกษาพบว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ งานกิจการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

มีความความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 
 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน 

โดยใช้ค่าสถิติ  Sample t-test  พบว่างานบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษาเกือบทุกกิจกรรมมีระดับคะแนน
ความคาดหวังไม่แตกต่างจากคะแนนความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (p>0.05) แต่มีเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น คือเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น ในการให้บริการ ที่มีคะแนนความคาดหวัง
ต่างจากคะแนนความพึงพอใจ (p<0.05)  ซึ่งคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการ สูงกว่า
ความคาดหวัง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญต่อการให้บริการนักศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่ดีของผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมนาด  ม่วงแก้ว (2555)  ได้ท าการศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน  ผลการศึกษาวิจัยพบว่าด้านความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ มีระดับคาดหวังปาน
กลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการ ข้อที่มีความคาดหวังสูงสุดคือความมีอัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ 
และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ พบว่ามีระดับปานกลาง ข้อที่มีความความพึงพอใจสูงสุด คือ
ความมีอัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ เป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่จะต้องน าผลการวิจัยมาพัฒนางาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  หลังจากน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแล้ว ฝ่ายพัฒนานักศึกษาควรท าการส ารวจความความพึง
พอใจการให้บริการงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา ในภาคการศึกษาต่อไป หลังการปรับปรุงแล้ว มีผลตอบรับ
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่  

2.  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ควรมีการจัดระบบขั้นตอนการท างาน พ้ืนทีการติดต่อส าหรับการให้บริการ
นักศึกษาที่มาใช้บริการงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรวดเร็วตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ     
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีความถี่ในการใช้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา 1-2 ครั้ง/
เดือน กิจกรรมด้านที่ใช้บริการ งานด้านสุขภาพและพลานามัย 

ส่วนที่  2  ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจดี เมื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการ พบข้อที่มี

ระดับความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านอัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ 
3.1    ความเชื่อม่ัน / ไว้วางใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าที่มี พึงพอใจสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับเป็นหลัก รองลงมา  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล ค าแนะน า ค าปรึกษา หรือตอบ
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ข้อสงสัย ซักถาม และให้ความกระจ่างในข้อมูล ได้เป็นอย่างดี และนักศึกษาที่ใช้บริการ มั่นใจในได้ว่าการ
บริการที่ได้รับมีความถูกต้องสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงต่อเวลา รักษาเวลาเมื่อมีการนัดหมายกับ
นักศึกษา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในงานที่รับผิดชอบ   
นักศึกษาได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ตามล าดับ      

3.2  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ  มีช่องทางการให้บริการ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และทันสมัย หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์  ไลน์  เฟสบุ๊ค 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการมีขั้นตอนและระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพ ตามล าดับ  

3.3  คุณภาพการให้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ  เจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น ในการให้บริการ และการให้ข้อแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน  

3.4  สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ อุปกรณ์ส านักงานมีความทันสมัย และ
เพียงพอ รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการสะดวก สะอาด ต่อการให้บริการ สถานที่ของงานกิจกรรมนักศึกษา 
มีบรรยากาศที่ดี และบริเวณส านักงานกิจกรรมนักศึกษา มีเครื่องหมายบอกทิศทาง สถานที่ ได้ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย ตามล าดับ     

2.5  ด้านอัธยาศัยไมตรีต่อการบริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านอัธยาศัยไมตรีอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สั มพันธ์ที่ดีในการให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเต็มใจในการให้บริการ ตามล าดับ 
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สารจากอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 ในโอกาสทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับครุศาสตร์อุตสาหกรรม       

ทั้ง 6 ราชมงคล ที่มภีารกิจในการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาร่วมกัน  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 นี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิต 

นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองเท่านั้น หากแต่เป็น

การเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย นอกจากนี้ แล้วชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรม          

ทั้ง 7 ราชมงคล ก็ได้มาท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาการผลิตครูวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น       

  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์      

ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง 

ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ขออวยพรให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3  ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

 

                       (นายวิรัช โหตระไวศยะ) 

                                    รักษาราชการแทน  

                                               อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                                     ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา 

             ครูอาชีวศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง 
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การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

Development of courseware model  for ubiquitous learning for 
higher education students 

 
ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข 1  ยงยุทธ ศรีแสงอ่อน 2  ศิริลักษณ์ อ้ึงเจริญสุกานต์ 3 และโอบเอื้อ ต่อสกลุ 4 

1 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  thanarat@rmutt.ac.th 
2 อาจารยป์ระจ า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  yongyuth07@hotmail.com 

3 อาจารยป์ระจ า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  luckrmutt@gmail.com 
4 อาจารยป์ระจ า ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี  ob_eau@hotmail.com 

 
 บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที 2  สาขาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จ านวน 42 คน  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น แบบประเมิน
รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
การวิเคราะห์เนื้อหา  การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พบว่า  รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี  3  องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) คอร์สแวร์    มี  5  องค์ประกอบย่อย คือ ซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์  การเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ 
และการประเมินผล   2) การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ผู้เรียน  ผู้สอน    สื่อ  และ
สิ่งแวดล้อม 3) กระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ น าเข้าสู่บทเรียน น าเสนอเนื้อหา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และวัดประเมินผล  และคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 / 80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลการรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.92  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .11 

 
ค าส าคัญ :  คอร์สแวร์,  การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 
  
Abstract 

 The purpose of this research were to study and to develop courseware model for 
ubiquitous learning  for higher education students.  The samples were  42 undergraduate 
students  and 10 experts to accredit the ubiquitous learning courseware model. The research 
data were collected by analysis form, ubiquitous learning courseware model, model 
evaluation form, model accreditation form.  The data was analyzed by percentage, mean 
and standard deviation. 
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 The findings were as followed :  
 1. The courseware model for ubiquitous learning for higher education students 

consists of 3 components : 1) Courseware consists of 5 sub-components : software hardware  
instruction  interactive and evaluation.  2)  Ubiquitous Learning consists  of  4 sub-
components :  learners   instructors   media  and environment.  3) Learning Process consists 
of 4 sub-components : introduction  content presentation sharing  and evaluation.  
And the efficiency of the courseware for ubiquitous learning for higher education students 
were 81.25 / 80.50 which were higher than the criterion of 80/80 

 2.  The accreditation of the courseware model for ubiquitous learning for higher 
education students by 10 experts.  Theirs were accredited to every components of the 
courseware model  at a highest level. )x̄  = 4.92, S.D. = .11) 
 
Keywords : courseware,   ubiquitous learning 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เน้น
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย นักการศึกษาจึงได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยท าให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลาโดยให้ความส าคัญกับบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ คอร์สแวร์ )COURSEWARE) ซึ่งคอร์สแวร์ ก็
คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอบทเรียนจากเอกสารต าราให้อยู่ในรูปของสื่อการ
เรียนการสอนทางด้านการน าเสนอสื่อมัลติมีเดียผ่านคอมพิวเตอร์และในด้านการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน
โดยทันที )Immediate response)โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตามความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา        

 การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส )Ubiquitous learning) เป็นกระบวนการบูรณาการ ) Integrating) 
คอมพิวเตอร์เข้ากับโลกกายภาพ ซึ่งจะต้องตระหนักถึงบริบทของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ที่เรียกว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส)Ubiquitous Learning Environment- ULE) 
ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง การเรี ยนรู้สามารถเกิดขึ้นทุก
เวลา โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ได้มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือที่จะพัฒนาประเทศในระยะสั้นและระยะยาว 
การจัดการศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความมั่นใจให้สังคมและและประเทศ ทั้งคุณภาพของบัณฑิตและ
ความเป็นมาตรฐานของทุกสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม การน าการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสมาจัด
การศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลา และใช้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกอุปกรณ์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตนั้น ต้องมีบทเรียน
รายวิชา หรือคอร์สแวร์ )courseware) ที่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งโครงสร้าง กิจกรรม การประเมินผล มี
เครื่องมือที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรท าการวิจัย และพัฒนารูปแบบ
คอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
เป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน และพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา  
           
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านสื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความสามารถใน
การโอนถ่ายข้อมูลและขอบเขตที่แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ใช้  ในการพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใช้เนื้อหาในรายวิชา 02-311-2011  การถ่ายภาพ
เบื้องต้น   ในภาคเรียนที่ 1/2561  โดยเนื้อหาประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ การตั้งค่ากล้อง การถ่ายภาพ
เคลื่อนไหว  ผ่านเว็บไซท์  https://sites.google.com/site/basicphoto4edu/  ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
โดยมีจุดประสงค์ในการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาข้อมูล และสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายตามที่ผู้สอนมอบหมายได้ 
      2. การศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการ จากเอกสารทั้ง
สิ่งพิมพ์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การสอนออนไลน์ กระบวนการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1.การศึกษาและพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
   1.1 ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 
   แหล่งข้อมูล  ได้แก่  เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้การสุ่มโดยการคัดสรร  )Selection)   จากเอกสาร
ตีพิมพ์จากบุคคลและหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการส าหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สุ่มโดยการใช้      
ค าส าคัญ    )Keywords)  สืบค้นจากโปรแกรมช่วยสืบค้น   )Search  Engine)    
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารการเรียนรู้แบบยูบิควิตั สที่ผ่านการ
ประเมินค่าความสอดคล้อง )IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 
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   การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ท าการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสทั้งต่างประเทศและใน
ประเทศ  น ามาบันทึกในแบบวิเคราะห์เอกสารการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
   การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  )Content  Analysis) 
           1.2 การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน   5  คน ท าหน้าที่
ประเมินรูปแบบคอร์สฯ ที่พัฒนาขึ้น  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง )Purposive  Selection)  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  รูปแบบรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบประเมินรูปแบบรูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการประเมิน 
ค่าความสอดคล้อง )IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
      การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) พัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  2) ประเมินรูปแบบรูปแบบคอร์สแวร์
เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยแบบประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ผล และปรับปรุงรูปแบบรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือ
การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

    2.1 การพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    ในการพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้ ADDIE Model  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แบบประเมินคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน
สื่อ และด้านเนื้อหาที่ผ่านการประเมินค่าความสอดคล้อง )IOC)  โดยผู้เชี่ยวชาญ 
      การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยน าคอร์สแวร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน ประเมิน โดยใช้แบบประเมินคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสื่อ และด้านเนื้อหา  ผลการหาคุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.80 และด้านสื่อมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 5.00 โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินจากแบบประเมินคุณภาพ
ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพด้านสื่อเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 และด้านเนื้อหาเฉลี่ย เท่ากับ 
0.85 น าผลที่ได้มาปรับปรุงคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
      วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      2.2 การหาประสิทธิภาพของคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา โดยได้ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของคอร์สแวร์ ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  02-

311-20 11  การถ่ายภาพเบื้องต้น    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ คอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา  แบบทดสอบ  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   ได้แก่ ครั้งที่ 1 การทดลองในรายบุคคล  จ านวน 3 คน พบว่า 
ประสิทธิภาพของคอร์สแวร์ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 71.50/72.82 น าผลการทดลองที่ได้มาปรับปรุงคอร์สแวร์  
จากน าคอร์สแวร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองครั้งที่ 2 ในกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน พบว่า ประสิทธิภาพของคอร์ส
แวร์ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 78.80/77.50 แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุง  และครั้งที่ 3  น าคอร์สแวร์ไปใช้ทดลองใน
กลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน พบว่า ประสิทธิภาพของคอร์สแวร์  ค่า E1/E2 เท่ากับ 81.25 / 80.50 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 
  3. ขั้นรับรองรูปแบบ  
 ประชากร  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นักวิจัยได้เลือกแบบเจาะจง  จ านวน 10 ท่าน โดยมีเกณฑ์ใน
การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ มีต าแหน่งทางวิชาระดับรองศาสตราจารย์ ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการเรียนการสอนออนไลน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิค
วิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน
การประเมินค่าความสอดคล้อง )IOC)  โดยผู้เชี่ยวชาญ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ   
  การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พบว่า  รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี  3  องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) คอร์สแวร์    มี  5  องค์ประกอบย่อย คือ ซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์  การเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ 
และการประเมินผล   2) การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ผู้เรียน  ผู้สอน    สื่อ  และ
สิ่งแวดล้อม 3) กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ น าเข้าสู่บทเรียน น าเสนอเนื้อหา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และวัดประเมินผล และคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 / 80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลการรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.92  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .11 
 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยและพัฒนาคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาท าการอภิปรายผล ได้ดังต่อไปนี้           
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           1. ผลการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
  จากการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า  
รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี  3  องคป์ระกอบ ได้แก่ 
1) คอร์สแวร์    มี  5  องค์ประกอบย่อย คือ ซอฟต์แวร์  ฮาร์ดแวร์  การเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ และการ
ประเมินผล   2) การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ผู้เรียน  ผู้สอน    สื่อ  และ
สิ่งแวดล้อม 3) กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ น าเข้าสู่บทเรียน น าเสนอเนื้อหา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และวัดประเมินผล  )Jones, V. & Jo, J.H. 2004.   Chang, C. Y., & Sheu, J. P., 
2002.   Georgiev et. Al, 2004. Li, L., Zheng, Y., Ogata, H., and Yano, Y,2005.   J.J. Trinder, J. V. 
Magill R1, S. Roy, 2006.  Stanford University Newsletter, 2001. Walsh Allyn, 2005.  Cindy E. 
Hmelo-Silver, 2004. อานุภาพ เลขะกุล, 2551. นพดล ผู้มีจรรยาและปณิตา วรรณพิรุณ, 2555)  ซึ่ง
องค์ประกอบของรูปแบบดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ด้านการเรียนการสอนบนเว็บ จ านวน 5 ท่าน ที่ได้ประเมินรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการ
เรียนรู้แบบยูบิควิตัส    และ พบว่า คอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 / 80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากรูปแบบคอร์สแวร์ที่พัฒนาขึ้น
ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และนักศึกษายังมีโอกาสได้ศึกษาผ่านการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสที่ศึกษาได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาชาติ อินทโชติ )2557) 
ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะสร้างสรรค์
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ
เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียกและธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข )2559)  ที่ได้พัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้
แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้คอร์สแวร์เพ่ือการ
เรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย 5 สมรรถนะ อยู่ในระดับ 
ดี และความพึงพอใจโดยรวมของผู้เรียนที่มีต่อคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5  ด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  จากการศึกษาผลการรับรองรูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
องค์ประกอบ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.92  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .11  นั่นแสดงว่า รูปแบบ
คอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
เนื่องจากรปูแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของมหาชาติ อินทโชติ )2557) ที่
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรองรูปแบบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน  และงานวิจัยของชรีย์พร ภูมา )2553) ได้พัฒนารูปแบบ ยูเลิร์นนิ่งโดยใช้แนวคิดการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติและการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพ่ือสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผลการทดลองรูปแบบ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมวัสดุศาสตร์แบบโครงการ โดยเกิดชุมชนนักปฏิบัติ
ออนไลน์ตามรูปแบบได้ในระดับดี ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยการเข้าเรียนรู้และการสนทนาอย่างมีสาระของผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มจะมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมให้มีผลดีขึ้น และผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตาม
เนื้อหาโดยมคีะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล  

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  มี  3  องค ์

ประกอบหลัก ได้แก่ 1) คอร์สแวร์    2) การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส   3) กระบวนการเรียนรู้ และคอร์สแวร์
เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 / 
80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. รูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะ 
          1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
นักวิชาการ  นักการศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ ดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบความพร้อมของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่จ าเป็นต้องใช้  
 1.2 การน ารูปแบบนี้ไปใช้ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของผู้เรียน  
ครูผู้สอน  สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จึงควรท าการวิจัยเพื่อขยายผลต่อไปในลักษณะอ่ืน ดังนี้ 
  2.1  น ารูปแบบคอร์สแวร์เพ่ือการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไปทดลอง
ใช้กับการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ 
  2.2  น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ เช่น  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
)Collaboration) การเรียนแบบผสมผสาน )Blended Learning) เป็นต้น 
 
บรรณานุกรม 
เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก และธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข. )2559). การพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์ 

เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
นพดล ผู้มีจรรยา และปณิตา วรรณพิรุณ. )2555). การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

146 
 

ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะ 
การแก้ปัญหา.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง อิมแพค เมืองทองธานี.   
14-15 สิงหาคม 2555. 

มหาชาติ อินทโชติ. )2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
          แบบโครงงานเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์  
          ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ชรีย์พร ภูมา. )2553). การพัฒนารูปแบบยูเลิร์นนิ่งโดยใช้แนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
           ชุมชนนักปฏิบัติและการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ 
           ศาสตร์ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร 
           ดุษฎีบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Chang, C. Y., & Sheu, J. P. )2002). Design and Implementation of Ad Hoc Classroom 
 and  e-Schoolbag Systems for Ubiquitous Learning. Paper presented at the IEEE  
 International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education, 
 August. 29-30, 2002, Växjö, Sweden. 
Georgiev, T., Georgieva, E. and Smrikarov, A. )2004). M-Learning - a New Stage of e-
 Learning.  International Conference on Computer Systems and Technologies - 
 CompSysTech'2004, Rousse, Bulgaria, 17-18 June 2004. [verified 31 Oct 2017] 
 http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst04/Docs/sIV/428.pdf. 
Jones, V. & Jo, J.H. )2004). Ubiquitous learning environment: An adaptive teaching  
 system using ubiquitous technology. In R. Atkinson, C. McBeath, D. Jonas-Dwyer 
 & R. Phillips )Eds), Beyond the comfort zone: Proceedings of the 21st ASCILITE 
 Conference )pp. 468-474. Perth, 5-8  December. http://www.ascilite.org.au/ 
 conferences/perth04/procs/jones.html  
J.J. Trinder, J.V.Magill, S.Roy.)2006).  Portble assessment : towards ubiquitouse  

education. Janet  Fraser Peninsula School of Information Technology Monash 
University of Australia. )Online). [verified 31 Oct 2017] http://www.ubiquitous-
learning.eu/index.php?option=com content&task&id=ltemid=43 

Li, L., Zheng, Y., Ogata, H., and Yano, Y. )2005). Ubiquitous Computing in Learning: 
 Toward a Conceptual Framework of Ubiquitous Learning Environment, Int’l J. 
 of Pervasive  Comp. and Comm.Vol.1. No.3, pp.207-215.  
Stanford University Newsletter. )2001). Speaking of Teaching. Problem-Based  

Learning. Center for Teaching and Learning.  [verified 31 Oct 2017] 
http://www.stanford.edu/dept/CTL/Newsletter/problem_based_learning. Pdf  

Walsh Allyn. )2005). The Tutor in Problem Based Learning : A Novice’s Guide.  
Program for Faculty Development, McMaster University, Faculty of Health  

Sciences, Hamilton, On Canada.  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
147 

 

การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิทักษะการคดิแก้ปญัหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21                
รายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL FOR ENHANCEMENT  
OF PROBLEM SOLVING WITH CRITICAL THINKING ABILITIES SKILLS  
IN 21st CENTURY COURSE INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY OF FIFTH GRADE STUDENTS 
 

อุเทน  ชวดนุช  
1 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม Uthen31@gmail.com  

 
 (เว้น 2 บรรทัด) 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 

การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ของโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิต
กปิฏฐาราม จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่  21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ แบบวัดทักษะ  การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกว่า “PAMIE Model” มีกระบวนการเรียน
การสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation step : P) 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis step : A) 
3) ขั้นตัดสิน เลือกข้อมูล  (Making the Choice step : M) 4) ขั้นตีความข้อมูลและการลงข้อสรุป 
( Interpreting Data and Conclusion step : I) และ  5) ขั้ น ป ร ะ เ มิ น ผล  ( Evaluation step : E) 
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 87.28 / 87.47  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  2) ความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณที่สอนด้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
148 

 

การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค ำส ำคัญ :  ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to : 1) develop of instructional model for 
enhancement of problem solving with critical thinking abilities skills in 21st century course 
information and communication technology of fifth grade students  2) compare problem 
solving with critical thinking abilities skills course of fifth grade students before and after 
being taught by the instructional model for enhancement of problem solving with critical 
thinking abilities skills in 21st century and  3) investigate satisfaction of the fifth grade students 
toward the instructional model. The samples were 20 students of the fifth grade students 
at Manisatitkapitatharam School. The instruments employed were PAMIE Instructional 
Model, lesson plans, achievement test, problem solving with critical thinking abilities test 
and questionnaire. The obtained data were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation, t-test dependent and content analysis. 

The results of the study were as follows: 1) The instructional model was called PAMIE 
Model. The Model were 5 steps of syntax as follows: 1) Preparation step : P  2) Analysis step : A  
3) Making the Choice step : M  4) Interpreting Data and Conclusion step : I and  6) Evaluation 
step : E. The efficiency of instructional model for enhancement of problem solving with 
critical thinking abilities skills in 21st century course information and communication 
technology of fifth grade students  achieved the criterion of 87.28   / 87.47   , which was higher 
than the required standard criterion of 80/80. 2) The problem solving with critical thinking 
abilities which included knowledge, problem solving with critical thinking abilities course 
information and communication technology of fifth grade students before and after being 
taught by the instructional model were statistically significant different at the .05 level.  
3) The satisfaction of the fifth grade students toward the PAMIE model to enhancement of 
problem solving with critical thinking abilities skills in 21st century was at the highest level 
of satisfaction. 
Keywords : Critical thinking skills, 21st century skills 
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บทน ำ 
 ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในกรอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3)   
ของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561  ได้รวบรวมขึ้น โดยการศึกษาและวิเคราะห์บริบทด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
โดยยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.2554 – 2563 หรือ
กรอบนโยบาย ICT2020 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT Master 
Plan 2015 : AIM 2015) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ.2552 – 2556 เป็นแนวทางหลักเพ่ือความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องในการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยกรอบแนวทางดังกล่าวในภาพรวม  ได้ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาทุนมนุษย์ อาทิเช่น การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนการสนับสนุน 
การรับรู้ข่าวสารของประชาชน การส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มั่นคงปลอดภัย และรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน ไอซีทีให้มีความรู้ 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2557, หน้า 9) 
 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) ประการแรก คือ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่เพ่ือมุ่งให้เป็นคนที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ จึงต้องสร้างและเตรียมเยาวชน
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 ความตระหนักนี้จะเห็นได้จากจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน 
การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้
อย่างสันติ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะในการรู้หนังสือ ทักษะการคิด ทักษะการท างาน 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้ชีวิต สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตร 24 (2) (2545, หน้า 14) ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปหลักสูตร
และการเรียนการสอน ได้กล่าวไว้ประการหนึ่งว่า ต้องเร่งปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึก  
การคิดอย่างเป็นระบบและเน้นการปฏิบัติมากกว่าการท่องจ าเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างความรู้  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ในโลกแห่งอนาคต ซึ่งความคิดมีหลาย
ประเภท ได้แก่ คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ คิดใคร่ครวญ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2548, หน้า 22) สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาต่างประเทศ 
ที่เน้นการคิดในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดในการศึกษา (Thinking Skills in Education)  
ว่าเป้าหมายส าคัญของการศึกษาสมัยใหม่ คือ การช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และเชื่อมโยง 
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สู่ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ซึ่งจะต้องอาศัยลักษณะในการคิดหลายแบบ ได้แก่  
การคิดในระดับวิเคราะห์และประเมินค่า (Craig Rusbult, 2007, P 1-2) และ ADP (American Diploma 
Project, 2007, P 1-2) กล่าวถึงทักษะทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน 
ประกอบด้วย การเป็นนักธุรกิจชุมชน การเป็นผู้น าทางการศึกษา การเป็นนักคิดวางแผน ซึ่งผู้ที่เรียนจบ  
ในระดับต่าง ๆ ต้องมีทักษะทางวิชาการที่เข้มแข็ง และเป็นผู้ที่มีทักษะการคิดขั้นสูงโดยมีความสามารถ  
ในการสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สถาบัน UCLA 2008 (Partnership for 21st Century, 2008, P 3) ซึ่งกล่าวว่าทักษะที่จ าเป็นทางการศึกษา 
และการแข่ ง ขั น ในศตวรรษที่  21 มี  5 ป ระการ  ได้ แก่  1) การคิ ดอย่ า งมี วิ จ า รณญาณและ 
การตัดสินใจ (Thinking Critically and Making Judgments) 2) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หลากหลายซึ่ง
ปัญหาเป็นแบบปลายเปิด (Solving Complex, Multidisciplinary, Open – ended Problems) 3) การคิด
สร้างสรรค์และคิดในเชิงธุรกิจ (Creativity and Entrepreneurial Thinking) 4) การคิดที่แปลกใหม่จาก
เดิมโดยอาศัยการบูรณาการความคิดเดิมด้วย (Communication and Collaborating) และ 5) การสร้าง
นวัตกรรมที่ใช้ความรู้ข้อมูลและโอกาส (Making Innovative Use of Knowledge, Information and 
Opportunities) และ 6) การมีส่วนร่วมในทางการเงิน การดูแลสุขภาพของตนและรับผิดชอบในฐานะ
พลเมือง (Taking Charge of Financial, Health and Civic Responsibility) นอกจากนั้น แคโรลีน ซี เชฟ
เฟิล (Caroline C Sheffield, 2007, P 1-2) ได้กล่าวเกี่ยวกับความสามารถที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ว่านักเรียนทุกวันนี้ใช้ชีวิตตามโลกเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องการ
ความสามารถที่จ าเป็นที่มากกว่าเดิม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่านและการเขียน ความสามารถใน  
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมากมาย 
 จากการศึกษาความปัญหาในการเรียนการสอน รายวิชา ง15201 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน จากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัด
อุทัยธานี  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ทักษะ
การคิดที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุดคือ ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการ
เรียนการสอนในห้องเรียนที่ยังล้าหลัง จึงไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการคิด จึงท าให้นักเรียนขาด  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักเรียนทั้งความรู้และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งเป็น
แนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน

ศตวรรษท่ี 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 
  1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 38 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณด้านผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
   2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 3. เนื้อหำ 
  เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 1) ผลกระทบของการใช้ อินเทอร์เน็ต 2) 
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 3) มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต และ 4) สื่อสังคมออนไลน์ และ 5) ไวรัส
คอมพิวเตอร์ 
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 4 .ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยใช้เวลาในการวิจัย 
จ านวน 18 ชั่วโมง 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

  1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 2 ห้อง จ านวนนักเรียน 38 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 2. ขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม 
 ในการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินงานพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เป็น 4 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) การศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
  1. วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังด้านนโยบาย จุดหมายของการจัดการศึกษาจากเอกสาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
  2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดหมายของการจัด
การศึกษาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  กับสภาพที่เป็นจริงของการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  3. น าข้อมูลสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันของผลการจัดการศึกษามาเปรียบเทียบกัน 
แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D and D) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีวิธีด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน
ศตวรรษท่ี 21 จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 
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  2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถในการเรียนรู้ (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ) และ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน การน ารูปแบบ
การเรียนการสอนต้นแบบไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1. ชี้แจงหลักการเหตุผลและประโยชน์ของการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพร้อมทั้งท า 
ความเข้าใจกับผู้เรียน 
  2. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  3. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน PAMIE Model ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ก าหนด 
  4. หลังจากด าเนินการทดลองสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน สอบถามความพึงพอใจ 
 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
การเรียนการสอน โดยด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ 
โดยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
  2. ตรวจให้คะแนนผลการทดสอบทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน 
  3. ตรวจให้ค่าคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
 
ผลกำรวิจัย 
ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
 S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 100 61.40 4.69 
19 22.50 .000 

หลังเรียน 100 89.15 3.05 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า การทดสอบค่าสถิติ t = 22.50 , Sig = .000 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 

X
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ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
 S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 30 14.25 2.10 
19 24.04 .000 

หลังเรียน 30 27.10 1.33 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน  พบว่า การทดสอบค่าสถิติ t = 24.04 , Sig = .000 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
 S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 50 27.85 1.73 
19 33.46 .000 

หลังเรียน 50 43.75 1.21 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและ 
หลังเรียน  พบว่า การทดสอบค่าสถิติ t = 33.46 , Sig = .000 คะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง 
มีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตำรำงท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21  
 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

 S.D. แปลควำม 
ด้ำนครูผู้สอน 
1. ครูแนะน าและขยายผลการปฏิบัติการคิดทุกข้ันตอน 

 
4.55 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

2. ครูอธิบายให้ความรู้อย่างชัดเจน 4.70 0.47 มากที่สุด 
3. ครูจัดชั้นเรียนเหมาะสมกับสภาพกิจกรรม 4.60 0.50 มากที่สุด 
4. ครูเตรียมสื่อ อุปกรณ์ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม 4.45 0.51 มากที่สุด 
5. ครูชมเชย ให้ก าลังนักเรียนในการเรียนรู้ 4.50 0.51 มากที่สุด 
6. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการคิดและ 
การจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

4.55 0.51 มากที่สุด 

7. ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง 4.75 0.44 มากที่สุด 
รวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

 

X

X

X
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ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 

รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

 S.D. แปลควำม 
ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
8. มีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 
4.60 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

9. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติการคิดด้วยตนเองและ
ร่วมกันเรียนรู้กับผู้อื่น 

4.45 0.51 มากที่สุด 

10. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4.55 0.51 มากที่สุด 

11. สรุปความรู้ เชื่อมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.55 0.51 มากที่สุด 
รวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

ด้ำนวัดและประเมินผล 
12. วัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
4.85 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

13. ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียน 4.60 0.50 มากที่สุด 
14. ประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและสิ้นสุดการเรียน 4.45 0.51 มากที่สุด 
15. ประเมินผลทั้งการคิด ทักษะกระบวนการและ
ความรู้ของผู้เรียน 

4.50 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.47 มากที่สุด 
ด้ำนประโยชน์ของรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
16. รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
และผู้เรียน 

 
4.55 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

17. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้เข้าใจเนื้อหาและ
สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

18. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ท าให้เกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

19. รูปแบบการเรียนการสอนนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.60 0.50 มากที่สุด 

20. รูปแบบการเรียนการสอนนี้น่าสนใจเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.49 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.49 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อ 
การเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษ 
ที่ 21 ภาพรวม  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากท่ีสุด (    = 0 4.59, S.D. = 4.49)  

X

X
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สรุปผลกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “PAMIE Model” มีกระบวนการเรียนการสอน 
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation step : P) 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis step : A)  
3) ขั้นตัดสิน เลือกข้อมูล  (Making the Choice step : M) 4) ขั้นตีความข้อมูลและการลงข้อสรุป 
(Interpreting Data and Conclusion step : I) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation step : E) ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมี
ความสอดคล้องกัน และเม่ือน าไปหาประสิทธิภาพ ไดค้่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (E1/E2) 
เท่ากับ 87.28   / 87.47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  

2. ความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 3 ด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในคือ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2.2 ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
อภิปรำยผล 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “PAMIE Model” มีกระบวนการเรียนการสอน 
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation step : P) 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis step : A)  
3) ขั้นตัดสิน เลือกข้อมูล  (Making the Choice step : M) 4) ขั้นตีความข้อมูลและการลงข้อสรุป 
(Interpreting Data and Conclusion step : I) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation step : E) ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อน าไปหาประสิทธิภาพ ได้
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ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน (E1/E2) เท่ากับ 87.28 / 87.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนฐาน แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ 
นโยบายการจัดการศึกษา การคิด แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
เป้าหมายการจัดการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี
ขั้นตอนที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังวิเคราะห์แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ หลักการ
และแนวคิด ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008, 1) ซึ่งน ามาประยุกต์ร่วมกับกรอบ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน (Analysis) ขั้นตอนที่  2 การพัฒนา (Design & Development) ขั้นตอนที่  3 การน าไปใช้  
(Implementation) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) และรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของจอยซ์และเวลล์ ที่ได้ก าหนดองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอน (The model of teaching) ประกอบด้วย 1) กระบวนการที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
(syntax หรือ phases) 2) ระบบสังคม (social system) 3) หลักการตอบสนอง (principle of reaction) 
และ 4) สิ่งสนับสนุน (support system) ส่วนที่ 2 เป็นการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ 
(application) และส่วนที่  3 ประกอบด้วยสาระหลักและสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ( instruction and 
nurturant effects) ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดมีความสัมพันธ์ส่งเสริมกันและ
กันตลอดท้ังระบบ 

2. ความสามารถในคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 3 ด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในคือ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน
นี้ได้ก าหนดหลักการไว้ว่า การพัฒนากระบวนการคิดจ าเป็นต้องอาศัยเนื้อหาเป็นข้อมูลหรือเป็นสื่อน าใน  
การคิดเพราะการคิดไม่อาจเกิดขึ้นเองได้เมื่อขาดเนื้อหาการคิด ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2554, 105-110) ได้
กล่าวเกี่ยวกับมิติการคิด 6 ด้าน ด้านหนึ่งกล่าวถึงมิติเนื้อหา ข้อมูลที่ใช้ในการคิด (Content for thinking) 
การคิดของคนต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในการสอนการคิดจึงไม่สามารถแยกได้จากการเรียนรู้
ในเนื้อหา หรืออาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาเป็นคู่แฝดของการคิด  
 2.2 ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะและความสามารถในการคิดโดยตรง โดยจัดกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้น 
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คือ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation step : P) 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis step : A)  
3) ขั้นตัดสิน เลือกข้อมูล  (Making the Choice step : M) 4) ขั้นตีความข้อมูลและการลงข้อสรุป 
(Interpreting Data and Conclusion step : I) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation step : E) ทุกขั้นตอน
ได้รับการออกแบบให้นักเรียนได้เรียนวิธีการคิดและฝึกคิดจนเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับผู้เรียน โดยได้พิจารณาจากการตรวจสอบความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนและข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบหลักการและแนวคิด 
ADDIE Model ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008, 1) คือ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนคิด 
ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) ของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล (Information processing theory) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist theory) 
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน นักเรียนได้แสดงออกและน าเสนอ
ผลงาน มีการช่วยเหลือกันในการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด และผลสัมฤทธิ์  
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้จริง ครูควรเข้าใจและด าเนินการตามองค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง โดยเน้นการสอนทักษะการคิดควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระ ครูควร
เตรียมแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าที่หลากหลายไว้ล่วงหน้า โดยครูต้องศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับปัญหาหรือข้อค าถามที่น ามาเป็นบทเรียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ต้องฝึกนักเรียนให้ก ากับ 
การเรียนรู้ของตนเองโดยครูคอยดูแลแนะน า ช่วยเหลือในการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอน อีกทั้งส่งเสริม 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพราะมีการเรียนเป็นกลุ่ม ฝึกคิดแก้ปัญหา ครูควรแนะน าขยายความเข้าใจในการคิด
ทุกขั้นตอน กระตุ้นเสริมแรงให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ชมเชยเมื่อผู้เรียนมีความก้าวหน้ามากขึ้นจากเดิม 
ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและสิ้นสุดการเรียน ครูต้องจัดเนื้อหาให้บูรณาการเชื่อมโยงกันและจัดการ
เรียนการสอนตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
 1.2 ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียน ด้วยรูปแบบการเรียน 
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนทักษะการคิดอยู่ในระดับสูง 
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ทุกรายการ แต่ทักษะในการระบุลักษณะข้อมูล วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลและประเมินข้อมูลใน  
ด้านความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอและทักษะในการตัดสินใจเลือ กทางเลือกใน 
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลอยู่ในระดับต่ าที่สุดดังนั้น ครูผู้สอนที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ควรเน้นฝึกให้นักเรียนประเมินข้อมูลใน 
ด้านความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความเพียงพอและฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลให้มากขึ้น 
ซึ่งระยะแรกควรให้เวลาในการคิดอย่างเพียงพอและควรให้ นักเรียนมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส า เร็จใน 
การคิดปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและควรยกตัวอย่าง สถานการณ์ในการคิดท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียน 

 1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติการคิดด้วยตนเองและร่วมกัน
เรียนรู้กับผู้อ่ืน รูปแบบการเรียนการสอนมีการเรียงเนื้อหาและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและสรุปความรู้ 
เชื่อมโยงน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับครูที่น ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ควรจัดกิจกรรม 
การเรียนการให้ถูกต้องตามขั้นตอน ควรเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้าอย่าง เพียงพอ ให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและท างานเป็นกลุ่ม  

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทั้งการคิด และผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
วิชานั้น ๆ เพ่ือให้ผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.2  รูปแบบการเรียนการสอนนี้ได้ศึกษาตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความแตกต่างของตัวแปร เช่น นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
จะมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันด้วย 
 2.3 รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนแล้ว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการวัดเจตคติ ความคิดเห็น และ  
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนควบคู่กันด้วย 
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บทคัดย่อ  

วิจัยนี้เป็นการสร้างและทดสอบสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ าซึ่งท าขึ้นจากท่อพีวีซี  ตัวแปรที่ศึกษา
คือขนาดของถังอัดอากาศ 3 ขนาดคือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว และความสูงของถัง
จ่ายน้ าเข้า 3 ระดับ คือ 0.5 เมตร, 1 เมตร  และ 1.5 เมตร  ผลการทดลองจะท าการเปรียบเทียบระดับน้ าที่
เครื่องท าได้โดยจ ากัดความสูงที่ท าได้ไม่เกิน 12 เมตร ปริมาณน้ าที่เครื่องท าไดแ้ละน้ าเสียจากการท างานของ
เครื่อง 
 ผลการทดลองที่ความสูงของถังจ่ายน้ าเข้า 0.5 เมตร ที่ถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 7 เมตร ได้ปริมาณน้ า 0.79 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 46.94 % ที่ถัง
อัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 8.6 เมตร ได้ปริมาณน้ า 0.51 ลิตรต่อ
นาท ี ประสิทธิภาพของเครื่อง 37.09 % และทีถ่ังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้น
ไปได้สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 0.24 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 23.96 %  

ส าหรับที่ความสูงของถังจ่ายน้ าเข้า 1 เมตร ที่ถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว สามารถ
ส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 0.69 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 30.74 % ที่ถังอัด
อากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 0.89 ลิตรต่อนาที  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 37.99 % และที่ถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้
สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 1.03 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 43.29 % 

ส าหรับที่ความสูงของถังจ่ายน้ าเข้า 1.5 เมตร ที่ถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 1.29 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 35.58 % ทีถ่ัง
อัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 1.42 ลิตรต่อนาที  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 38.61 % และที่ถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถส่งน้ าขึ้นไปได้
สูง 12 เมตร ได้ปริมาณน้ า 1.61 ลิตรต่อนาที  ประสิทธิภาพของเครื่อง 42.90 % 

จากผลการทดลองที่ได้นั้น ที่ความสูงของถังจ่ายน้ าเข้า 1 เมตรและ 1.5 เมตร เครื่องตะบันน้ า
สามารถส่งน้ าได้ถึงระดับ 12 เมตร โดยจะได้ปริมาณน้ าและประสิทธิภาพของเครื่องเพ่ิมขึ้นตามขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของถังอัดอากาศที่เพ่ิมขึ้น ส่วนที่ความสูงของถังจ่ายน้ าเข้า 0.5 เมตรนั้นเครื่องตะบันน้ า
สามารถตะบันน้ าได้ 12 เมตรที่ขนาดถังอัดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของถังอัดอากาศที่ต่ ากว่านี้จะไม่สามารถส่งน้ าในระดับความสูงที่ตั้งไว้ได้ 
ค าส าคัญ : เครื่องตะบันน้ า, ถังอัดอากาศ 
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Abstract 
This research is to create and test the performance of The Hydraulic Ram Pump 

made from PVC . The variables studied were the size of 3 air tanks, 3 inches, 4 inches and 
6 inches in diameter, and the height of the inlet water tank in 3 levels, 0.5 meters, 1 
meters and 1.5 meters. The device can be made by limiting the height that cannot exceed 
12 meters. The amount of water that the device can do and waste water from the 
operation of the device. 

The experiment results at the height of 0.5 meter inlet water tank at 3-inch 
diameter air tank can deliver water up to 7 meters in height. The water content is 0.79 
liters per minute. The efficiency of the device is 46.94 %. The 4-inch diameter air tank can 
deliver water up to 8.6 meters in height. The water content is 0.51 liters per minute. The 
efficiency of the device is 37.09 %. And the 6-inch diameter air tank can deliver water up 
to 12 meters in height. The water content is 0.24 liters per minute. The efficiency of the 
device is 23.96%.   

For the height of the 1 meter inlet water tank at 3-inch diameter air tank can 
deliver water up to 12 meters in height. The water content is 0.69 liters per minute. The 
efficiency of the device is 30.74 %. The 4-inch diameter air tank can deliver water up to 12 
meters in height. The water content is 0.89 liters per minute. The efficiency of the device 
is 37.99 %. And the 6-inch diameter air tank can deliver water up to 12 meters in height. 
The water content is 1.03 liters per minute. The efficiency of the device is 43.29 %.   

For the height of the 1.5 meter inlet water tank at 3-inch diameter air tank can 
deliver water up to 12 meters in height. The water content is 1.29 liters per minute. The 
efficiency of the device is 35.58 %. The 4-inch diameter air tank can deliver water up to 12 
meters in height. The water content is 1.42 liters per minute. The efficiency of the device 
is 38.61 %. And the 6-inch diameter air tank can deliver water up to 12 meters in height. 
The water content is 1.61 liters per minute. The efficiency of the device is 42.90 %.   

From the results obtained. At the height of the water tank, 1 meter and 1.5 meters, 
The Hydraulic Ram Pump can deliver water up to 12 meters, which will increase the 
amount of water and the efficiency of the device according to the diameter of the  air 
tank. At the height of the water tank 0.5 meters, The Hydraulic Ram Pump can deliver 
water up to 12 meters at the size of the 6 inch diameter air tank. The lower diameter of 
the air tank will not be able to deliver water at altitude. 
Keywords : the Hydraulic Ram Pump,  air tank 
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บทน้า 
เครื่องตะบันน้ า หรือ Hydraulic Ram Pump เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งน้ าขึ้นไปบนที่สูงโดยใช้

พลังงานที่มีอยู่ในตัวของมันเอง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์มาเป็นตัวขับดันอุปกรณ์ เครื่องตะบันน้ าอาศัย
ปรากฏการพลังงานจากธรรมชาติ เช่น น้ าที่มีการไหลในแม่น้ า น้ าตกหรือน้ าที่ไหลจากพ้ืนที่สูงลงสู่ที่ต่ า เมื่อ
น้ ามีความเร็วเข้าท่อ น้ าจะถูกปิดกั้นด้วยวาล์วเกิดเป็นระบบสุญญากาศ แรงกระแทกจะอัดน้ าขึ้นสู่ด้านบน 
เครื่องตะบันน้ าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเกษตรหรือการเก็บน้ าไว้บนที่สูง เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน ไม่สร้างมลภาวะ ใช้เงินทุนน้อย สร้างและติดตั้งง่ายสามารถท าได้เอง 
ต้องการการซ่อมบ ารุงเพียงเล็กน้อย มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อย และสามารถท างานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 
แต่ในปัจจุบันนั้นการใช้งานจริงยังขาดข้อมูลความสามารถในการท างานของเครื่องตะบันน้ าที่สัมพันธ์กับ
ขนาดของเครื่องตะบันน้ า งานวิจัยนี้จึงสนใจในการที่จะศึกษาการท างานของเครื่องตะบันน้ าโดยการสร้าง
เครื่องตะบันน้ าเพ่ือใช้งานกับถังน้ าหรือน้ าประปาเพ่ือเป็นแหล่งจ่ายน้ าเข้าและทดสอบโดยการให้น้ าไหลจาก
ที่ต่ าไปยังที่สูง ซึ่งผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบเครื่องตะบันน้ านั้นจะสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง
เครื่องตะบันให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานจริงที่ต่อกับแหล่งน้ าตามธรรมชาติได[้1] 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ออกแบบและสร้างเครื่องตะบันน้ าโดยจ าลองการท างานด้วยถังจ่ายน้ าเพื่อหาระดับความสูงในการ
ส่งน้ า ปริมาณน้ าที่ส่งไดแ้ละประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ า 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ทดสอบเครื่องตะบันที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอัดอากาศ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว และความ
สูงของถังจ่ายน้ าเข้า 0.5 เมตร, 1 เมตร และ 1.5 เมตร เพ่ือหาปริมาณน้ าที่ส่งและประสิทธิภาพของเครื่อง
ตะบันน้ าโดยจ ากัดความสูงในการส่งน้ าไม่เกิน 12 เมตร 
 
ส่วนประกอบและการท้างานของเครื่องตะบันน ้าที่ใช้วิจัย 

 จากภาพที่ 1 ถังเก็บน้ า(1)ซึ่งปรับระดับสูงได้ 3 ระดับคือ 0.5 เมตร, 1 เมตร และ 1.5 เมตร ส่ง
น้ าเข้าระบบ น้ าไหลผ่านวาล์ว(3)และ(4) และเกจวัดความดัน(5)เพ่ือวัดแรงดันน้ าก่อนเข้าวาล์วส่งน้ าทิ้ง(10) 
วาล์วส่งน้ าทิ้งตามภาพที่ 2จะ ผลักดันน้ ากลับเข้าไปในระบบในรูปแบบของคลื่นน้ าเพ่ือเป็นแรงดันน้ าให้กลับ
เข้าไปในระบบส่งน้ าเข้าถังอัดอากาศ(11) โดยถังอัดอากาศจะปรับเปลี่ยน 3 ขนาดคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ถังอัดอากาศตามภาพที่ 3 จะสร้างแรงผลักน้ าเพ่ือส่งน้ าไปยังปลายทางโดยผ่านวาล์ว
(7)และ(9) และเกจวัดแรงดัน(8)เพ่ือวัดแรงดันน้ าก่อนออกจากระบบ น้ าที่ได้ออกจากระบบจะถูกเก็บผลการ
ทดลองเป็นค่าระดับความสูงและปริมาณน้ าที่ได้ตามภาพที่ 4 รวมถึงปริมาณน้ าเสียทิ้งที่ออกจากวาล์วส่งน้ า
ทิ้งด้วยตามภาพท่ี 5[2] 
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ภาพที่ 1 ระบบเครื่องตะบันน้ า 
 
 

 

                     
 
        ภาพที่ 2 น้ าที่วาล์วส่งน้ าทิ้ง                           ภาพที่ 3 การติดตั้งถังอัดอากาศ 
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          ภาพที ่4 การทดสอบระบบเครื่องตะบันน้ า          ภาพที่ 5 การบันทึกน้ าเสียทิ้งทีว่าล์วส่งน้ าทิ้ง  
 
ผลการวิจัย 

การทดสอบระบบเครื่องตะบันน้ าจะท าการตั้งค่าระดับความสูงของถังจ่ายน้ าโดยเริ่มจากความสูงที่ 
0.5 เมตร, 1 เมตร และ 1.5 เมตร ในแต่ละระดับความสูงจะท าการเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
อัดอากาศ 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ในการทดลองแต่ละครั้งจะท าการตั้งค่าระดับความสูงของน้ าออกจาก
ระบบที่เครื่องตะบันน้ าสามารถท าได้ 3 ค่าคือ 7 เมตร 8.6 เมตร และ 12 เมตร บันทึกค่าปริมาณน้ าที่ระบบ
ท าได้และปริมาณน้ าเสียทิ้งที่วาล์วส่งน้ าทิ้ง การทดลองแต่ละค่าจะท าการทดลองซ้ า 5 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 
จะได้ตารางสรุปผลการทดลองในแต่ละระดับความสูงของถังจ่ายน้ าตามตารางที่ 1 - 3 
 
ตารางที ่1 สรุปผลการทดลองเครื่องตะบันน้ าที่ความสูงถังจ่ายน้ า 0.5 เมตร 

ความสูงของถังจ่ายน ้า 0.5 เมตร 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง
อัดอากาศ(นิ ว) 

ความสูงของน ้า
ออกจากระบบ

(เมตร) 

ปริมาณน ้าที่ได้
(ลิตรต่อนาที) 

ปริมาณน ้าเสีย
ทิ ง 

(ลิตรต่อนาที) 

ประสิทธิภาพ
เครื่องตะบันน ้า

(%) 
3 7 0.79 22.77 46.94 

8.6 0 0 0 
12 0 0 0 

4 7 1.01 23.12 58.60 
8.6 0.51 23.14 37.09 
12 0 0 0 

6 7 1.19 23.48 67.53 
8.6 0.58 23.65 41.17 
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12 0.24 23.80 23.96 
หมายเหตุ : ขนาดถังอัดอากาศ 3 นิ้ว และความสูงที่ก าหนดให้น้ าสามารถขึ้นไป ที่ 8.6 เมตรและ 12 เมตร 
ไมน่ ามาเก็บผลการทดลอง เนื่องจากน้ าไม่สามารถขึ้นไปถึงตามจุดที่ก าหนดได้ 

     ขนาดถังอัดอากาศ 4 นิ้ว และความสูงที่ก าหนดให้น้ าสามารถขึ้นไปที่ 12 เมตรไม่น ามาเก็บผล
การทดลอง เนื่องจากน้ าไม่สามารถขึ้นไปถึงตามจุดที่ก าหนดได 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดลองเครื่องตะบันน้ าที่ความสูงถังจ่ายน้ า 1 เมตร 
ความสูงของถังจ่ายน ้า 1 เมตร 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง
อัดอากาศ(นิ ว) 

ความสูงของน ้า
ออกจากระบบ

(เมตร) 

ปริมาณน ้าที่ได้
(ลิตรต่อนาที) 

ปริมาณน ้าเสีย
ทิ ง 

(ลิตรต่อนาที) 

ประสิทธิภาพ
เครื่องตะบันน ้า

(%) 
3 7 1.53 25.28 39.95 

8.6 1.14 25.64 36.61 
12 0.69 26.24 30.74 

4 7 1.7 26.48 42.22 
8.6 1.24 26.83 37.99 
12 0.89 27.25 37.65 

6 7 1.91 27.03 46.20 
8.6 1.31 27.19 39.53 
12 1.03 27.52 43.29 

 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดลองเครื่องตะบันน้ าที่ความสูงถังจ่ายน้ า 1.5 เมตร 

ความสูงของถังจ่ายน ้า 1.5 เมตร 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง
อัดอากาศ(นิ ว) 

ความสูงของน ้า
ออกจากระบบ

(เมตร) 

ปริมาณน ้าที่ได้
(ลิตรต่อนาที) 

ปริมาณน ้าเสีย
ทิ ง 

(ลิตรต่อนาที) 

ประสิทธิภาพ
เครื่องตะบันน ้า

(%) 
3 7 2.19 27.27 34.69 

8.6 1.69 27.47 33.23 
12 1.29 27.71 35.58 

4 7 2.4 27.62 37.31 
8.6 1.9 27.78 36.70 
12 1.42 28.00 38.61 

6 7 2.63 28.55 39.36 
8.6 2.16 28.86 39.92 
12 1.61 28.41 42.90 
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อภิปรายผล  
  การผลการทดลองพบว่าที่ระดับความสูงของถังจ่ายน้ าเดียวกัน เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง
อัดอากาศใหญ่ขึ้น เครื่องตะบันน้ าจะส่งน้ าได้สูงขึ้น สังเกตได้ชัดเจนจากผลการทดลองที่ระดับความสูงถัง
จ่ายน้ า 0.5 เมตรตามตารางที่ 1 และจะส่งน้ าได้ปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับความสูงของน้ าทางออกที่ระดับ
เดียวกัน นั้นสามารถอธิบายได้ว่าถังอัดอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น จะสามารถสร้างแรงดัน
ให้กับน้ าได้มากขึ้น ส่งผลให้เครื่องตะบันน้ าสามารถส่งน้ าได้ในระดับที่มีความสูงมากขึ้นและได้ปริมาณน้ า
มากขึ้นด้วย ส่วนปริมาณน้ าเสียทิ้งที่วาล์วส่งน้ าทิ้งจะเพ่ิมขึ้นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถังอัดอากาศและ
ความสูงน้ าทางออกเพ่ิมข้ึน 
  เมื่อน าผลการทดลองมาหาค่าประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ าตามสมการ[3], [4] 
 
     ประสิทธิภาพ =

𝑞𝐻

𝑄ℎ
× 100                        (1) 

 
        เมื่อ     q คือ ปริมาณน้ าทางออก (ลิตรต่อนาท)ี 
                  H คือ ความสูงของน้ าทางออก (เมตร) 
                  Q คือ ปริมาณน้ าที่เข้าระบบ (ลิตรต่อนาท)ี 
                  h คือ ความสูงของน้ าเข้าระบบ (เมตร) 
  จะพบว่าที่ระดับความสูงของถังจ่ายน้ า(น้ าเข้าระบบ)เดียวกัน เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังอัด
อากาศใหญ่ขึ้น เครื่องตะบันน้ าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากถัดอัดอากาศสามารถสร้างแรงดันน้ าได้มาก
ขึ้น ส่งน้ าได้ระดับความสูงและปริมาณน้ ามากขึ้น แต่เครื่องตะบันน้ าจะมีแนวโน้มของค่าประสิทธิภาพลดลง
เมื่อระดับความสูงของน้ าทางออกมีค่ามากข้ึนนั้นเพราะเครื่องตะบันน้ าส่งน้ าได้ปริมาณน้อยลงนั้นเอง 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  จากการสรุปผลการทดลองของถังอัดอากาศแต่ละขนาดตามตารางที่ 4 จะได้ว่าเครื่องตะบันน้ าที่ใช้
ถังอัดอากาศที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วสามารถส่งน้ าได้ในระดับความสูงตามที่ตั้งไว้ 12 เมตร โดยจะได้
ปริมาณน้ าที่ส่งได้มากขึ้นและประสิทธิภาพของเครื่องตะบันน้ ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความสูงของถังจ่ายน้ าที่
เพ่ิมขึ้น แต่ก็มีปริมาณน้ าเสียทิ้งที่วาล์วส่งน้ าทิ้งเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นควรมีระบบในการน าน้ าเสียทิ้งดังกล่าว
กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในการใช้งานเครื่องตะบันน้ าจริงที่ต่อระบบเข้ากับแหล่งน้ าตามธรรมชาตินั้นค่าปริมาณน้ า
เสียทิ้งนี้จะสามารถน ากลับคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้เหมือนเดิมซึ่งถือได้ว่าไม่มีการสูญเสียของปริมาณน้ าแต่
อย่างใด 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการทดลองของถังอัดอากาศแต่ละขนาด 
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางถังอัด

อากาศ(นิ ว) 

ถังจ่ายน ้าสูง
(เมตร) 

ความสูงของน ้า
ที่ขึ นไปได้
(เมตร) 

ปริมาณน ้าที่ได้
(ลิตรต่อนาที) 

ปริมาณน ้าเสีย
ทิ ง 

(ลิตรต่อนาที) 

ประสิทธิภาพ
เครื่องตะบันน ้า

(%) 
3 0.5 7 0.79 22.77 46.94 

1.0 12 0.69 26.24 30.74 
1.5 12 1.29 27.71 35.58 

4 0.5 8.6 0.51 23.14 37.09 
1.0 12 0.89 27.25 37.65 
1.5 12 1.42 28.00 38.61 

6 0.5 12 0.24 23.80 23.96 
1.0 12 1.03 27.52 43.29 
1.5 12 1.61 28.41 42.90 
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Development of Dried Laksa from Majanu Rice 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวมะจานูและปรมิาณสารสกัดจากเมลด็ทุเรียนใน

การผลิตเส้นละแซอบแห้ง  จากการศึกษาแป้งข้าวมะจานูในปริมาณร้อยละ 0 10 15 20 และ 25 (ของ
น้ าหนักแป้ง) ในการผลิตเส้นละแซอบแห้ง พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวมะจานูมีผลให้ปริมาณของแข็งที่
สูญเสียระหว่างการต้มเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มลดลง ละแซอบแห้งที่มีปริมาณ
แป้งข้าวมะจานู ร้อยละ 10 ของน้ าหนักแป้ง ท าให้เส้นละแซมีค่าเวลาในการต้มสุก และปริมาณของแข็งที่
สูญเสียระหว่างการต้มของเส้นละแซ มีลักษณะใกล้เคียงเส้นสดมากที่สุด (p<0.05) และได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมสูงที่สุดไม่แตกต่างกับเส้นละแซจากแป้งข้าวเจ้า จึงคัดเลือกมาศึกษาในข้ันต่อไป โดยแปร
ปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 2 4 และ 6 (ของน้ าหนักแป้ง) จากผลการวิจัย
พบว่า การเพิ่มปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียน ที่ร้อยละ 2 ได้รับคะแนนการประเมินความชอบโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณาค่าเวลาในการต้มสุก และปริมาณของแข็งที่
สูญเสียระหว่างการต้มของเส้นละแซ ร่วมกับค่าความแข็ง และค่าแรงดึงขาด พบว่า มีค่าความแข็ง และ
ค่าแรงดึงขาดใกล้เคียงเส้นละแซสดมากที่สุด         

 
ค าส าคัญ :  ละแซ, แป้งข้าวมะจานู, สารสกัดจากเมล็ดทุเรียน 

  
Abstract 

This research aims to using majanu flour and mucus extract of durian seed. Dried 
laksa was prepared using 0, 10, 15, 20 and 25 (% flour basis) of majanu rice flour as rice 
flour substitution. The result showed that increase amount of majanu rice flour increased 
cooking loss and cooking loss decreased of cooked laksa. laksa with 10% majanu rice flour 
received the highest overall preferences as same as laksa from 0% majanu rice flour did. 
Therefore, it was selected for further study. The 0, 2, 4 and 6% mucus extract of durian 
seed were added to laksa with 10% majanu rice flour. The result indicated that increase 
the level of mucus extract of durian seed improved the cooking properties of laksa by The 
hardness and tensile strength were. as same as laksa from 0% majanu rice flour. 
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Keywords : Laksa, Majanu Rice Flour, Mucus Extract of Durian Seed 
 
บทน า 

ละแซ เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ ซึ่งเป็นอาหารของชาวมุสลิมที่นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า 
หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นเส้นแป้งนิ่มม้วนเป็นก้อนยาว กรรมวิธีการท าไม่แตกต่างจากการท าเส้นขนมจีน 
กล่าวคือ ใช้แป้งข้าวเจ้าโดยน าแป้งข้าวเจ้ามาแช่น้ าให้นิ่มและน าไปโม่ก่อนหมักประมาณ 7 วัน แล้วจึงน ามา 
นวดในเครื่องนวดแป้ง หรือใช้แป้งข้าวเจ้าส าเร็จมานวดจนน่ิม ตีเป็นแผ่นบางแล้วม้วนเป็นช้ิน นึ่งให้สุก เวลา
รับประทานใช้มีดหรือกรรไกรตัดตามแนวขวางก็จะได้ท่อนช้ินพอดีค า ส าหรับข้าวที่มีสมบัติเหมาะสมที่จะ
น ามาท าขนมจีนน้ันต้องเป็นข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสสูง ประมาณร้อยละ 27-32 เช่น ข้าวขาวตาแห้ง ข้าว 
เหลือง 11 (อรอนงค์, 2550) ละแซสดมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและมีอายุการเก็บรักษาสั้น การแปรรูป
เป็นละแซอบแห้งจะช่วยลดอันตรายจากจุลินทรีย์ และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานข้ึน  
ข้าวพันธ์ุ “มะจานู” เป็นข้าวพันธ์ุพื้นเมืองที่ปลูกกันมากในพื้นที่อ าาเภอมายอและไม้แก่นของจังหวัดปัตตานี 
ลักษณะเป็นเม็ดข้าวขนาดเล็ก สั้น เมื่อหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้วจะไม่แข็งและไม่เหนียวแฉะ เป็นข้าวเจ้าที่มี
ปริมาณอะไมโลสสูง (ร้อยละ 27.04) มีคุณค่าทางโภชนาการที่ส าคัญคือ คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร 
เท่ากับ 76.98 และ 3.93 กรัม ตามล าดับ ถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการแปรรูป แต่ก็ยังได้รับความ
นิยมอย่างไม่แพร่หลาย (กรมการข้าว, 2559) ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนในการน าข้าวมะจานูมาเป็น
ส่วนผสมของละแซทดแทนข้าวเจ้าซึง่เปน็สว่นผสมเดิม  ดังนั้นจึงต้องมีการปรับสัดสว่นปรมิาณข้าวมะจานูให้
เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพด้านการหุงต้มและเนื้อสัมผัส  มีรายงานการน าสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ 
ที่มีคุณสมบัติด้านความเหนียว ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเส้นหลายชนิด โดย Yu และ 
Ngadi (2004) รายงานว่า เมื่อใช้กัวร์กัมในปริมาณเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0-0.37 (โดยน้ าหนักแป้ง) ส่งผลให้ค่า
ความต้านทานต่อการดึงขาดของบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปสูงข้ึน พรพิมล และอารีย์ (2551) พบว่าเมื่อเติมกัวร์กัม 
ร้อยละ 5 ของน้ าหนักหนักแป้ง ในขนมจีนที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าหอมนิล ร้อยละ15 ท าให้ขนมจีน
อบแห้งกึ่งส าเร็จรูปคืนรูปเร็วที่ได้มีลักษณะปรากฏที่เรียบ สม่ าเสมอ เป็นเส้นยาว และเหนียว ระยะเวลาใน
การคืนรูปลดลง อัตราการดูดน้ า และปริมาณผลผลิตสูงที่สุด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษา
ปริมาณแป้งข้าวมะจานูทดแทนแป้งข้าวเจ้า และปริมาณสารสกัดเมล็ดทุเรียนในการพัฒนาและเพิ่ม
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณของแป้งข้าวมะจานูทดแทนแป้งข้าวเจ้าที่เหมาะสมในการผลิตเส้นละแซอบแห้ง 
2. ศึกษาปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตเส้นละแซอบแห้ง 

 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ศึกษาปริมาณแป้งข้าวมะจานูทดแทนแป้งข้าวเจ้าในผลิตภัณฑ์ละแซอบแห้ง โดยข้าวมะจานูเป็น
ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี ร่วมกับการใช้สารสกัดที่ได้จากเมล็ดทุเรียน ปรับปรุงคุณภาพด้านการ
หุงต้มและเนื้อสัมผัสให้มีลักษณะใกล้เคียงเส้นละแซสดมากที่สุด ละแซอบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูป
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จากการใช้พันธ์ุข้าวพร้อมทั้งสารโพลีแซคคาไรด์ที่สามารถหาได้ในท้องถ่ินจนสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่วัตถุดิบและอาหารพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาปริมาณของแป้งข้าวมะจานูท่ีเหมาะสมในการผลิตละแซกึ่งส าเร็จรูป 
เตรียมแป้งข้าวมะจานู ด้วยวิธีการของ กล้าณรงค์ และเกื้อกูล (2550) โดยการน าข้าวมะจานู มาบด 

และร่อนด้วยตะแกรงขนาด 90 sieve บรรจุถุงและปิดผนึกให้สนิท น าแป้งข้าวมะจานูในปริมาณ ร้อยละ 0 
10 15 20 และ 25 ของน้ าหนักแป้ง เติมลงในส่วนผสมอื่นๆ ประกอบด้วย แป้งมันส าปะหลัง แป้งสาลี และ
น้ า ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เทน้ าแป้งที่ผสมแล้วในถาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร แผ่แผ่นแป้ง
ให้เต็มถาด นึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-7 นาที และ พักทิ้งไว้ให้เย็น น าแผ่นแป้งสุกมา
ม้วน และตัดเป็นช้ิน ขนาด 2X2 เซนติเมตร น าละแซสดที่ได้ มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 6 ช่ัวโมง แล้วน ามาวิเคราะห์ผลระยะเวลาการคืนรูปของละแซที่อุณหภูมิ 85-100 องศาเซลเซียส และ
ร้อยละของของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม (Cooking loss) ของเส้นละแซ เพื่อคัดเลือกเส้นละแซที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมมากที่สุด 
2. ศึกษาปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการผลิตเส้นละแซ 

การสกัดสารสารสกัด (โพลีแซคคาไรด์) จากเมล็ดทุเรียน ด้วยวิธีการของวารินทร์ (2553) โดยน า 
เมล็ดทุเรียนมาปอกเปลือกออกแล้วมาปั่นผสมกับสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 
0.5 ในสัดส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก เป็นเวลา 2 นาที น าของเหลวแขวนลอย (slurry) ที่ได้มาบีบผ่านผ้าขาวบาง 
เลือกส่วนของเหลวสีข้นที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง บดและร่อนด้วย 
ตะแกรงขนาด 90 เมช เตรียมละแซที่ใช้ปริมาณแป้งข้าวมะจานูทดแทนแป้งข้าวเจ้าที่เลือกมาจากการศึกษา 
ที่ 1 เติมสารสกัดจากเมล็ดทุเรียน ในปริมาณร้อยละ 0 2 4 และ 6 น ามาวิเคราะห์ผลระยะเวลาการคืนรูป 
(cooking time) ของละแซที่อุณหภูมิ 85-100 องศาเซลเซียส ร้อยละของของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม 
(Cooking loss) ค่าความแข็ง (Hardness) และค่าแรงดึงขาด (Tensile strength)  

ท าการทดลอง 3 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design, CRD) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาปริมาณของแป้งข้าวมะจานูที่เหมาะสมในการผลิตละแซ (ตารางที่ 1) ละแซ
อบแห้งที่ไม่มีการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานู (ร้อยละ 0) ใช้เวลาในการต้มสุกน้อยที่สุด คือ 8 
นาที และเมื่อทดแทนด้วยแป้งข้าวมะจานูร้อยละ 10 15 20 และ 25 ของน้ าหนักแป้ง ท าให้เส้นละแซมีค่า
เวลาในการต้มสุกมากข้ึน และปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มของเส้นละแซมีเพิ่มข้ึนตามปริมาณ
แป้งข้าวมะจานูที่เพิ่มข้ึนด้วย ทั้งนี้เส้นละแซที่มีส่วนผสมของแป้งมะจานูหลังจากคืนรูปมีเส้นที่แข็งมาก
จนเกินไป เนื่องจากการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้ งข้าวมะจานูที่มีปริมาณอะมิโลสเพิ่มสูงข้ึน ท าให้
โครงสร้างของเสน้แข็งมากเกินไป (อรอนงค์, 2550) จึงคัดเลือกละแซอบแห้งผสมแป้งข้าวมะจานู ร้อยละ 10 
ของน้ าหนักแป้ง ทดแทนแป้งข้าวเจ้า ไปศึกษาในข้ันตอนต่อไป 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นละแซทีม่ีระดับการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานูแตกต่าง
กันทั้ง 5 ระดับ 

Majanu rice 
flour (%) 

Cooking time 
(min) 

Cooking loss 
(%) 

Appearance  

0 8 33.15±0.48a 

 

 
 

10 8 30.60±0.21b 

 

 
 

15 11 28.93±1.61c 

 

 
 

20 15 27.72±0.69d 

 

 
 

25 18 24.38±0.33e 

 

 
 

a,b,.. Means within a column with different superscripts are significantly different (p <0.05). 
 

จากผลการศึกษาปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนที่เหมาะสมที่ใช้ในการผลิตเส้นละแซ (ตารางที่ 2 
และภาพที่ 1)  พบว่า ระยะเวลาการต้มสุกแปรผันตรงปริมาณของสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนเพิ่มข้ึน แต่
ปริมาณของสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม ปริมาณสารสกัด
จากเมล็ดทุเรียนมากข้ึนมีผลให้ค่าความแข็งและค่าแรงดึงขาดเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้
สารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์สามารถเกิดอันตรกิริยา (interaction) กับอะไมโลสในโมเลกุลของสตาร์ช ท าให้
เกิดโครงสร้างคล้ายร่างแหสามมิติ (Kruger และคณะ, 2003) ซึ่งส่งผลละแซมีโครงสร้างของเส้นที่แข็งแรง
มากขึ้น 
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ตารางท่ี 2  ผลของปริมาณสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนต่อคุณสมบัติการต้มสุก สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและ
ความชอบรวมของเส้นละแซอบแห้ง 

Mucus extract of durian seed 
(%) 

Cooking time 
(min) 

Cooking loss (%)ns Hardness  
(g-force) 

Tensile strength  
(g-force) 

0 7 12.35±0.54 1,436±18.04d 3.93±0.32d 
2 8.5 12.28±0.48 1,504±21.33c 10.53±0.40c 
4 11 11.86±0.28 1,632±14.54b 12.81±0.69b 
6 12.5 11.44±0.17 1,756±22.28a 15.56±0.81a 

a,b,.. Means within a column with different superscripts are significantly different (p <0.05). 
ns Not significantly different 
 

 
ร้อยละ 0 

 

 
ร้อยละ 2 

 

 
ร้อยละ 4 

 

 
ร้อยละ 6 

ภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของเส้นละแซที่มีระดับของปริมาณสารสารสกัด (โพลีแซคคาไรด์) จากเมล็ด
ทุเรียนแตกต่างกันทั้ง 4 ระดับ 
 
อภิปรายผล  
  ผลิตภัณฑ์ละแซที่มีการทดแทนด้วยแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานู ที่ร้อยละ 10 ของน้ าหนักแป้ง 
ท าให้เส้นละแซมีค่าเวลาในการต้มสุก และปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้มของเส้นละมีลักษณะ
ใกล้เคียงเส้นสดมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานูที่มีปริมาณอะมิโลสเพิ่ม
สูงข้ึน ท าให้โครงสร้างของเส้นแข็งมาเกินไป (อรอนงค์, 2550) สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ใบนาค 
และคณะ (2558) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งผสมข้าวไรซ์เบอรี่ และปรับปรุงคุณภาพของขนมจีน
อบแห้งโดยการทดแทนแป้งข้าวขาวตาแห้งด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งข้าวไรซ์เบอรี่มี
ผลให้ปริมาณของแข็งที่สูญเสีย ระหว่างการต้มเพิ่มข้ึน แต่ค่าความแข็งลดลง ขนมจีนอบแห้งที่ทดแทนด้วย
แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ปริมาณร้อยละ 25 ได้รับคะแนน ความชอบโดยรวมสูงที่สุดไม่แตกต่างกับขนมจีนที่ไม่ผสม
แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ 

ผลิตภัณฑ์ละแซที่มีการเติมโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียนที่ระดับ 2 ของน้ าหนักแป้ง ส่งผลให้ค่า 
เวลาที่เหมาะสมในการต้มสุกลดลงเท่ากับ 8.5 นาที แต่ปริมาณของโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียนไม่มีผล 
ต่อปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม ปริมาณโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียนเพิ่มข้ึนมีผลให้ค่าความ 
แข็งและค่าแรงดึงขาดเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญสถิติ (p < 0.05) เมื่อพิจารณาค่าความแข็ง และค่าแรงดึงขาด 
พบว่า ละแซอบแห้งที่มีการเติมโพลีแซคคาไรด์ จากเมล็ดทุเรียน ร้อยละ 6 มีค่าความแข็ง และค่าแรงดึงขาด 
สูงสุด เท่ากับ 1,756 (g-force) และ 15.56 (g force) ตามล าดับ ทั้งนี้โพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดทุเรียน
สามารถเกิดอันตรกิริยา (interaction) กับอะไมโลส ในโมเลกุลของสตาร์ช ท าให้เกิดโครงสร้างคล้ายร่างแห
สามมิติ (Kruger และคณะ, 2003) 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ผลิตภัณฑ์ละแซที่มีการทดแทนด้วยแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งข้าวมะจานู ที่ร้อยละ 10 ของน้ าหนักแป้ง 

ท าให้เส้นละแซมีค่าเวลาในการต้มสุก และความแข็งของเส้นละแซใกล้เคียงเส้นละแซที่ไม่มีปริมาณแป้งข้าว
มะจานูมากที่สุด การเติมสารสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนที่ระดับ 2 ของน้ าหนักแป้ง ใช้ระยะเวลาในการต้มสุก
เพียง 8.5 นาที แต่ปริมาณสารสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งที่สูญเสียระหว่างการต้ม 
ปริมาณสารสารสกัดจากเมล็ดทุเรียนมากขึ้นมีผลให้ค่าความแข็งและค่าแรงดึงขาดเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
สถิติ (p < 0.05) 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
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การออกแบบเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูด 
เพ่ือเป็นอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับการวัดค่าทางไฟฟ้า 

Design of an Electrically Verbal Measurement for Teaching  
Electricity Measurement 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูด โดยท า 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดจากมัลติมิเตอร์ระบบตัวเลขยี่ห้อ   
UNI-T รุ่น UT61E ร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi Model B+ แล้วท าการทดสอบการวัดค่าทางไฟฟ้าได้แก่ ค่า
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง และค่าความต้านทานไฟฟ้าของตัวต้านทาน 
โดยท าการเปรียบเทียบค่าทางไฟฟ้าที่วัดได้กับค่าที่ได้รับจากบอร์ด Raspberry Pi ผ่านทางพอร์ต USB 2.0 
พบว่าเครื่องมือวัดนี้สามารถแสดงผลเป็นเสียงพูดได้ถูกต้องตามท่ีวัดได้จริง 
 

ค าส าคัญ : เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า, เสียงพูด    
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop an electrical measuring instrument 

with speech display. By designing and developing an electrical display instrument using 
speech by using the UNI-T brand digital multimeter system model UT61E together with the 
Raspberry Pi Model B+ board, and testing electrical measurements such as DC voltage DC 
current and the resistance value of resistors. By comparing the electrical values measured 
with the values received from the Raspberry Pi board via USB 2.0 ports. Found that this 
measuring instrument can be displayed as accurate speech as measured. 
 
Keywords : electrical measuring instrument, speech 
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บทน า 
การศึกษาถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับคนในสังคม ท าให้คนในสังคมด าเนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย 

และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการศึกษา ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพคือ สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนมีส่วนช่วยท าให้
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

การเรียนการสอนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางร่างกายคือ กลุ่มผู้พิการ
ทางสายตา ผู้เรียนกลุ่มนี้มีอุปสรรคอย่างมากในการเรียน เนื่องจากต าราส่วนใหญ่ถูกพิมพ์อยู่ในรูปแบบ
ส าหรับคนตาดี เท่านั้น ซึ่งความบกพร่องทางร่างกายไม่ได้หมายถึงการด้อยสติปัญญาหรือความสามารถ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายนั้นก็นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศชาติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
คนสมบูรณ ์

งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบสร้าง และพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สายตาโดยเฉพาะ เพื่อสามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด
ค่าทางไฟฟ้าได้ และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น  โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนา          
มัลติมิเตอร์ที่แสดงผลแบบตัวเลขที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้าทั่วไป ให้สามารถบอกค่าที่ วัดได้แสดงผลเป็นเสียงพูด
บอกปริมาณที่ วัด ได้ อย่ างถูกต้อง  ซึ่ ง งานวิ จัยนี้ ถือ ได้ ว่ า เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาชิ้นหนึ่ ง               
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมา
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา  ส าหรับงานวิจัยส าหรับคนพิการ
ทางสายตา เช่น (ภัคธีมา  เที่ยงตรง, 5223) ได้หาประสิทธิผลในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกพิมพ์ดีด
สัมผัสส าหรับคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนตา
บอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดส าหรับผู้พิการทางตากับการใช้วิธีการฝึกด้วยวิธีปกติและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดที่มีต่อโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดส าหรับผู้พิการทางตาการศึกษาพบว่า ทักษะ
ในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนตาบอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดส าหรับผู้พิการทาง
ตามีทักษะในการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทยสูงกว่านักเรียนตาบอดที่ใช้วิธีการฝึกด้วยวิธี ปกติ และความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูด 
2. เพ่ือทดสอบการวัดค่าทางไฟฟ้า ของเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดที่สร้าง

ขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดโดยใช้มัลติมิเตอร์ระบบตัวเลข  

ยี่ห้อ UNI-T รุ่น UT61E ร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi Model B+ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
- ศึกษาขั้นตอนการอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ไฟฟ้ารุ่น UT61E ผ่านการติดต่อสื่อสารแบบ

อนุกรม 
- ศึกษาการใช้งานบอร์ดคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi Model B+ 
- การสร้างไฟล์เสียง .MP3 จากเว็บไซด์แปลภาษาเพ่ือใช้ในการเรียกใช้งานจากโปรแกรม

ภาษา Python เพ่ือแสดงผลด้วยเสียงพูด 
- เขียนโปรแกรมภาษา Python ลงบนบอร์ด Raspberry Pi เพ่ืออ่านค่าจากมัลติมิเตอร์รุ่น 

UT61E และแสดงผลด้วยเสียงพูด โดยผังการออกแบบการท างานของมัลติมิเตอร์ด้วยเสียง
แสดงดังรูปที่ 1 

-  

 
                        รูปที่ 1 แผนผังการออกแบบมัลติมิเตอร์แสดงผลด้วยเสียงพูด 

 
 

2. การทดสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูด ท าการวัดค่าทางไฟฟ้าแต่ละโหมด 
 ซ้ า 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยซ่ึงแต่ละโหมดที่ท าการทดสอบมดัีงนี้ 

-    การวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
-   การวัดค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง 
-    การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า 

3. สรุป และอภิปรายผลการทดลอง 
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ผลการวิจัย 
งานวิจัยได้ออกแบบการท างานของระบบโดยใช้วงจรของมัลติมิเตอร์ เป็นตัววงจรหลักในชุดของ

ระบบการวัดทั้งหมด ได้แก่ การวัดแรงดันไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง การวัดตัวต้านทาน 
การวัดตัวเก็บประจุ และการวัดความถี่ ซึ่งได้ท าการติดต่อสื่อสารกับตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่ได้ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) และโปรแกรมภาษาไพธอน (Python)ไว้ ผ่านทางตัวแปลงสัญญาณอนุกรม 
RS232 เป็นพอร์ต  USB 2.0 โดยใช้โมดูลแปลงสัญญาณ รุ่น ET-USB/RS232 MINI ท าการรับค่าข้อมูลจาก
การวัดค่าตามโหมดที่ได้เลือกไว้ที่มัลติมิเตอร์ ซึ่งสามารถเลือกโหมดการวัดจากสวิตช์ตัวเลือก (selector 
switch) ที่ถูกติดตั้งไว้ที่หน้าปัดตัวเครื่อง จากนั้นโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ที่เขียนไว้จะท าการ
จ าแนกสัญญาณออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ระบบต่างๆ และท าการเรียบเรียงเสียงพูด
ตามล าดับของข้อมูลที่ถูกจ าแนก และส่งเสียงนั้นออกมาจากพอร์ตล าโพงของบอร์ด Raspberry Pi ให้กับ
ล าโพงขนาดเล็กที่ได้รับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากพอร์ต USB 2.0 ของบอร์ด Raspberry Pi ท าให้ผู้ใช้ได้รับทราบ
โหมดการวัดและค่าท่ีก าลังวัดได้เป็นระยะๆ ตลอดเวลา เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สร้างขึ้นแสดงไว้ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแสดงผลด้วยเสียงพูดที่สร้างขึ้น 

 
1. ผลการทดสอบการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แบบแสดงผลด้วยเสียงพูด ในโหมดการวัด

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
 การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ผู้ วิจัยได้ใช้ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้  ยี่ห้อ 
Skytoppower รุ่น STP3005 สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 5A ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้
ตั้งแต่  0 -   03 V โดยเพ่ิมขึ้นครั้งละ 5V ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ได้จึงมี  6 ค่าและบันทึกผลการทดลองจากค่า
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่แสดงผลทางหน้าจอของมัลติมิเตอร์ เปรียบเทียบกับค่าแรงดันเฉลี่ยที่ได้รับจาก
พอร์ต USB 2.0 ของ Raspberry Pi ดังรูปที่ 3 พบว่ามีค่าตรงกัน 
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    รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากหน้าจอมัลติมิเตอร์ กับค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเฉลี่ยจากพอร์ต USB 

 
จากนั้นได้เขียนโปรแกรมแสดงค่าของไฟล์เสียงเรียงตามล าดับตามข้อมูลของค่าการวัดที่ได้รับ

จากมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E ทางพอร์ตอนุกรม โดยได้ท าการแปลงสัญญาณจากพอร์ตอนุกรมเป็นพอร์ต 
USB ซึ่งใช้โมดูล ET-USB/RS232 MINI เสียบเข้าที่พอร์ต USB 2.0 ของบอร์ด Raspberry Pi และท าการ
ส่งออกสัญญาณเสียงทางช่องล าโพงขนาด 0.2mm ของบอร์ด ซึ่งได้เสียบติดตั้งตัวล าโพงดังชุดอุปกรณ์ในรูป
ที่ 4 เพ่ือแสดงผลออกเสียงพูดให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ จากการทดลองท าให้ทราบว่าค่า แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงจากแหล่งจ่ายไฟ เมื่อท าการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับจากบอร์ด Raspberry Pi ผ่านทางพอร์ต 
USB 2.0 พบว่าเป็นค่าเดียวกัน ดังรูปที่ 5 

 

 
รปูที่ 4 การต่อชุดอุปกรณ์วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
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รูปที่ 5 การแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและการเรียงล าดับไฟล์เสียงที่แรงดันทดสอบ 2V 

 
 

2. ผลการทดสอบวัดผลการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แบบแสดงผลด้วยเสียงพูด ในโหมดการ
วัดกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง 

ส าหรับโหมดการวัดกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง ได้ใช้เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ 
ยี่ห้อ Skytoppower รุ่น STP3005 ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ระหว่าง 0-03V และ
สามารถจ่ายกระแสได้สูงถึง 5 แอมแปร์ ในการจ าลองเป็นแหล่งจ่ายให้กับโหลดความต้านทานค่าต่างๆ เพ่ือ
ท าการทดสอบระบบวัดกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง ได้ท าการทดลองปรับค่ากระแสไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามค่าดังรูปที่ 6 โดยท าการวัดกระแสไฟฟ้าซ้ าจ านวน 0   ครั้งและหาค่าเฉลี่ย และ
ท าการบันทึกผลการทดลองจากค่าที่แสดงผลทางหน้าจอของมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E เปรียบเทียบกับค่า
กระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับจากพอร์ต USB 2.0 ของ Raspberry Pi พบว่ามีค่าตรงกัน  
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รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรงหน้าจอมัลติมิเตอร์ กับ    

ค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรงเฉลี่ยจากพอร์ต USB 
 
จากนั้นได้เขียนโปรแกรมแสดงค่าของไฟล์เสียงเรียงตามล าดับตามข้อมูลของค่าการวัดที่ได้รับ

จากมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E ทางพอร์ตอนุกรม โดยได้ท าการแปลงสัญญาณจากพอร์ตอนุกรมเป็นพอร์ต 
USB ซึ่งใช้โมดูล ET-USB/RS232 MINI เสียบเข้าที่พอร์ต USB 2.0 ของบอร์ด Raspberry Pi และท าการ
ส่งออกสัญญาณเสียงทางช่องล าโพงของบอร์ด ซึ่งได้เสียบติดตั้งล าโพงไว้ เพ่ือแสดงผลออกเสียงพูดให้
ผู้ใช้งานได้รับทราบดังแสดงการติดตั้งในรูปที่ 7 จากการทดลองท าให้ทราบว่าค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้า
กระแสตรงที่แสดงผลทางหน้าจอของมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E เมื่อท าการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับของบอร์ด 
Raspberry Pi ผ่านทางพอร์ต USB 2.0 เป็นค่าเดียวกัน ดังรูปที่ 8 

 

  
รูปที่ 7 การวัดค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง 
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รูปที่ 8 การแสดงผลค่าการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 03 mA และการเรียงล าดับไฟล์เสียง 

 
3. การทดสอบวัดผลการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แบบแสดงผลด้วยเสียงพูด ในโหมดการ

วัดความต้านทาน 
 ในโหมดการวัดความต้านทาน ผู้วิจัยได้ใช้ตัวต้านทานในการทดสอบแบ่งออกเป็น 4 ค่าได้แก่ 
0.5k  1k  20k และ 0.5M แล้วท าการบันทึกผลการทดลองจากค่าที่แสดงผลทางหน้าจอ
ของ มัลติมิเตอร์ เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานที่ได้รับจากพอร์ต USB 2.0 ของ Raspberry Pi 
พบว่ามีค่าตรงกันดังแสดงไว้ในรูปที่ 9 
 

 
รปูที่ 9 กราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าความต้านทานจากหน้าจอมัลติมิเตอร์ กับค่าความต้านทานเฉลี่ย
จากพอร์ต USB 
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จากนั้นได้เขียนโปรแกรมแสดงค่าของไฟล์เสียงเรียงตามล าดับตามข้อมูลของค่าการวัดที่ได้รับ
จากมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E ทางพอร์ตอนุกรม โดยได้ท าการแปลงสัญญาณจากพอร์ตอนุกรมเป็นพอร์ต 
USB ซึ่งใช้โมดูล ET-USB/RS232 MINI เสียบเข้าที่พอร์ต USB 2.0 ของบอร์ด Raspberry Pi และท า
การส่งออกสัญญาณเสียงทางช่องล าโพงของบอร์ด ซึ่งได้เสียบติดตั้งตัวล าโพง เพ่ือแสดงผลออกเสียงพูด
ให้ผู้ใช้งานได้รับทราบดังชุดอุปกรณ์ในรูปที่ 10 จากการทดลองท าให้ทราบว่าค่าความต้านทานที่
แสดงผลทางหน้าจอของมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E เมื่อท าการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับของบอร์ด 
Raspberry Pi ผ่านทางพอร์ต USB 2.0 เป็นค่าเดียวกัน ดังรูปที่ 11 

 

  
รูปที่10 ชุดอุปกรณ์การวัดความต้านทานขนาด 0.5MΩ 

 

 
รูปที่ 11 การแสดงผลค่าความต้านทานขนาด 0.5MΩ และการเรียงล าดับไฟล์เสียง 
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สรุป และอภิปรายผล  
  จากการทดสอบการท างานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแสดงผลเป็นเสียงพูดในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง  การวัดค่ากระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสตรง และการวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานค่า
ต่างๆ ที่แสดงผลทางหน้าจอของมัลติมิเตอร์ รุ่น UT61E เมื่อท าการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้รับจากบอร์ด 
Raspberry Pi ผ่านทางพอร์ต USB 2.0 พบว่าเป็นค่าเดียวกันทั้งสามโหมด และเครื่องมือวัดนี้สามารถ
แสดงผลเป็นเสียงพูดโดยเรียกใช้ไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ถูกต้อง ดังนั้นเครื่องมือวัดนี้สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าและ
แสดงผลเป็นเสียงพูดตรงตามที่วัดได้จริง 

 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานวิจัยนี้ควรน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนจริงเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมที่ได้สร้างข้ึน 
2. งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านี้ขึ้นเพ่ือใช้ในการวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ โดย

ให้แสดงผลเป็นเสียงพูด ความดังของเสียงที่แสดงออกมาควรมีการปรับให้สูงต่ าตามความต้องการ
ได้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถวัดค่าอ่ืนๆ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น ความสว่างได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีเข้าใช้งานระบบ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเลือกโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น เลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ประกอบด้วย ระบบประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมวิชาการ ระบบการลงทะเบียนและ
การส่งบทความวิจัย ส าหรับผลประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 36.4, S.D. = 
36.4) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมวิชาการ (X̅   = 4.77, S.D. = 0.49) ด้านการพัฒนาระบบการ
ลงทะเบียนและการส่งบทความวิจัย (X̅   = 4.70, S.D. = 0.47) และด้านภาพรวมของระบบการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ (X̅  =  4.49, S.D. = 0.55) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ระบบการจัดประชุมวิชาการ, ประชุมวิชาการระดับชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
Abstract 

This research has the objective of to develop the national conference’s system for 
Rajabhat Rajanagarindra University and to evaluate the satisfaction of the national 
conference’s system for Rajabhat Rajanagarindra University. Sample group is experts in 
information technology and computer education for 5 people. Which is derived from 
choosing without relying on probability by selecting specific samples. Collect data by using 
a rating scale questionnaire. Analyze data using descriptive statistical methods by finding the 
mean and standard deviation. 

The research found that the result of the national conference’s system for Rajabhat 
Rajanagarindra University consists of a public relations system, Details of the registration 
system, academic conference and research article submission, the overall satisfaction 
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assessment results are at the highest level (X̅ = 36.4, S.D. = 36.4) and when considering each 
aspect found that the satisfaction with the average score from the highest to the least, the 
development of public relations system ( X̅   = 4.77, S.D. = 0.49), the development of 
registration systems and research article submission (X̅   = 4.70, S.D. = 0.47) and the national 
conference’s system (X̅  =  4.49, S.D. = 0.55). 
Keywords : academic conference system, national conference, Rajabhat Rajanagarindra 
University 

 
บทน า 

ประเทศไทยมีการจัดงานประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติเพิ่มจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี 
ซึ่งมีส่วนส าคัญจากการท่ีประเทศไทยมีท่ีต้ังภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ วัฒนธรรม และสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดท่ีมีความโดดเด่นทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม ในส่วนของสถาบันการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่ งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเก่าแก่และความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระยะ 3 ปี (พ6ศ6 2..1-2..3) ท่ีประกอบด้วย . ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศไทย 363 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุกท่ีเช่ือมโยงกับการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันน ารับใช้สังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ประเทศไทย 363 ยุทธศาสตร์ท่ี . การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ให้
เป็นเมืองมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ท่ี . การพัฒนาระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพื่อ
สร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ราชนครินทร์, 2..1) ส่งผลให้ภารกิจหลักท่ี
มหาวิทยาลัยจะต้องยึดถึอและปฏิบัติตาม ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ องค์ประกอบท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ซึ่งคุณภาพของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นประเด็นท่ีกล่าวถึงกันมาก ดังนั้น คณาจารย์จะต้องมีการค้นคว้า วิจัย และมีการ
เผยแพร่ผลงาน รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส านักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีตัวบ่งช้ีเพื่อวัดการวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในปีการศึกษา 2..7 ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร มีตัวชี้วัดท่ีก าหนดให้อาจารย์ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างชัดเจน เช่น ตัว
บ่งช้ีท่ี 362 คุณภาพอาจารย์ ท่ีก าหนดให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และความจ าเป็นของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สู่สาธารณชนจึงเห็นสมควรจัดการ
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ประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านวิชาการ และการวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ ก่อให้เกิดการขยายความรู้ท่ีเป็นผลผลิตจากการวิจัยให้ เกิดแพร่หลาย
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปล่ียนคิดเห็นร่วมกัน อันจะน าไปสู่การสร้างผลงาน
ใหม่ การต่อยอดผลงาน การน าผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
และการพัฒนางานวิจัยไปสู่เวทีระดับชาติ 

จากรูปแบบและวิธีการจัดงานประชุมวิชาการเดิมมีขั้นตอนและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกันหลาย
ส่วน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ การเชิญชวนเพื่อส่งบทความวิจัย การพิจารณาคัดเลือก 
การแจ้งผลการส่งบทความ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เป็น ต้น จากเดิมขั้นตอนดังกล่าวจะต้องใช้
บุคลากรท างานค่อนข้างมาก เริ่มต้ังแต่การจัดท าโฆษณาด้วยโปสเตอร์หรือแผ่นพับ การส่งข่าวประชา
สัมพันธ์ด้วยจดหมายไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การรับลงทะเบียน และรับบทความวิจัยผ่านทางอีเมลหรือ
ไปรษณีย์ การส่งบทความวิจัยไปยังผู้พิจารณาบทความวิจัยผ่านอีเมล หรือไปรษณีย์ รวมถึงการแจ้งผลการ
คัดเลือกบทความให้ผู้เขียนรับทราบ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานจัดประชุมวิชาการแต่ละขั้นตอน แม้จะ
น าเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตมาช่วยในการรับลงทะเบียน รับและส่งบทความวิจัยผ่านอีเมล เพื่อความสะดวก
ประหยัดแรงงาน และกระดาษพิมพ์ส่วนหนึ่ง แต่ยังคงพบปัญหาอีก เ ช่น บทความท่ีถูกส่งมามีจ านวน
ค่อนข้างมาก อาจท าให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากได้  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน การ
ด าเนินงานมีความรวดเร็ว มีความสะดวก และความน่าเช่ือถือมากขึ้น ท าให้การประสานงานด้านการจัดการ
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล งานวิจัยนี้ได้น าเวิร์ดเพรสพร้อมด้วยปล๊ักอินท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาระบบให้
สามารถแสดงข้อมูลของการจัดประชุมวิชาการ การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ รูปแบบบทความ
วิจัย การน าเสนอ ก าหนดการประชุมวิชาการ คณะกรรมการการด าเนินงาน การลงทะเบียน และการส่ง
บทความวิจัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ตามวันและเวลาท่ีก าหนด อีกท้ังยังเป็นเวที
สาธารณะด้านการวิจัยได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็นร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจยั 
 16 เพื่อพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สามารถ
รองรับการท างานผ่านระบบการจัดการออนไลน์บนเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ รูปแบบบทความวิจัย การน าเสนอบทความวิจัย ก าหนดการประชุม
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วิชาการ คณะกรรมการการด าเนินงาน การลงทะเบียน และการส่งบทความวิจัย โดยระบบจะต้องมี
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล รักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แก้ไขข้อมูล และน าเสนอข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ด้วยภาษาพีเอชพี ซึ่งเป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบการจัดประชุ มวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาด้วยซอร์สโค๊ดเวิร์ดเพรสส์ และฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล 

  2. ขอบเขตด้านพื้นที่  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3. ขอบเขตด้านเวลา 

  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ โดยด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2..1 เริ่มต้ังแต่
วันท่ี 4 เดือนมกราคม พ6ศ6 2..2 ถึง วันท่ี 28 เดือนเมษายน พ6ศ6 2..2 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยออกเป็น  2 ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแบบจ าลองเอ็กซ์ตรีมโปรแกรมมิ่ง (Extreme Programming: XP) (น้ าฝน 
อัศวเมฆิน, 2558, หน้า 69) ซึ่งการท างานมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวางแผน  
 การส ารวจเบื้องต้น ท าการศึกษาขั้นตอน วิธีการของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็น
การศึกษาว่าระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีหลักการท างาน
อย่างไร และมีขั้นตอนการท างานอย่างไรบ้าง เพื่ อจะได้น าไปวิเคราะห์ และออกแบบระบบได้อย่าง
ครอบคลุม จากการศึกษาระบบงานผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ศึกษาจากเอกสาร 
ต ารา หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการส ารวจความต้องการของระบบ 

 2. การออกแบบ  
 ออกแบบระบบการบริหารจัดการ เพื่อเป็นหลักแนวทางในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ โดยผู้พัฒนาระบบแบ่งการออกแบบไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบข้อมูลน าเข้า ด้านการ
ออกแบบทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ด้านการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ และด้านการออกแบบ
ส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้ 
 3. การพัฒนาระบบ  
 การพัฒนาระบบโดยหน้าหลักของเว็บไซต์ระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้แบ่งการพัฒนาระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัด
ประชุมวิชาการ และระบบการลงทะเบียนและการส่งบทความวิจัย 

 4. การทดสอบระบบ  
 ขอบเขตด้านพื้นท่ีทดลอง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การทดสอบระบบได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ จากนั้นด าเนินการเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของระบบการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ช่ือเว็บไซต์ http://www.gotorru.com 

http://www.gotorru.com/
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  ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ 

 1. ประชากร   
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทาง

คอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีได้เข้าใช้งานระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2. กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีได้เข้าใช้งานระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ท่ี
พัฒนาขึ้น ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) โดยการเ ลือกตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) (อั งคณา          
กุลนภาดล, 2558, หน้า 108) 
  3. การสร้างเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบ
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีข้ันตอนในการ
ด าเนินการสร้างดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติเพื่อรวบรวมแนวคิด หลักการ ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม 

3.2 ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
3.3 น าข้อมูลจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 มาสร้างแบบสอบถาม 
3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างเสร็จไปเชิญผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้

ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรวจสอบความเท่ียงตรง และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Consistency: IOC) แล้วคัดเลือกข้อท่ีมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50-1.00 มาใช้ท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาแก้ไข แล้ว
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครั้งเพื่อพิจารณาก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยการสร้างเครื่องมือท่ีเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

แบบประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบไปด้วยการประเมินในแต่ละด้าน 
ดังนี้ ด้านภาพรวมของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ และด้านการพัฒนาระบบการลงทะเบียน การส่งบทความวิจัย  
  แบบประเมินท่ีจัดท าขึ้นเป็นแบบประเมินแบบส ารวจรายการ (Checklist) แบบเรียงล าดับ 
ความส าคัญ (Ranking) จากอันดับ 1 ถึง 5 แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ใช้มาตราวัด แบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ (วรรณี แกมเกตุ, 2555)  
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  5. การหาคุณภาพเครื่องมือ   
    การหาความเท่ียงตรง เป็นการตรวจสอบความครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัดหรือไม่ 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพ คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือค่าดัชนีความ
เหมาะสม ( Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยได้ผ่านค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
จากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความ
เท่ียงตรง  
  จากนั้นผู้วิจัยน าคะแนนความเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50-
1.00 จะน ามาใช้ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ และข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่าง 0.00-0.49 เป็นข้อค าถามท่ีต้องปรับปรุงหรือตัดออก จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับแก้ไขตาม
เกณฑ์การประเมินของผู้เช่ียวชาญ แล้วจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    6.1 จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากนั้นน าไปให้ ผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง    
    6.2 เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้พัฒนาใช้ช่ือเว็บไซต์ http://www.gotorru.com เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ
ทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เข้าใช้งานระบบและประเมินความพึง
พอใจระบบการจัดประชุมวิชาการ 
    6.3 ให้ผู้เช่ียวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าใช้
งานระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ท่ีได้พัฒนาขึ้น และท าการ
ประเมินความพึงพอใจของระบบ จ านวน . ท่าน ซึ่งไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้เช่ียวชาญท่ีหา
คุณภาพของเครื่องมือ 
     6.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบประเมินแต่ละฉบับ หลังจากท่ีผู้เช่ียวชาญได้
ส่งแบบประเมินกลับคืนมา    
    6.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ีได้ไปเข้ารหัสเพื่อประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
เชิงพรรณนา 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนาโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการ ตามข้ันตอนดังนี้   
    7.1 การให้คะแนนส าหรับการประเมินค่าตามมาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)       
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด เป็นค่าตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล าดับ (วรรณี    
แกมเกต,ุ 2555)   
    7.2 ค านวณหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค าตอบแต่ละด้านจากข้อ
ค าถาม จากนั้นแปลผลตามเกณฑ์  

http://www.gotorru.com/
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ี
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ในการน าเสนอผลการวิจัย จ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย 
อาศัยหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแบบจ าลองเอ็กซ์ตรีมโปรแกรมมิ่ง (Extreme Programming: 
XP) (น้ าฝน อัศวเมฆิน, 2..8) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ ผลการพัฒนาระบบการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบไปด้วยข้อมูลการประชาสัมพันธ์รายละเอียด
โครงการประชุมวิชาการ รูปแบบบทความวิจัย การน าเสนอบทความวิจัย ก าหนดการประชุมวิชาการ 
คณะกรรมการการด าเนินงาน การลงทะเบียน และการส่งบทความวิจัย โดยระบบมีความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูล รักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แก้ไขข้อมูล น าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยภาษาพีเอชพี และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 
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 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
  1. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จ านวน 4 ท่าน ได้ประเมินข้อค าถามกับประเด็นหลัก ประกอบไปด้วยการประเมินในแต่ละ
ด้าน ผลการประเมินข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 
  26 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ 
  ผู้เ ช่ียวชาญในการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คือ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จ านวน . ท่าน แสดงได้ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละด้านของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
              ราชภัฏราชนครินทร์ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
16 ด้านภาพรวมของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 4.49 0.55 มาก 
26 ด้านการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์รายละเอียด 
    การประชุมวิชาการ 

4.77 0.49 มากท่ีสุด 

46 ด้านการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
รวม 4.63 0.53 มากที่สุด 

 
อภิปรายผล  

ภาพรวมความพึงพอใจของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ราชนครินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้าใช้งานระบบ
การจัดประชุมวิชาการมีความรู้สึกสะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อน าเข้ามาใช้งาน เนื่องจากระบบเดิมผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการด้วยตนเอง ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารเสียเวลาในการ
เตรียมการ ซึ่งจะใช้เวลานาน เมื่อผู้ท่ีสนใจจะสมัครเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาท่ี
จะส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ ส่งผลให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ และเอกสารท่ีผู้สมัคร
ต้องกรอกข้อมูล ยังพบปัญหาในเรื่องของลายมือท่ีอ่านยาก ท าให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด การ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการท่ีอาจไม่ท่ัวถึง หรือได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดประชุมวิชาการ
ไม่เพียงพอ และการส่งบทความวิจัยท่ีส่งผ่านอีเมล ดังท่ีกล่าวมา เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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1. ด้านการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์รายละเอียดการประชุมวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับ
แรก คือ ข้อมูลมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย รองลงมา คือ ข้อมูลถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
และอันดับสาม คือ การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ 
(2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ผลการศึกษา
พบว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ควรมีการวางแผนงานโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และให้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ และวิธีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ควรมีขั้นตอนหลักของการด าเนินงาน คือ ขั้นวางแผน
ด าเนินงาน ขั้นเตรียมการ ข้ันปฏิบัติงาน ขั้นหลังการปฏิบัติงาน และควรมีคณะกรรมการหรือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีมีก าหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน ด้านการประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลท่ีมีการใช้หลักภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน และ
ส่ือความหมายได้ ท าให้สอดคล้องกับด้านการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ
ในรายด้านข้อมูลมีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีความชัดเจนตามขั้นตอนของการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

 2. ด้านการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ 
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์มีความเหมาะสม รองลงมา คือ การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยมีความ
สะดวก และอันดับสาม คือ ข้อมูลค าช้ีแจงการลงทะเบียนมีความชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพงษ์กรณ์ อักษรนิติตระกูล (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการประชุมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วของการส่ือสารลดขั้นตอนการท างาน สามารถในการเปิดอ่านเอกสารได้
จากทุกท่ี นอกจากนี้ยังจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมแต่ละครั้ง เช่น ลดการใช้ กระดาษ และวัสดุ
ส านักงาน โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบนี้ เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งใช้หลักการของ
การส่ือสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI) เข้ามาช่วยในการออกแบบหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถอัพ
โหลดหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตามท่ีต้องการ ท าให้สอดคล้องกับด้านการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและ
ส่งบทความวิจัยในรายด้านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท่ีมีความเหมาะสม ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนได้ด้วย
ตนเองแทนการเขียนใบสมัครเพื่อส่งไปยังหน่วยงานท่ีจัดประชุมวิชาการ เป็นการลดขั้นตอนในการท างาน
และลดค่าใช้จ่าย ในรายด้านการลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อมูลการ
ลงทะเบียนมีความครบถ้วนท าให้ได้ข้อมูลตามความต้องการใช้งานท่ีผู้พัฒนาระบบต้องการจัดเก็บ และผู้ใช้
สามารถอัพโหลดเอกสารบทความวิจัยผ่านระบบท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้แทนการส่งอีเมล และในรายด้าน
ข้อมูลค าช้ีแจงการลงทะเบียนนั้น ผู้พัฒนาระบบได้ช้ีแจงไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ค าช้ีแจงส่ือความหมาย
ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนเกิดความเข้าใจตรงกันกับผู้พัฒนาระบบและได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
  3. ด้านภาพรวมของระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในอันดับแรก คือ 
เว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจ รองลงมา คือ การจัดรูปแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสมและง่าย
ต่อการใช้งาน และอันดับสาม คือ เมนูในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอดิศา โรจนกรเกียรติ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกรมการจัดหางาน ท่ีพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกรมการจัดหางาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการประชุมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดทรัพยากร ติดตามข้อมูลข่าวสารไดทัน
ต่อเหตุการณ์ ส่วนระบบฐานข้อมูลผู้ศึกษาเลือกใช้มายเอสคิวแอล และพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยส่วน

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
193



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
10 

 

ติดต่อกับผู้ใช้ ท าให้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเทอรเน็ตและท างานไดมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ ท าให้สอดคล้องกับด้านภาพรวมของระบบการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในรายด้านเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจ การออกแบบมีความสวยงามน่าใช้งาน 
รูปแบบตัวตัวอักษรให้อ่านง่าย ภาพและสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสมสบายตา ในรายด้าน
การจัดรูปแบบเว็บไซต์ท่ีมีความเหมาะสม ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย ท าความคุ้นเคยกับระบบได้เร็ว 
และในรายด้านเมนูในเว็บไซต์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลการจัดประชุมวิชาการ ท าให้สะดวก
ต่อการค้นหาข้อมูล เมนูมีการจัดเรียงล าดับเป็นขั้นตอนท่ีเหมาะสม และการมีเช่ือมโยงเว็บไซต์ท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีมีความสอดคล้องกัน 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์ มีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควรมีการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป สามารถรองรับกับนโยบายรัฐบาลประเทศ
ไทย 4.0 รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจให้แก่บุคลาการทางการศึกษา โดยให้ความพึงพอใจอยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาและออกแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถน าไปแนวทาง
ในการพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีจะน าเสนอผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมเข้าร่วมฟังบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 3. ควรพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการ ในรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผนในการจัดประชุมวิชาการ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
           งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร6ณัฐที ปิ่นทอง อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิจัย ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความรู้ แนะน าแนวทางการวิจัย ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และสนับสนุนเป็น
อย่างดีด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
รายการอ้างอิง  
กองนโยบายและแผนส านักอธิการบดี6 (2560)6 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระยะ 4 

ปี (พ.ศ. 2561-2564). โครงการสัมมนาปฏิบัติการการปรับทิศทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์6 ฉะเชิงเทรา6 

กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์. (2552). การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ. รายงานการ
วิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร. 
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น้ าฝน อัศวเมฆิน6 (2558)6 หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Fundamentals of Software 
Engineering). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน6 

พงษ์กรณ์ อักษรนิติตระกูล. (2556)6 การพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการประชุมกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข . รายงานวิจัยภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

วรรณี แกมเกตุ6 (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6 

อดิศา โรจนกรเกียรติ. (2553)6 การพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับกรมการจัดหางาน.  
รายงานการวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 

อังคณา กุลนภาดล6 (2558)6 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้น
เรียน. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์6 
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ผลของการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2107  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-

2107 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้นของ
ผู้เรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t–test) จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
และศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ เรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง  จ านวน 32 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างเอกสารประกอบการสอน ส าหรับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ 17 เรื่อง พร้อมใบเนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน จากการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอล
เบื้องต้น มีค่าประสิทธิภาพ 80.38/80.55 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน โดยภาพรวมที่
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57  และความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอล
เบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าหลัก : เอกสารประกอบการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดิจิตอลเบื้องต้น 
 

Abstract 
The purpose of this study is to explore the effectiveness of teaching materials for the 

course “Basic Digital Systems” (2104-2107), Vocational Certificate Program, 2013, which is created 
according to the efficient criteria 80/80 to compare the learning achievement of pretest and 
posttest studying by using teaching materials of the course “Basic Digital Systems” (2104-2107), the 
third year vocational certificate students, Vocational Certificate Program, with t-test. To investigate 
the satisfaction of learners who have learned from the teaching materials and survey teachers' 
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opinions on the teaching materials, the purposive sample was the third year vocational certificate 
students, majoring electrical power, group one and two at Lampang Technical College, which were 
about 32 students. To study, the teaching materials were created as data collection tools which 
consisted of 17 learning management plans and nine units including exercises, worksheets, the 
final exam to assess academic achievement, the pretest and posttest studying, the questionnaires 
for students' satisfaction toward the teaching materials and the questionnaires of teachers' 
opinions on teaching materials. After the investigation, it could be found that the efficient value of 
teaching materials for the course “Basic Digital Systems” (2104-2107), Vocational Certificate 
Program, 2013, is about 80.38/80.55 corresponding to the criteria set 80/80. The students have 
higher learning achievement with statistical significance level at .05 and they are satisfied with 
learning by using the teaching materials. In an overall picture, the highest level is 4.57 and the 
teachers' opinions on teaching materials “Basic Digital Systems” are at the most appropriate level 
which is 4.74. 
Keywords : teaching materials, learning achievement, Basic Digital Systems 
 
บทน า  

ระบบการศึกษาโลกในศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีทันสมัยและการใช้ความรู้สารสนเทศเป็นฐานการพัฒนา 
เพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปฏิรูประบบการศึกษาโดยเตรียมความพร้อมทั้ง
การสร้างระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความช านาญและความเชี่ยวชาญ ทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ เพ่ือเป็นรากฐานที่ เข้มแข็งมั่นคงสามารถก าหนด
ความอยู่รอดของประเทศในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ส าคัญประการหนึ่ง ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีนโยบายการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ และพัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2561) 

องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษา  และคุณภาพของประชากรไม่ว่าระดับใดก็ตาม ก็คือครู หากขาด
ครูที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาก็ล้มเหลวได้และจะไม่สามารถสร้างประชากรให้มีคุณภาพได้  (ประสงค์ อวิโรธนกุล, 
2544, น.24) ครูมีบทบาทปลุกเร้าและเสริมแรงศิษย์ในทุกกิจกรรม ให้ค้นพบค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้ง
การร่วมกันท างานเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ความมีวินัย รับผิดชอบในการท างาน ยอมรับ
ผู้อื่น สร้างจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก ครูจึงเป็นผู้วางแผน ทั้งเนื้อหาและวิธีการแก่ผู้เรียน จัดบรรยากาศ 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ช่วยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น.20) 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ ให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและสร้างนวัตกรรม
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ประกอบการสอนที่สะท้อนให้เห็นเทคนิควิธีการสอนแบบก้าวหน้า ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง ตามที่หลักสูตร
ก าหนด ซึ่งการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เป็นสื่อการเรียนที่เหมาะสม  เป็นการสรุปประเด็นเนื้อหาที่ส าคัญมีการ
จัดล าดับง่ายต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรม แบบฝึกหัด และใบงาน ตลอดจนมีแบบทดสอบ ผู้เรียนได้ตรวจสอบ
และประเมินความสามารถของตนเอง (ถวัลย์  มาศจรัล, 2548, น.17) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาดิจิตอลเบื้องต้น  รหัสวิชา 2104-2107 ของผู้เรียน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่าเอกสารประกอบการสอนที่มีอยู่เนื้อหาในรายวิชายากแก่การเข้าใจ ผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้มาก่อน มี
ความเป็นนามธรรมสูง ไม่สามารถอธิบายหรือจัดหาสื่อที่เหมาะสม ผู้เรียนขาดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการท างาน
และเป้าหมายของการทดลองอย่างชัดเจน ไม่เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
ด้วยตนเองได้ในเวลาอันจ ากัดได้  การปฏิบัติงานการทดสองไม่สอดคล้องตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
ผู้สอนจัดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไม่สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้
ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการสร้างและพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2107 เพ่ือใช้เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้เอกสารประกอบการสอน  
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้เรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน  
4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ปลายทางเพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพและทดสอบประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน  โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 และรายละเอียดที่ส าคัญต่อไปนี้  

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างและก าหนดแผนการวิจัยท าการทดลอง 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive- Sampling) ตามรายชื่อของงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคล าปาง จากนั้นก าหนดแบบ
แผนการวิจัย ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น  
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอน  
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  
 
โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือออกแบบสร้างเครื่องมือในการวิจัย ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือ จัดสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับผู้เรียน ระดับ ปวช . ที่ผ่านการเรียนรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 40 คน หาค่าความยากง่าย (Difficulty : P) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination : D) และค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability : rtt) โดยมีขั้นตอนวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังภาพที่ 2  

 
 

เลือกกลุม่ตัวอย่างและก าหนดแผนการวิจัยท าการทดลองแบบ   
One Group Pretest - Posttest Design 

สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เอกสารประกอบการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน แบบสอบถามความคดิเห็นของครูผู้สอน 

หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
ผลคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างเรยีน (E1) และปลายภาคเรียน (E2) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน 
 (t-test for Dependent Samples)  

สอบถามความพึงพอใจของผู้เรยีนและสอบถามความคดิเห็นของครผูู้สอน 
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เร่ิมต้น

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน

ปรับปรุงแก้ไข

จบ

ไม่ถูกต้องเหมาะสม

ถูกต้องเหมาะสม

สร้างเอกสารประกอบการสอน 
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

ได้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

 
3. หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  
    การหาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้าน

คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 6 ด้าน คือความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดหมายของหลักสูตร ด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการน าเสนอเนื้อหา ด้านสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้าน
การวัดและประเมินผล การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ใช้เอกสารประกอบการสอน  และศึกษาความพึงพอใจ
ของครูหรือผู้ใช้เอกสารประกอบการสอน วิเคราะห์และแปรผลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

4. ทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน 
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   การทดสอบประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างเรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน (E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ก าหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน กับคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละเรื่องของทุกหน่วยการเรียนรู้ ในเอกสารประกอบการ
สอน  น ามาท าการทดสอบหาค่าที (t-test for Dependent Samples) เพ่ือตรวจสอบระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนและการศึกษา
ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างและพัฒนาตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน  
      1.1 เอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัสวิชา 

2104-2107 จ านวน 9 หน่วยเรียนรู้ 17 เรื่อง ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน ภาคทฤษฎี (ใบเนื้อหา) และ
ภาคปฏิบัติ (ใบงาน) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน มีผลการหาคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ( IOC) พบว่าภาคทฤษฎีเท่ากับ 0.98 และ
ภาคปฏิบัติเท่ากับ 0.95 อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพเหมาะสมและใช้ในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้นได้   

1.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.48-0.83 อยู่ในเกณฑ์ ปาน
กลาง ค่าอ านาจจ าแนก (D) ระหว่าง 0.17-1.00 อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และค่าความเชื่อมั่น (rtt) ระหว่าง 0.97  อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างสูง แบบทดสอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

2. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 พบว่าเอกสาร
ประกอบการสอน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.38/80.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  เอกสาร
ประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  
 

รายการ N คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

ประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) 

32 60 48.23 80.38 

80.38/80.55 
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 3

2 
20 16.11 80.55 

 
3.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น 

โดยการเปรียบเทียบจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน กับคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
ของแต่ละเรื่องของทุกหน่วยการเรียนรู้ น ามาท าการทดสอบหาค่าที (t-test for Dependent Samples) ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้เฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 10 พบว่า ก่อนเรียนเฉลี่ย 2.86 หลังเรียนเฉลี่ย 7.71 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น 
ท าให้ผู้เรียนที่ได้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
 

 
การทดสอบ 

จ านวน 
(n)  

คะแนน
เฉลี่ย 

)X(  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)  

 
testt  

 
p-Value 

คะแนนเต็ม  10    
      1. ก่อน
เรียน 
      2.  หลัง
เรียน 

32 
32 

2.86 
7.71 

1.10 
0.79 

27.56* .000* 

                              * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
3.4  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด เท่ากับ 

4.91 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21  ผู้เชี่ยวชาญมีความความคิดเห็นตรงกันว่า เอกสารประกอบการสอน 
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น มีความเหมาะสมทั้ง 6 ด้าน คือด้านความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดหมายของหลักสูตร ด้าน
ความเหมาะสมของเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการน าเสนอเนื้อหา ด้านสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการวัดและประเมินผล มากที่สุด 

 
3.5   ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.57 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58  
3.6  ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

เหมาะสมมากที่สุด  เท่ากับ 4.74 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ดังนั้นจากผลการประเมินโดยครูผู้สอน 
รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น เห็นว่าเอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ในการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ได้  
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลเบื้องต้น  
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D.  ผลการประเมิน 
 ด้านการพิมพ์และการจัดรูปเล่ม    
1 รูปแบบถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.79 0.43 มากที่สุด 
2 ตัวอักษรและเครื่องหมายชัดเจน 4.79 0.43 มากที่สุด 
3 การแบ่งวรรคตอนถูกต้องเหมาะสม 4.86 0.36 มากที่สุด 
4 การพิมพ์ถูกต้องเหมาะสม 4.93 0.27 มากที่สุด 
5 ภาพประกอบในเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับ

เนื้อหา  
4.43 0.65 มาก 

 ด้านเนื้อหา    
1 สาระส าคัญของเนื้อหาครอบคลุมอธิบายรายวิชา  

และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.79 0.43 มากที่สุด 

2 เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.86 0.36 มากที่สุด 
3 รายละเอียดของเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม 4.71 0.47 มากที่สุด 
4 การแบ่งเนื้อหาเหมาะสมกับระยะเวลา 4.43 0.51 มาก 
5 พัฒนาความสามารถทางความคิดของผู้เรียน 4.43 0.51 มาก 
6 การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.86 0.36 มากที่สุด 
7 แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา 4.86 0.36 มากที่สุด 
 ด้านประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน    
1 ประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน 4.79 0.43 มากที่สุด 
2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 4.79 0.43 มากที่สุด 
3 สามารถใช้เป็นแบบอย่างได้ 4.86 0.36 มากที่สุด 
 เฉลี่ย 4.74 0.42 มากที่สุด 

 
อภิปรายผล  

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2107 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ที่สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเท่ากับ 80.38/80.55 หมายถึง ผู้เรียนกลุ่ม
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ตัวอย่างทั้งหมดมีผลรวมของคะแนนระหว่างการเรียนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบท้ายเรื่องของทุกหน่วย
การเรียนรู้ และใบงานการทดลองของแต่ละเรื่อง ที่ผู้เรียนทั้งหมดท าได้   คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.38 และ
ผู้เรียนทั้งหมดมีผลรวมของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ที่ผู้เรียนทั้งหมด
ท าได้ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.55 สรุป ได้ว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ท าการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลมาสร้าง
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น จ านวน 9 หน่วยการเรียนรู้ และได้น าเอกสารประกอบการสอนที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม แล้วน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูล 
ปรับปรุงแก้ไข ท าการทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไข จนได้เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับ เชษฐา เจริญสุข (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิตอล
ประยุกต์ รหัส 3104-1003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3 และ 4 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จ านวน 
40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เอกสารประกอบการสอน วิชาดิจิตอลประยุกต์ มีค่า
ประสิทธิภาพ 80.46/81.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ และการสรุปสาระส าคัญของเนื้อหา ซึ่งผู้เรียนยังสามารถท าการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งผลจากการท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงานการทดลอง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถต่อ
วงจรการท างานให้เป็นผลได้จริงบรรลุตามจุดประสงค์  อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และทักษะสู่การประยุกต์ใช้งาน
สร้างวงจรดิจิตอลที่เหมาะส าหรับนักเรียนในระดับ ปวช.3  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เพ่ือที่จะได้พัฒนาและน าไปใช้ใน
งานจริง  เป็นการเชื่อมโยงการความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ  ช่วยสร้างความชัดเจนในการสร้างความเข้าใจอัน
ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ ชูศักดิ์ เปลี่ยนภู่ (2551) ที่ได้กล่าวว่า การสอนทดลองเป็นการให้การศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสสัมผัส และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และวัสดุด้วยการลงมือปฏิบัติ เป็นงานที่ฝึกการ
ประสานงานระหว่างข้อมูลทางวิชาการในศาสตร์ ความสามารถทางสมองหรือความคิดกับประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการเรียนทดลองเป็นการให้ประสบการณ์หลายมิติที่พัฒนาความสามารถของมนุษย์หลาย
ประการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน รายวิชา
ดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2107 เพ่ิมขึ้น และผลทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราวุฒิ  สว่างวิทย์ (2556, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลส์เทคนิค 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง พบว่า 
ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ภายหลังทดลองใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2107 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. ข้อเสนอแนะจากผลด าเนินการ   
   การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ครูผู้สอนควรให้ความสนใจศึกษาความต้องการเรียนรู้ต่อวิชาดิจิตอล

เบื้องต้น เพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับออกแบบเอกสารประกอบการสอนที่ สนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ครูผู้สอน
ควรมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์บทเรียน และการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เมื่อผู้เรียนเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการสอนควรมีการเฉลยผลค าตอบ
ของแบบฝึกหัดที่ถูกต้อง โดยครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นปัญหา  ต่าง ๆ ที่มี   ข้อสงสัยจากการ
เรียนรู้ หรือการท าแบบฝึกหัด ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น และการให้ผู้เรียนอภิปรายความรู้
เรื่องที่ได้เรียนมีส่วนส าคัญและเป็นการตรวจสอบระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับ
ผู้เรียนในการสรุปรวมในสิ่งที่เรียน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการในการศึกษาครั้งต่อไป  ควรน าเอกสารประกอบการสอนไปปรับปรุงและพัฒนา
สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการเรียนการสอนผ่านทางในระบบออนไลน์ (E-learning) ในรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ
ไซด์ (Web-Based Instruction) เพ่ือท าการเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควรมีการเฝ้าระวังการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้จะต้องเตรียมพัฒนาให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเอง และยินดีให้ความร่วมมือภายในกลุ่มมากขึ้น 
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว 

Temperature and Humidity Control System for Seed 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้น าเสนอการออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติในการเพาะเมล็ด
พืชตระกูลถั่ว แบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ร่วมกับการสเปรย์ละอองน้ าแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้ 
PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุม โดยรับสัญญาณอนาล็อกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ผ่าน
อุปกรณ์รับสัญญาณอนาล็อกเพ่ือให้ PLC ประมวลผล และใช้ดิจิทัลเซ็นเซอร์ แสดงค่าอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในถังเพาะปลูกที่หน้าตู้ควบคุม ระบบควบคุมที่ออกแบบสร้างสามารถท างานได้
แบบอัตโนมัติ ผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเริ่มและหยุดการท างานได้ตามเวลาที่
ก าหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบการท าความเย็นด้วยระบบสเปรย์ละอองน้ า ท างานตามเงื่อนไข 
อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือรักษาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ในช่วง 28- 33 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เป็นอุณหภูมิที่ แนะน าส าหรับการเพาะเมล็ดถั่ว โดยอุณหภูมิภายในถังปลูกเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในถังปลูกเฉลี่ย 99% เปอร์เซ็นต์ ระบบสเปรย์ละอองน้ าท างานเฉลี่ย 24 นาทีต่อ
วัน สมารถน าไปใช้ควบคุมการท างานของการเพาะถั่วงอกไว้ส าหรับรับประทานในภาคครัวเรือนได้เป็น
อย่างดี 
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Abstract 

 This research presents the design and construction of PLC- based automatic 
control system of temperature and relative humidity in legume by fogging system.  In this 
paper we use programmable logic control for controller an analog input device for receive 
analog signals from temperature and relative humidity sensor to processing in PLC. and 
use  digital sensor to displays the temperatures relative humidity in the seeds tank at the 
front of the control cabinet.  The control system can be controlled with automatic control. 
The test result show the control system can automatically start and stop run as scheduled 
and can command the evaporative cooling system and fogging system run in the conditions 
of temperature and time specified to maintain.  The temperature in the seed tank less than 
28-33 degrees celsius that are the recommended temperature for seeds tank. The average 
temperature in the seed tank of 31 degrees Celsius. the average relative humidity in the 
seed tank of 99 percent. fogging system average run of 24 minutes per day. This will reduce 
electric power consumption. water and labor as well as for the control of seed for the home 
as well. 
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บทน า 

  การเกษตรมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ โดยมนุษย์รู้จักใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย 4 คือ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยมนุษย์รู้จักเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร น าไป
ประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย น าส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่ง
ทอหรือใช้หนังสัตว์ท าเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพ่ือน าไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง สร้างที่พักอาศัย อาคาร
สถานที่ ท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือน าไปใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น 
 แต่ในปัจจุบันในภาคการเกษตรกลับพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอันจะส่งผลในระยะยาวหากไม่ได้
รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งปัญหาหลักท่ีพบ มีดังนี้  

1. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อันเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีฐานจากการใช้พลังงาน 
ต้นทุนปุ๋ย ยา แรงงานสูงขึ้น ฐานทรัพยากรอาหารลดลง และแม้ว่าปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผลผลิตทางการ
เกษตรจะมีราคาดี แต่ราคาที่เพ่ิมขึ้นเหล่านี้ไม่แน่ว่าจะส่งผลประโยชน์กลับมาที่เกษตรกร รวมทั้งราคา
อาหารที่แพงขึ้นก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่สูงข้ึน และส่งผลลบต่อคนจนเช่นกัน 

2. ปัญหาเรื่องสุขภาวะ ทุกฤดูการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชสวน หากได้ออกไป
ในไร่นาก็จะได้กลิ่นสารเคมีก าจัดหญ้าก าจัดแมลงทั่วทุกหนแห่ง เกิดผลกระทบทั้งเกษตรกรเองและ
ผู้บริโภค เกษตรกรเองหนักกว่าเพ่ือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในฐานะเป็นผู้ใช้ยาและ เป็นผู้บริโภค
ผลผลิตด้วย 

3. ปัญหาเรื่องตลาด ตลาดเป็นของพ่อค้าแต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของ
เกษตรกร เกษตรกรจึงไม่มีส่วนในการตัดสินใจก าหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็นธรรม 
ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ตามอ านาจซื้อของพ่อค้าขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นโดยที่ไม่เคยลดลง 

4. ปัญหาที่มาจากนโยบายพลังงาน และปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนน้ ามัน ท าให้
เกิดผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม (สยามรัฐออนไลน์, 2561) 
 หลังจากที่ได้ศึกษาหาข้อมูล ทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะ
เรื่องของสุขภาวะ ซึ่งมีผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง และในปัจจุบัน 
 กระแสของการรับประทานอาหารคลีน รับประทานผักปลอดสารพิษ มีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
ส่งผลให้ราคาของพืชผักเหล่านี้มีราคาท่ีสูงกว่าพืชผักตามท้องตลาด  
 ผู้จัดท าจึงได้ศึกษาและสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติขึ้น เพ่ือใช้ในการเพาะ
เมล็ดพืชตระกูลถั่ว ไว้รับประทานในภาคครัวเรือน ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ และปลอดภัย
จากสารเคมี รวมถึงมีความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาในการเพาะ          
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วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ในการเพาะเมล็ดถั่ว 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส 
2. ควบคุมความชื้นได้ 90% - 99% 
3. ท าการเพาะเมล็ดถั่วได้ครั้งละ 250 กรัม  
4. ใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล (PLC) ในการควบคุมการท างานของเครื่อง 
 

วิธีการด าเนินงาน  
 1. ศึกษาข้อมูล 

2. ออกแบบระบบ 
 2.1 การออกแบบ ในการออกแบบผู้จัดท าได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ระบบที่

ใช้ควบคุม และ ตัวเครื่องเพาะเมล็ดถั่ว  
  2.1.1 ระบบควบคุม ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่น ามาประกอบขึ้นเป็น 

วงจรไฟฟ้า เพ่ือควบคุมการท างานของเครื่องเพาะเมล็ดถั่วทั้งหมด ตั้งแต่เวลาในการรดน้าํ จนกระท่ังจบ
การท างาน 

 

 
 

ภาพที่ 1. การออกแบบโครงสร้างภายนอก 
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  2.1.2  ตัวเครื่องเพาะเมล็ด ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่ใช้ในการ
ปลูกและ ส่วนที่ใช้ในการกักเก็บน้ าส าหรับเพาะปลูก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การออกแบบภายในถังปลูก 
 

3. จัดท าระบบและสร้างชุดค าสั่ง PLC 
4. ทดลองเครื่องเพาะเมล็ดถั่ว 
5. สรุปผล 

 
ผลการวิจัย 
 การหาประสิทธิ์ภาพในการท างานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการเพาะ  ปริมาณน้ าที่ใช้ น้ าหนักถั่วงอกที่ได้ต่อ
น้ าหนักของเมล็ดถั่ว  โดยผลที่ได้ เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการเพาะเมล็ดถั่วเขียวหนัก 0.25 กรัม พันธุ์เดียวกัน และใช้เวลาใน
การฉีดพ่นน้ าเท่ากันที่ 1 นาที 
 

ล าดับ 
 

ระยะเวลา
ในการรดน้ า 

น้ าหนัก
ถั่วงอกเฉลี่ย 

(กก.) 

ปริมาณ 
น้ าทิ้งเฉลี่ย 

(ลิตร) 

เวลาในการ
ปลูกเฉลี่ย 
(ชั่วโมง) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 
(◦C) 

ความชื้น
เฉลี่ย 

(%) 

1 ทุกๆ 1 ชม. 1.32 16.15  42 32  99 
2 1.30 1.297 13.07 45 32 99 
3 2 1.287 9.23 48 32 99 
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กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบช่วงเวลาการรดน้ ากับปริมาณน้ าทิ้ง ของการรดน้ า 1 นาที ในช่วงเวลา
ทุก ๆ 1 ชั่วโมง, 1.30 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามล าดับ 

 
 
กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการปลูกกับน้ าหนักของถั่วงอก ของการรดน้ า 1 นาที 
ในช่วงเวลาทุก ๆ 1 ชั่วโมง, 1.30 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบการเพาะเมล็ดถั่วเขียวหนัก 0.25 กรัม พันธุ์เดียวกัน และใช้เวลาใน
การฉีดพ่นน้ าเท่ากันที่ 1.30 นาที 
 

ล าดับ 
 

ระยะเวลา
ในการรดน้ า 

น้ าหนัก
ถั่วงอกเฉลี่ย 

(กก.) 

ปริมาณ 
น้ าทิ้งเฉลี่ย 

(ลิตร) 

เวลาในการ
ปลูกเฉลี่ย 
(ชั่วโมง) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 
(◦C) 

ความชื้น
เฉลี่ย 

(%) 

1 ทุก ๆ 1 ชม. 1.397 18.5 37 32 99 
2 1.30 1.39 16 42 32 99 
3 2 1.38 11.5 46 32 99 

 

กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบช่วงเวลาการรดน้ ากับปริมาณน้ าทิ้ง ของการรดน้ า 1.30 นาที ในช่วง
เวลาทุก ๆ 1 ชั่วโมง, 1.30 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามล าดับ 
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กราฟที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการปลูกกับน้ าหนักของถั่วงอก ของการรดน้ า 1 นาที 
ในช่วงเวลาทุก ๆ 1 ชั่วโมง, 1.30 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามล าดับ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 เมล็ดถั่วก่อนการเพาะ 
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ภาพที่ 4 ผลผลิตที่ได้จากการเพาะ 
 
สรุปผลการทดลอง 
          จากการทดลองพบว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว ควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคอนโทรล (PLC)  สามารถสรุปผลการทดลองได้ ดังนี้ 

1. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่วที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ มีคุณสมบัติ
ตรงตามขอบเขตที่วางไว้ของงานวิจัย คือ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 28-32 องศาเซลเซียส ควบคุม
ความชื้นได้ 99%  เพาะเมล็ดถั่วได้ครั้งละ 250 กรัม และสามารถใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคอนโทรล 
(PLC) ในการควบคุมการท างานของเครื่อง 

2. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว สามารถใช้เพาะได้ทั้ง ถั่วเขียว ถั่ว
แดง ถั่วลิสง  

3. ในการทดลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว พบว่า ในระยะเวลา
การฉีดรดน้ าที่ 1 นาที และ 1.30 นาที การเพาะถั่วเขียวมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4. การควบคุมเวลาท างานได้ดีเมื่อครบเวลาที่ก าหนด เครื่องจะหยุดท างานทันที 
5. เซนเซอร์อุณหภูมิท างานได้ถูกต้อง เมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องมากกว่าที่ก าหนด เครื่องจะท า

การฉีดพ่นน้ าทันที 
6. ระยะเวลาการรดน้ า และปริมาณน้ ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  

 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย 
          เนื่องจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่วที่จัดท าขึ้น ยังมีส่วนของ
ข้อบกพร่องที่ควรพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็นข้อๆดังนี้ 
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 1. การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่วครั้งต่อไป ควรจะมีตาราง
คู่มือการเพาะเมล็ดชนิดต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ ตั้งเวลาการรดน้ า เวลาการท างาน อุณหภูมิและความชื้นที่
ต้องการควบคุม ให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ดถั่วประเภทต่าง ๆ  
  2. อาจจะน าเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการเพาะเมล็ดถั่ว ไปปรับใช้กับพืชชนิดอ่ืน ๆ 
ได้มากขึ้น  

3. โปรแกรมควบคุมสามารถท างานได้ดีอยู่แล้ว อาจจะน าไปต่อยอดสร้างโปรแกรมท่ีสมบูรณ์แบบ
มากขึ้น 

 4. การติดพัดลมช่วยให้สามารถลดอุณหภูมิภายในถังปลูกได้  
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การพฒันาระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมศิาสตร์ส ำหรับอทุยานแห่งชาตดิอยภูนาง จงัหวดัพะเยา 

A Development of Geo-Restriction Tree Database System 
For Doi Phu Nang National Park, Phayao Province 
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บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ ในอุทยานแห่งชาติดอยภู

นาง ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปง อ าเภอจุน และอ าเภอดอกค าใต้ ในจังหวัดพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการข้อมูลในเขตพ้ืนที่ป่าที่รับผิดชอบ 

ระบบนี้สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยท์ โดย

ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วน 1) เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีระบบการท างานเป็นแบบฐานข้อมูลที่

ใช้ภายในหน่วยงาน ประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานในด้านการบริหารข้อมูลต้นไม้หวงห้ามทั้งหมดเช่น การ

บันทึก การจ าแนกกลุ่มชนิด การค้นหา และการแสดงผลลัพธ์ต าแหน่งชื่อพรรณไม้ตามพิกัดต่าง ๆ บนแผนที่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนางทั้งหมด และส่วนที่ 2) เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ที่เน้นการท างานใน

ภาคพ้ืนสนามที่เป็นป่าลึกไม่มีสัญญานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยมีฟังก์ชันการท างานหลักในด้านการ

บันทึกข้อมูลต้นไม้ตามพิกัดจริงแบบออฟไลน์ การถ่ายภาพต้นไม้ และการถ่ายโอนข้อมูลมายังฐานข้อมูลหลัก

เมื่อมีการเชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่กลุ่มโปรแกรมภาษา PHP และ 

Java ส่วนฐานข้อมูลใช้ XAMPP และ MySQL ผลการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการ

ออกแบบ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ จากกลุ่มประชากรตัวอย่างระดับผู้บริหาร 1 คน 

เจ้าหน้าที่วิชาการ 2 คน และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 30 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน ได้

ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 หรืออยู่ในระดับดี 
 

ค ำส ำคัญ : ระบบฐานข้อมูล ต้นไมห้วงห้าม อุทยานแห่งชาติ ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
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Abstract 

This research project is to develop a database of Geo-restriction tree database system 

for Doi Phu Nang National Park which covering 3 district areas: Pong, Chun, and Dok Khamtai 

in Phayao province. The objective is to support the work of staff in the duty of restricted tree 

data collection and have an information management system of the responsible forest area. 

This system can operate between databases in a personal computer and applications on 

Android phone. The system is divided into two parts: the first part is the web application that 

has a working system as a database within the organization including each function of data 

storing by classify the species, searching, and display of various restricted tree data in a 

geographic location form or map in Doi Phu Nang National Park. The second part is emphasized 

on mobile application to have a mission in the deep forest field such as taking a tree photo, 

an actual coordinate recording without a communication signal, and all gathered data can 

transfer into the main database later automatically with internet connection. The system 

development tools are PHP, Java, and XAMPP and MySQL as database. The results of 

evaluating the acceptance of applications in 3 aspects include Design, Efficiency, and Useful 

as from the sample population such 1 head of official, 2 academic staffs, 30  field staffs, and 

3 information technology experts which have got the average value as x̅ = 4.01 and S.D. = 

0.70 or a good level. 

 
Keywords: database system, restricted trees, national park, geographic information system 
 
บทน ำ 

 ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและมีหน้าที่ในการดูแลผืนป่าทั่วประเทศ ซึ่ง

ในแต่ละพ้ืนที่ของภาคก็จะมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หวงห้ามซึ่งแบ่งออกเป็นประเภท ก 

และประเภท ข ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ปี พ.ศ. 2530 โดยประเภท ก เป็นไม้หวงห้ามธรรมดารวม 158 

รายการ ตัวอย่างได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้เต็ง และไม้ประดู่ เป็นต้น ส่วนไม้

หวงห้ามประเภท ข เป็นไม้หวงห้ามพิเศษ มี 13 รายการได้แก่ กระเบา กระเบาน้ า กระเบาใหญ่ ก าจัดต้น 

มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ ก ายาน เป็นต้น (พระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม, 2530) แต่ทั้งหลายทั้ง

ปวงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นไม้ประเภทไหนก็มีความส าคัญต่อผืนป่าในอุทยานทั้งนั้น ด้วยประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่ากว้าง
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ใหญ่ทั่วประเทศและมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ในส่วนการจัดเก็บข้อมูพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั้งหมดในแต่ละอุทยานก็เป็นเรื่อง

ยากในทางปฎิบัติ แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลในยุคประเทศไทย 4.0 หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวให้เข้ากับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือรองรับการบริการทุกภาคส่วนและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาระบบการท างานและเก็บข้อมูลใน

รูปแบบอิเลคทรอนิคส์ เพ่ือความสะดวกในการท างานและทันต่อกาลสมัย ด้วยงานในอุทยานแห่งชาติมี

หลากหลาย และในส่วนการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้และต้นไม้หวงห้ามก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้ส่วน

อ่ืน ๆ จากการส ารวจการน าเทคโนโลยีมาใช้กับงานเหล่านี้ก็มี ในเรื่องของการแอปพลิเคชันกับระบบ GPS ที่ใช้

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือ เพ่ือใช้ในการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและการจัดเก็บข้อมูล

ภาคสนามของอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท (จิรภัทร กันธิยาใจ , 2559) และระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ ซึ่งในฐานข้อมูลจะมีภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้เช่น 

ใบ ดอก และผล พร้อมจัดเก็บพิกัดของต้นไม้แต่ละต้นแสดงด้วยสัญลักษณ์ของพรรณไม้ต่าง ๆ ในแผนที่ (ศุภ

กาญจน์ เรืองวิริยะ, 2557) ระบบที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อีกเช่น ระบบจัดเก็บและสืบค้นพันธุ์ไม้ ที่รวบรวมข้อมูล

พันธุ์ไม้ในพ้ืนที่เขตจอมทอง (ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์, 2558) ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของ

ประเทศไทย รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรที่พบได้บ่อยและมีถิ่นก าเนิดหรือมีการกระจายพันธุ์อยู่ในเขต 14 

จังหวัดภาคใต้ จ านวนพืชทั้งหมด 52 ชนิด (ปฐพี เจนกุลประสูติ , 2552) ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สามารถรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ได้จ านวน 108 วงศ์ 320 

ชนิด (นิพล กุลฑล, 2552) 

 วรรณกรรมและงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวความคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและ

พัฒนานี้เป็นอย่างมาก ที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้หวงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติ 

โดยมุ่งเน้นไปที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา ที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้

หวงห้ามและพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ป่าลึกให้กับทางอุทยานฯ เพ่ือน าไปใช้งานและท า

ประโยชน์ต่อไป  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือจัดสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ในอุทยานแห่งชาติดอยภู

นาง จ.พะเยา 

2. เพ่ือน าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลต้นไม้หวงห้ามในพ้ืนที่ป่า

ด้วยแอปพลิเคชันแบบออฟไลน์และลดปัญหาต่าง ๆ ในการเก็บบันทึกข้อมูลในภาคสนาม 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  บ้านบ่อเบี้ย 

ต าบลบ้านมาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีพ้ืนที่เก็บข้อมูลต้นไม้หวงห้ามภายใน อุทยานแห่งชาติดอย

ภูนาง ที่ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 3 อ าเภอคือ อ าเภอปง อ าเภอจุน และ อ าเภอดอกค าใต้ ในจังหวัดพะเยา โดยมี

ระบบที่แบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนคือระบบที่ 1 เป็นส่วนการท างานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายวิชาการที่มีหน้าที่

ดูแลด้านฐานข้อมูลในส านักงานอุทยานฯ และระบบที่ 2 เป็นส่วนการท างานส าหรับเจ้าหน้าที่เดินส ารวจป่า

เพ่ือท าการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในพื้นที่อุทยานที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยฟังก์ชันการท างานดังนี้ 

1.1. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลต้นหวงห้ามที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ในรูปแบบออนไลน์บนระบบเว็บไซต์ 

1.2. เป็นระบบปิดที่ใช้ภายในองค์เท่านั้น 

1.3. การใช้งานระบบใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดูแลด้านฐานข้อมูลและเจ้าหน้าที่

ระดับสูงเท่านั้น โดยการการล็อคอินด้วยรหัสผ่าน 

1.4. สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้โดยการ เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง พิกัดของต้นไม้หวง

ห้าม ในรูปแบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ผ่านทาง Google map และจ าแนกแยกสีของต้นไม้หวงห้าม

ของแต่ล่ะชนิด ที่ประกอบไปข้อมูลต่าง ๆ คือ  

1.4.1. รหัสต้นไม้  

1.4.2. เส้นรอบวงต้นไม ้ 

1.4.3. ความสูงต้นไม ้ 

1.4.4. พิกัดละติจูด ลองจิจูด ของต้นไม้  

1.4.5. รูปภาพต้นไม้จ านวน 1-2 รูป  

ส่วนที่ 2 แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เน้นในการจัดเก็บข้อมูลต้นไม้หวงห้ามในภาคสนามพ้ืนที่ป่าประกอบ

ไปด้วยฟังก์ชันการท างานดังนี้ 

2.1. สามารถจัดเก็บข้อมูลและท างานได้ในแบบออนไลน์และออฟไลน์ (ในกรณีออกพ้ืนที่ป่าที่ไม่มีสัญญาน

อินเทอร์เน็ต) โดยการแบ่งกลุ่มต้นไม้หวงห้ามเป็นรายการ 

2.2. ข้อมูลที่จะจัดเก็บประกอบไปด้วยชุดข้อมูลของต้นไม้หวงห้าม ตามข้อ 1.4 

2.3. บันทึกค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูดของต้นไม้หวงห้ามตามค่า GPS ในโทรศัพท์มือถือ ที่ปราศจาก

สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 

2.4. สามารถถ่ายภาพต้นไม้หวงห้ามได้ 

2.5. เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลของโทรศัพท์ ก่อนที่จะส่งไปยังฐานข้อมูลหลัก 
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2.6. สามารถโอนถ่านข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหลักได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายการ

สื่อสารได ้

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นหัวหน้าอุทยานฯ 1 คน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 2 คน โดยการเลือก

เฉพาะเจาะจงตามหน้าที่โดยตรง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภาคสนาม 30 คน (ทีมละ 5 คนในการเดินป่าส ารวจ) 

โดยเลือกทั้งหมด และผู้เชี่ยวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน โดยวิธีสุ่มเลือก และใช้กับแบบทดสอบ

ความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านคือ การออกแบบ ประสิทธิภาพ และการน าไปใช้งานเป็นหลัก แล้วหาค่าเฉลี่ยและค่า

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (x̅ และ S.D.) 

2. การทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาระบบ 

3. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม มีกรอบแนวความคิดในการท างานของระบบ ที่จะต้องรองรับการ 

ท างานทั้งระบบภายในอุทยานฯ โดยการท างานจะเริ่มที่การเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ส ารวจป่าและบันทึกข้อมูล

ต้นไม้หวงห้ามลงใน Mobile App ซึ่งมีฟังก์ชันการท างานในการรับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นละติจูดและ

ลองจิจูดจากดาวเทียมด้วยระบบ GPS ในโทรศัพท์มือถือ และท าการบันทึกค่าลงในระบบโดยไม่ต้องใช้

สัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต เมื่อเสร็จสินภารกิจและมาถึงในพ้ืนที่ที่มีสัญญานอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ก็

สามารถส่งหรือให้ระบบท าการส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เข้าไปในฐานข้อมูลหลักโดยอัตโนมัติได้ 

และในส่วนการท างานของเว็บแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส านักงานฯ ผู้ดูแลระบบก็จะสามารถ

บริหารจัดการข้อมูลต้นไม้หวงห้ามได้ต่อไป โดยภาพการท างานตามแนวความคิดแสดงในภาพที่ 1 และขั้นตอน

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

Moblie App

Web 

Application

Internet

Database

Satellite

GPS

Officer in 

Forest Officer

 
ภำพที่ 1 การท างานของระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ 
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3.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ (Analysis) ได้ท าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้หวงห้าม
และระบบฐานข้อมูลในอุทยานฯ การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงการศึกษา
งานเดิมที่ปฎิบัติกันอยู่แล้วซึ่งอยู่ในรูปแบบของสเปสชีต (Excel) เป็นหลัก  

3.2. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) โดยการออกแบบระบบตามวัตถุประสงค์ของอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนาง และขอบเขตของการท างานของระบบ  

3.3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Development) ไดท้ าการพัฒนาระบบโดยระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลใช้
เครื่องมือด้านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Adobe Dreamweaver รวมกับภาษา PHP HTML และ JavaScript เพ่ือ
ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ และ MySQL จัดการฐานข้อมูลทั้งหมด และใช้ Google Maps APIs กับในส่วนการ
แสดงผลลัพธ์แผนที่ต้นไม้หวงห้าม ขณะที่ในส่วนการพัฒนาบนโทรศัพท์มือถือได้ใช้ Android Studio ร่วมกับ
ภาษา Java และ Xml ในการออกแบบและจัดการแอปพลิเคชัน รวมถึงการใช้ JavaScript Object Notation 
(JSON) ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบฐานข้อมูล โดยมีตัวอย่างหน้าจอต่าง ๆ ของระบบ
ดังภาพที่ 2 - 7 และส่วนหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือจะแสดงในภาพที่ 8 – 15 ตามล าดับ 

3.4. ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implementation) เมื่อพัฒนาระบบเสร็จได้น าไปใช้ในอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูนางได้ใช้งาน และสอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

3.5. ขั้นตอนการประเมินผลการใช้งาน (Evaluation) โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน และด้านประโยชน์และ
ผลกระทบ จากกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหลักแบบวัดความพึงพอใจ และความสมบูรณ์ของ
ระบบ  
 

 

ภำพที่ 2 หน้าจอหลักล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้าม 
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ภำพที่ 3 หน้าจอรายการข้อมูลต้นไม้หวงห้าม  

 

 
 

ภำพที่ 4 แสดงข้อมูลต้นไม้หวงห้ามจากภาพคือตัวอย่างข้อมูลต้นประดู่ 
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ภำพที่ 5 หน้าจอแสดงรูปลักษณะต้นประดู่   

 

 
ภำพที่ 6 แผนที่ของต้นประดู่โดยที่จุดแสดงต าแหน่งบนแผนที่จะบอกถึงรหัสต้นประดู่ 

 

 
 

ภำพที่ 7 แผนที่รวมของข้อมูลต้นไม้หวงห้ามทั้งหมด แยกออกตามสีต่าง ๆ รายการต้นไม้ 
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                 ภำพที่ 8 หน้าหลักของระบบ            ภำพที่ 9 เริ่มการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   ภำพที่ 10 เลือกรายการต้นไม้ที่จะบันทึก           ภำพที่ 11 เพ่ิมข้อมูลขนาดต้นไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     ภำพที่ 12 รับค่าจาก GPS บนโทรศัพท์มือถือ    ภำพที่ 13 ถ่ายรูปต้นไม้หวงห้าม 
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         ภำพที่ 14 สรุปรายการต้นไม้หวงห้าม   ภำพที่ 15 สถานะรายการที่บันทึกข้อมูล 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 ด้วยระบบนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนของการด าเนินงานทางราชการภายในอุทยานแห่งชาติดอยภู

นางจังหวัดพะเยา การท างานทั้งระบบจึงมีข้อจ ากัดหรือมิอาจเผยแพร่ข้อมูลต้นไม้หวงห้ามสู่การใช้งานแบบ

สาธารณะได้ ซึ่งจากเดิมการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้หวงห้ามอยู่รูปแบบโปรแกรม Excel และสมุดจดบันทึก

ส าหรับเจ้าหน้าที่ในภาคสนามที่เดินป่าส ารวจ เพ่ือท าการบันทึกและเก็บถ่ายภาพต้นไม้ และน ามาส่งยัง

ส านักงานที่ท าการฯ เมื่อระบบนี้ได้พัฒนาเสร็จและทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกับข้อมูลจริง ก็สามารถใช้งาน

และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ฯ และอีกทั้งยังสามารถน าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีอยู่มาใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นอีกด้วย ซ่ึงมีจุดเด็นที่สามารถใช้งานในป่าทึบที่ปราศจากสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ และ

จะใช้งานเพียงระบบ GPS ของสมาร์ทโฟนและฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ภายในเครื่องเท่านั้น และยังมีระบบ

ถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักที่ส านักงานฯ ได้แบบอัตโนมัติ เมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์

และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและพัฒนานี้เป็นอย่างมาก 

 

สรุปผล 

 จากการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. มีระบบการจัดการฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 

จ.พะเยา ที่สามารถท างานและตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ได้น าเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาประยุกต์ใช้งานในการเก็บข้อมูลต้นไม้หวงห้ามในพ้ืนที่ป่า

ด้วยแอปพลิเคชันแบบออฟไลน์ สามารถลดปัญหาด้านการเก็บบันทึกข้อมูลในภาคสนามได้

เป็นอย่างดี 

 

 โดยได้ท าการประเมินจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในอุทยานฯ และผู้เชี่ยวชาญฯ รวม 36 คน ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการ

ท างาน ด้านประโยชน์และผลกระทบ ได้ผลลัพธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่ x̅ = 4.01 และค่า S.D. = 0.70 ซึ่งอยู่
ในระดับดี ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 
  ตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพของระบบฐานข้อมูลต้นไม้หวงห้ามเชิงภูมิศาสตร์  

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย (�̅�) SD 

1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ 4.00 0.80 
2. ด้านประสิทธิภาพการท างาน 3.95 0.60 
3. ด้านประโยชน์และผลกระทบ 4.10 0.69 

รวม 4.01 0.70 
 

จากผลลัพธ์ที่ได้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.01, S.D.=0.70) และเมื่อพิจารณารายด้าน

สามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.00, S.D.=0.80) 

ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=3.95, S.D.=0.60) และด้านประโยชน์และ

ผลกระทบของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.10, S.D.=0.69) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบนี้และด้วยเป็นระบบต้นแบบที่น ามาใช้งาน จึงมีสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต
ในบางส่วนเช่น ส่วนของการปรับปรุงฐานข้อมูลต้นไม้กับแผนที่ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบ
ปัจจุบันจะใช้วิธีแบบกึ่งปรับปรุงให้ทันสมัยโดยยังต้องใช้กรรมวิธีที่ซับซ้อนอยู่ส าหรับผู้ใช้งาน และในส่วนการ
ออกแบบหน้าจอท้ังส่วนที่เป็นเว็บและหน้าจอบนสมาร์ทโฟนให้มีความทันสมัยและใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
กิตติกรรมประกำศ  

โครงงานนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ นายเทวฤทธ โกยโภไคสวรรค์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ และสาขาเทคโยโล

ยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้การสนับสนุนทุนและข้อมูล

อันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้  

helpdesk
Typewriter
228



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจาปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 
จิรภัทร กันธิยาใจ. (2559). การประยุกต์ใช้ Application GPS ของระบบปฏิบัติการ Android บน

โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone เพ่ือใช้ในการลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและการจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนามของอุทยานแห่งชาติถ้าผาไท. ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง). อ.งาว จ.ล าปาง 

นิพล กุลฑล. (2552). ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
วิทยาเขตหาดใหญ่. 

ปฐพี เจนกุลประสูติ. (2552). ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทย. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตก าแพงแสน. 

พระราชกฤษฎีกา ก าหนดไม้หวงห้าม. (2530). ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2530 

เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน. 

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์. (2558). ระบบจัดเก็บและระบบจัดเก็บและสืบค้นพันธุ์ไม้. กรณีศึกษาพันธุ์ไม้ในเขต
จอมทอง. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ศุภกาญจน์ เรืองวิริยะ. (2557). ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลับเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

 

helpdesk
Typewriter
229



การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3 ประจ าปี 2562                                             
                                                      28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี                                                                                            

 

ข 

 

 

 

 

สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตามที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่งได้เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ

การผลิตและพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ท างานด้าน

วิชาการ จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และ

สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าเสนอผลงานวิชาการที่มี

คุณภาพ และเป็นแหล่งน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้

ขอบเขตหัวข้อ 5 กลุ่ม ได้แก่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ การวิจัยด้าน IT ICT และ e-learning ผลงานโครงงานนักเรียน/นักศึกษา                 

การวิจัยทางการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์  

กระผมในนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ที่เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี             

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในเข้าร่วมงานและอยู่ในความทรงจ าของทุกท่านตลอดไป 
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              คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการท างาน

ส าหรับการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนกิจกรรมการเรียนการสอน 
โปรแกรมจ าลอง Frizing  แบบน าเสนอ ใบปฏิบัติการ แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ และแบบ
ประเมินเครื่องมือวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพัลส์และ  
สวิตชิง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ านวน  32 คน  ผลการวิจัย มีดังนี้ 1.) กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่ในระดับมาก 2.) คุณภาพของเครื่องมืองานวิจัยมีค่าอยู่ในระดับมาก 
3.) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์
และ 4.) ความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาสามารถส่งเสริมทักษะการท างานของผู้เรียนให้มีความพร้อมส าหรับ
การออกไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

ค าส าคัญ :  กิจกรรมการเรียนการสอน, ทักษะด้านการท างาน, การศึกษาทางด้านวิชาชีพ 
 

Abstract 
This article aims to develop teaching and learning activities that improve work skills 

for vocational education. There are many types of equipment used in this study such as 
Lesson plan, Frizing simulation program, Presentation, Operation Sheet, Test, Satisfaction 
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test and Evaluation test for specialists. The samplings are the 32 Thai-Austrian Technical 
College's students who enrolled in the Pulse and Switching courses. The results are as 
follows: 1.) Teaching and learning activities by specialists' assessment are good. 2.) The 
quality of the equipments are good. 3.) The efficiency of teaching and learning activities 
were effective according to the quality criteria of Meguians’s and 4.) The satisfaction of 
learners by improving activities teaching and learning are excellent. Thus, the development 
of teaching and learning activities can encourage the effective of learners' skills to be ready 
for work and response to the requirement of the industrial. 

 
Keywords : teaching and learning, working skills, vocational education 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันพ้ืนที่อุตสาหกรรมส าคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ เช่น โรงงานนิคม โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สนามบิน รวมถึงมีท่าเรือท่ีมีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก อยู่ที่ภาค
ตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, และฉะเชิงเทรา (พลวุฒิ, 2562) จึงท าให้เกิดแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่เรียกว่า “โครงการพัฒนาระเบียง (Eastern Economic Corridor: EEC)” ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นและเทคโนโลยีอย่างง่ายเพ่ือผลิต
สินค้าและบริการที่ไม่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพ่ิมต ่าไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาด้านวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นส าคัญ เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
(K. Panuwong, 2018)  
  ในการพัฒนาหรือการดัดแปลงเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะจากประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภาคการศึกษาจะเป็น
รากฐานส าคัญของการเพ่ิมสมรรถนะ (Capability) ของภาคการผลิต ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูป
ภาคการผลิต (Hausmann. R, 2007 ) ดังนั้นจึงท าให้ภาคการศึกษาต้องเร่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถ
ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเองได้ จึงได้ปรับการเรียนการสอนเป็นยุคการศึกษา 4.0 (D. Withawat, 2017)  
ซึ่งเป็นยุคแห่งการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าร่วมกัน เพ่ือก้าวเข้าสู่การสร้างนวัตกรรมที่ผู้เรียนจะต้องมี
องค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการจัดการที่เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในแต่ละศาสตร์ได้
อย่างสร้างสรรค์  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนโดยใช้ฐานของการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ (J., Rogers, 2012) ที่เรียกว่า ระบบการศึกษาแบบ STEAM (Science Technology Engineering 
Arts and Math)  ที่ท าให้ผู้ เรียนมีการถ่ายทอด การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และคิดสร้างสรรค์            
(P. Carla, 2016) ที่สามารถผลิตวิศวกรและแรงงานให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่ต้องการ 
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 บทความวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการท างาน
ส าหรับการศึกษาทางด้านวิชาชีพเพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะส าคัญที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการท างานส าหรับการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพส าหรับวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง 
 2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์  
 3.  เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 รูปแบบการสอนเชิงบูรณาการศาสตร์ แบบ STEAM เป็นการเพ่ิมศาสตร์ของ Arts หรือ A เพ่ือขยาย
แนวคิดการศึกษาแบบ STEM  ที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน แสวงหาความรู้หรือ
ค าตอบด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอด การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัวมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (ทิศนา, 2556)   Khamwisang  มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุดเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมี
การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง เพ่ือพัฒนากาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในบริบทที่
มีอยู่และเกิดตามสภาพจริง และพัฒนาตามศักยภาพในการเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (T. Khamwisang, 2004) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการ
ใช้กิจกรรมจึงเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนขั้น Science (S) เป็นการให้ผู้เรียนรู้จัดการค้นคว้าหรือสืบค้น ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมจินตนาการเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาและพิสูจน์ความจริงอย่างมีล าดับและขั้นตอนเหมาะสม  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่น ชุด
ประลอง โปรแกรมจ าลอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในขั้น Technology (T) เป็นการน าเทคโนโลยีมามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนปัจจุบันมีได้ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลลักษณะต่างๆ การบันทึกและ
น าเสนอข้อมูลด้วยภาพนิ่ง วีดีทัศน์และมัลติมีเดียจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามขั้นEngineering (E) ที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ  การ
วางแผนและการบูรณาการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และขั้น Art (A) มุ่งเน้นกระบวนการ
สื่อสาร ถ่ายทอด การท างานเป็นทีม เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายMathematic (M) กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์เพ่ือค้นหาค าตอบ ที่ต้องเปรียบเทียบผลของค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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รวมทั้งการใช้คณิตศาสตร์ในการค านวณโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือจะได้พัฒนานวัตกรรมได้
อย่างมีคุณภาพตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ได้ 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแสดงดังภาพที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
สะตรีมเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานส าหรับการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โดย
ใช้รูปแบบกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) ก าหนดแนวทาง  :เป็นขั้นที่ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
ก าหนดแนวทางและค้นหาประเด็นปัญหาและค าตอบตามที่ผู้สอนได้มอบหมาย  2) การลงมือปฏิบัติ เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนจ าลอง ออกแบบ ทดสอบวงจร โดยใช้เครื่องมือวัดเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ผลการจ าลองจากโปรแกรมแล้วสรุปผลการทดลอง 3) แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิด เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
น าผลการจ าลองและผลการทดสอบเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมาอภิปราย และแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มและผู้สอน 4) สรุปผลและสอบหลังเรียน:  เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนสรุปผล การจ าลอง การทดสอบ และทฤษฏีร่วมกัน และท าทดสอบหลังเรียนและเฉลยโดยมีอาจารย์
เป็นแนะน าและตรวจปรับเนื้อหา และ 5) ประยุกต์ใช้งาน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะน าความรู้ทั้งหมดที่ได้รับ
และทักษะที่ได้ฝึกจากรูปแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนทั้งหมดไปใช้ในการท างานจริงที่สถาน
ประกอบการ จากปัญหาที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานในสถานประกอบการตอนฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ ทักษะจากการปฏิบัติงานจริง 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM เป็นฐานร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
สอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการท างานส าหรับการศึกษาทางด้านวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแสดงดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย แผน
กิจกรรมการเรียนการสอน โปรแกรมจ าลอง Frizing  แบบน าเสนอ ใบปฏิบัติการ แบบทดสอบ แบบวัด
ความพึงพอใจ และแบบประเมินเครื่องมือวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
 

 

        
   

   ภาพที่ 1 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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 2. การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 2.1  น าแบบประเมินเพ่ือประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพ่ือท าการประเมิน รวบรวม วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

2.2 น าแบบประเมินเครื่องมือวิจัย (แผนกิจกรรมการเรียนการสอน โปรแกรมจ าลอง Frizing            
แบบน าเสนอ ใบปฏิบัติการ แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

2.3  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ พัฒนา โดยประชากร คือ นักเรียนแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง จ านวน 106 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ านวน 
32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นไปตามสภาพห้องเรียนจริงที่มีการลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2/2561 
โดยสภาพบรรยากาศในการด าเนินการแสดงในภาพที่ 2 

 

       
 

               ภาพที่ 2 บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ผลการวิจัย 
 การน าแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEAM มาประยุกต์ในการศึกษาทางด้านวงจรพัลส์และสวิตชิง
ของผู้เรียนในสายวิชาชีพ เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่มีความส าคัญในด้านอาชีพ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะ มีการสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผลของการ
ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาแสดงดังตารางที่ 1 และผลการประเมินความ
เหมาะสมของเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEAM 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
2. ด้านกิจกรรมที่เน้นทักษะการท างาน 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 

3. ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 3.80 0.45 เหมาะสมมาก 
4. ด้านวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.00 0.18 เหมาะสมมาก 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
แสดงดังตารางที ่1 โดยภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ซึ่งพบว่ารูปแบบการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินเครื่องมือวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด้านแผนกิจกรรม 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 
2. ด้านสื่อน าเสนอ (Power-point) 3.60 0.55 เหมาะสมมาก 
3. ด้านโปรแกรมจ าลอง   4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
4. ด้านใบปฏิบัติการ 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.08 0.18 เหมาะสมมาก 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย มีค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 
4.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ซึ่งถือได้ว่าเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนในหัวข้อวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์     
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  32 คน และได้ทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนา โดย
ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ผลตามตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 

คะ
แน

น
แบ

บท
ดส

อบ
 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

น 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นส
ูงส

ุด 

คะ
แน

นต
่ าส

ุด 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

S.D
. ประสิทธิภาพ

ของเมกุยแกนส์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 32 15 10 4 7.75 2.14 
0.24 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
32 15 15 8 11.00 1.93 

 

 
  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ที่พัฒนาผลที่ได้
แสดงดังตารางที่ 4  
 

 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
หัวข้อส าหรับการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 
2. ด้านการลงมือปฏิบัติ 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
3. ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 4.20 0.45 เหมาะสมมาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.00 0.71 เหมาะสมมาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.20 0.27 เหมาะสมมาก 
 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x = 4.20 , S.D. = 0.27) ดังนั้นจากผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอน
สอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการท างาน ส าหรับการศึกษาทางด้านวิชาชีพสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 บทความวิจัยนี้เป็นการน าเสนอ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทักษะการท างานใน
ภาคอุตสาหกรรมแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการศึกษาแบบ 
STEAM มาบูรณาการศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อนักเรียนเมื่อออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลการ
ด าเนินงานและการประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนและรูปแบบการสอน มีดังนี้  
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 1.) รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมาก ( x = 4.00 
, S.D. = 0.18) ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบกิจกรรมสามารถส่งเสริมทักษะตามกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.) เครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น ที่ประกอบไปด้วย แผนกิจกรรมการเรียนการสอน โปรแกรมจ าลอง 
Frizing  แบบน าเสนอ ใบปฏิบัติการ แบบทดสอบ ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าอยู่

ที่ระดับมาก ( x = 4.08 , S.D. = 0.18) แสดงว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น สามารถน าไปเป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
   3.) ประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น เมื่อน าไปจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ด าเนินการตามกระบวนที่ก าหนด พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ที่ 0.428 แสดงว่ารูปแบบ
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพที่จะน าประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนทางด้านสายวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี  

 4.) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากที่สุด ( x = 4.20 , S.D 
= 0.27) เนื่องจากผู้เรียนได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ การแก้ปัญหา มีการปฏิบัติงาน และ
ค้นหาค าตอบด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนทางสายวิชาชีพมีความรู้
และความเข้าใจในหัวข้อที่ศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง 
 กล่าวโดยสรุปแสดงให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมตามกระบวนการของสะตรีมศึกษา  (STEAM 
Education) ที่เพ่ิมศาสตร์ทางด้านศิลปะ )Arts(  จะสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสื่อสาร การถ่ายทอด 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ K. Jamie and team ที่ได้น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEAM (K.Jamie, 
2016) ที่สามารถรองรับกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมทักษะการท างานในภาคอุตสาหกรรมแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.) ควรจัดการเรียนการสอน โดยการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและกล้า
แสดงออก ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลายหลายจะท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนและเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย เห็น
ประโยชน์ของเรื่องที่ก าลังเรียน ซึ่งท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.) ครูควรสร้างนวัตกรรมเป็นบทเรียนออนไลน์ (Online) เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อ
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

Acer
Typewriter
237

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
237



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

9 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.) ควรพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปบูรณาการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.) ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนในหลายๆ รูปแบบ  
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บทคัดย่อ  
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่  โดยปัจจัยที่

ท าการศึกษา คือ ชนิดของถ่านไม้ไผ่ โดยแปรเป็น 2 ชนิด ประกอบด้วย ไม้ไผ่รวก และไม้ไผ่เลี้ยง ศึกษา
ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า แปรเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 15 นาที และ 30 นาที ท าการวางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial Completely Randomized Design (Factorial in CRD) จะได้สิ่งทดลองทั้งหมด 
4 สิ่งทดลอง ด าเนินการเผาถ่านไม้ไผ่ในเตาเผาถ่านแบบนอน และควบคุมอุณหภูมิภายในเตาให้อยู่ที่ 900 – 
1,000 องศาเซลเซียส ท าการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี โดยการวิเคราะห์ค่าความชื้น และวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพของถ่านไม้ไผ่ โดยการน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า ถ่านไม้ไผ่
รวกท่ีระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้าเป็นเวลา 30 นาท ีมีสมบัติทางเคมีและกายภาพดีที่สุด ซึ่งลักษณะของ
ถ่านไม้ไผ่รวกมีลักษณะเป็นสีด า มันวาวและผิวของถ่านมีสีเหลือบน้ าเงินเขียว เมื่อเคาะจะมีเสียงที่ดังคล้าย
กับเหล็ก มีค่าความชื้นร้อยละ 3.66 + 0.88 ในการน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบรู
พรุนที่สะอาดมีขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นจ านวนมาก สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูด
กลิ่นอับต่อไปได ้

 
ค าส าคัญ :  ถ่านไม้ไผ่, ไม้ไผ่รวก, ไม้ไผ่เลี้ยง 

 
Abstract 

This research was aimed to study the chemical and physical properties of bamboo 
charcoal products.  The following two factors were included in the study: the bamboo 
charcoal products made from two different kinds of bamboo (Thyrsostachys siamensis, 
Bambusa multiplex), and the two time periods (15 and 30 minutes) of air flow. The 
experiment was carried out by means of Factorial Completely Randomized Design (Factorial 
in CRD), including four experimental formulas in the horizontal charcoal kiln at the 
controlled temperature of 900 – 1,000 degree Celsius.  The chemical properties of the 
products were then analyzed in terms of moisture value while their physical properties were 
analyzed by means of Scanning Electron Microscope (SEM). It was found that the chemical 
and physical properties of Thyrsostachys siamensis bamboo charcoal under 30 minute air 
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flow were the best.  The charcoal color was shiny black while its surface was green blue.  
When knocked, the charcoal sounded like iron and its moisture value was 3.66+  0.88  per 
cent.  By means of SEM, a lot of clean pores of small and medium sizes were found in the 
charcoal.  The charcoal could, therefore, be used in developing deodorant products.   

 
Keyword : Bamboo charcoal, Thyrsostachys siamensis, Bambusa multiplex 

 
บทน า 

ไผ่ (bamboo) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคมไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ไม้ไผ่แห่งหนึ่งของโลกและมีการพบ
ไม้ไผ่ 15 สกุล 82 ชนิด ไผ่ที่หลากหลายขึ้นกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ มีความส าคัญต่อ  วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นไทย ทั้งในวิถีบริโภคอาหารการกิน ขนม ของเล่นเด็ก เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักสานหัตกรรม เครื่องมือจับสัตว์น้ า แหล่งผลิตถ่าน ไม้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญต่อชุมชนและประเทศ มีมูลค่าทางการค้า ไม้ไผ่จัดได้ว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพเป็นแหล่งไม้ทดแทนได้ 
เพราะไม้ไผ่เป็นไม้ที่โตเร็ว อายุประมาณ 3 ปี ก็สามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่ไม้โตเร็วชนิดอ่ืน
ต้องการเวลา 5 ปี ถึง 10 ปี ขยายพันธุ์ง่ายและใช้พ้ืนที่ปลูกน้อยสามารถปลูกได้ทั่วประเทศ (ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพ่ือคนกับป่า, 2557) ซึ่งพ้ืนที่ 1 เฮกแตร์ (6.25 ไร่) ผลิตไผ่แห้งได้ 10 ตัน ให้น้ ามัน 4,600 ลิตร ถ่าน
แท่ง 2,200 กิโลกรัม มีคุณค่าทดแทนน้ ามันจากธรรมชาติ 2,000 ลิตร และประเทศไทยมีศักยภาพในการ
จัดการผลผลิตได้สูงสุดถึง 50 – 100 ตันต่อไร่ (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2562 : ออนไลน์) 

ถ่านเกิดจากไม้ที่น ามาผ่านกระบวนการให้ความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากเปลวไฟ ในสภาวะที่
ปราศจากก๊าซออกซิเจนที่เป็นตัวท าให้เกิดการเผาไหม้ การลุกติดไฟ ไม้ที่ได้รับความร้อนสารส าคัญต่างๆ 
เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส สารเฉพาะตัวต่าง ๆ เกิดการระเหยและสลายตัวออกไปจากเนื้อไม้ ซึ่งจะเหลือ
แต่ส่วนที่เป็นคาร์บอน ไม้จึงเปลี่ยนเป็นสีด า สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานไม่มีปัญหาจากปลวกและมอดมากินไม้ 
และน าไปใช้งานเป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ รวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษในการใช้งานอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย 
(การเผาถ่านคุณภาพ, 2556: ออนไลน์) ทั้งด้านการเกษตร การท าปศุสัตว์ การก่อสร้าง และการบัดของเสีย 
เป็นต้น ซึ่งถ่านที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากที่สุด คือ ถ่านไม้ไผ่ เพราะไม้ไผ่จะมีความเป็นรู
พรุนที่สูงกว่าไม้ชนิดอ่ืน หาได้ง่าย โตเร็วและมีรอบในการตัดที่สั้น อีกทั้งถ่านไม้ไผ่หรือชาร์โคล มีสรรพคุณ
ช่วยดูดซับสารพิษ ล้างพิษตกค้างในร่างกายได้ จึงน ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย หลาย
ชนิด เช่น อาหาร ยาสีฟัน มาส์กหน้า ครีมทาผิว ฯลฯ และถ่านไม้ไผ่มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ 
สามารถดูดซับกลิ่นเหม็นอับไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะเห็นจากการน าถ่านมาไว้ในตู้เย็น ท าให้ตู้เย็นไม่มี
กลิ่นเหม็นคาว ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า และตู้โชว์ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ (ถ่านไผ่, มปป. : ออนไลน์) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่จากไม้ไผ่ 2 
ชนิด ประกอบด้วยไม้ไผ่รวกและไม้ไผ่เลี้ยง เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ 
 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มุ่งเน้นการศึกษาชนิดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิต

ถ่านไม้ไผ่ และศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่  โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วาง
หลักการอันเป็นขอบเขตการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาที่ส าคัญอันจะเป็นประเด็นมุ่งเน้นในการศึกษาครั้งนี้ จะครอบคลุมเกี่ยวกับชนิดของไม้ไผ่ที่มี

ความเหมาะสมในการน ามาผลิตถ่านไม้ไผ่  
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  พ้ืนที่ในการรวบรวมไม้ไผ่ส าหรับน ามาผลิตถ่านไม้ไผ่เป็นการรวบรวมไม้ไผ่ 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 
ไม้ไผ่รวก และไม้ไผ่เลี้ยงในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้ไผ่ 
การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้ไผ่ โดยการน าไม้ไผ่ที่มีอายุระหว่าง 2 -3 ปี มาใช้

ส าหรับด าเนินการศึกษาวิจัย โดยปัจจัยที่ท าการศึกษา คือ ชนิดของถ่านไม้ไผ่ โดยแปรเป็น 2 ชนิด 
ประกอบด้วย ไม้ไผ่รวก และไม้ไผ่เลี้ยง ศึกษาระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า แปรเป็น 2 ระดับ 
ประกอบด้วย 15 นาที  และ 30 นาที  ท าการวางแผนการทดลองแบบ Factorial Completely 
Randomized Design (Factorial in CRD) จะได้สิ่งทดลองท้ังหมด 4 สิ่งทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 และ
น าไปสู่กระบวนการเตรียมถ่านไม้ไผ่ในข้อ 3.2 ต่อไป 
 
ตารางที่ 1 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของถ่านไม้ไผ่ส าหรับท าผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่น 

สิ่งทดลอง ชนิดของไม้ไผ่ ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า (นาที) 
1 ไม้ไผ่รวก 15 
2 ไม้ไผ่เลี้ยง 15 
3 ไม้ไผ่รวก 30 
4 ไม้ไผ่เลี้ยง 30 

 
3.2 กระบวนการเตรียมถ่านไม้ไผ่ 

ด าเนินการเตรียมไม้ไผ่ทั้ง 2 ชนิด ประกอบด้วย ไม้ไผ่รวกและไม้ไผ่เลี้ยง ตัดให้มีความยาว 
70 เซนติเมตร ใช้สว่านเจาะรูทุกปล่องของไม้ไผ่ทั้ง 2 ชนิดใกล้กับข้อเพ่ือระบายอากาศระหว่างการเผาใน
เตาเผาถ่าน และน าไปเผาในเตาเผาถ่านแบบนอน 
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ภาพที่ 1 การเรียงไม้ลงเตาเผาถ่านแบบนอน 
 

3.2.1 การเรียงไม้ไผ่ลงไปในเตาเผาถ่าน โดยเรียงไม้ไผ่รวกลงไปก่อนจนได้ครึ่งถังและใส่ไม้ไผ่
เลี้ยงไว้ด้านบนจนเต็ม การเรียงไม้ลงในเตาเผาถ่านต้องเรียงไม้ที่มีขนาดเล็กลงไปก่อนและตามด้วยไม้ที่มี
ขนาดใหญ่อยู่ด้านบน ปิดฝาถึงให้สนิทและถมทรายให้สูงประมาณ 4 -5 นิ้ว 

 

 
ภาพที่ 2 การจุดไฟหน้าเตาเผาถ่านแบบนอน 
 

3.2.2 จุดไฟหน้าเตาเผาถ่านเพ่ือเป็นการไล่ความชื้นออกจากไม้ไผ่ โดยจุดให้ห่างจากตัวเตา 
ประมาณ 15 นิ้ว โดยไม่ให้ไฟเข้าไปติดไม้ไผ่ภายในเตา 

 
3.2.3 เริ่มสังเกตควัน 

1) ควันแรก เป็นควันที่เกิดจากการไล่ความชื้นภายในเนื้อไม้ เป็นเวลาประมาณ 3 -6 
ชั่วโมง 

2) ควันที่ 2 เป็นควันบ้า หรี่หน้าเตาให้อากาศเข้าร้อยละ 10 – 15 ของหน้าเตาเพ่ือให้
กระบวนการเผาไหม้เกิดขึ้นแบบช้า ๆ  

3) ควันที่ 3 เป็นควันฟ้า กระบวนการไล่สารทาร์ หรือ น้ ามันดิน 
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4) ควันใส เป็นควันสุดท้าย เมื่อควันใสขึ้นจากปล่องควันสูงประมาณ 1 คืบและ
ด้านบนควันใสเป็นควันฟ้า 

 

 
ภาพที่ 3 การปิดหน้าเตาเผาถ่านให้เหลือ ร้อยละ 10 – 15  
 

3.2.4 เพ่ิมอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่าน โดยการเปิดหน้าเตาทั้งหมดให้อากาศเข้าโดยเปิดหน้า
เตา เตาที่ 1 เป็นเวลา 15 นาทีและเตาที่ 2 เป็นเวลา 30 นาที  

3.2.5 ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาให้อยู่ที่ 900 – 1,000 องศาเซลเซียส 
3.2.6 ปิดหน้าเตาให้สนิท ไม่ให้อากาศเข้า เพราะถ้าอากาศเข้าจะท าให้ถ่านในเตาติดไฟได้ 
3.2.7 ทิ้งไว้ 1วันและน าถ่านออกจากเตา 

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
3.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของถ่านไม้ไผ่ทั้ง 4 สิ่งทดลอง 

น าถ่านไม้ไผ่ที่ได้จากการเตรียมถ่านไม้ไผ่มาวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 
3.3.1.1 การวัดค่าความชื้น (ตามมาตรฐาน AOAC,2012) 

เป็นวิธีการชั่งน้ าหนักตัวอย่าง บันทึกน้ าหนักก่อนการเผา และบันทึกน้ าหนักที่
น้อยที่สุดของถ้วยอลูมิเนียมและน้ าหนักตัวอย่างหลังจากเผา แล้วท าการค านวณร้อยละความชื้นจากสูตร คือ  

ร้อยละความชื้น = 
น้ าหนักท่ีหายไป (กิโลกรัม)

น้ าหนักตัวอย่าง (กิโลกรัม)
 x 100 

วิธีการทดสอบ 
น าตัวอย่างถ่านไม้ไผ ่ทั้ง 4 สิ่งทดลอง ที่ต้องการน ามาทดสอบ ทุบให้ละเอียด เท

ใส่ถาดอลูมิเนียม และน าไปวัดค่ากับอุปกรณ์วิเคราะห์ค่าความชื้นมาตรฐาน AOAC,2012 โดย จดน้ าหนัก 
เวลาที่ใช้ในการวัดค่าความชื้นแต่ละครั้งและค่าความชื้นที่ได้ 

3.3.1.2 การศึกษาโครงสร้างของถ่านไม้ไผ่ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราด (SEM) 

วิธีการทดสอบ 
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น าแถบกาวคาร์บอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดลงบนแท่งอะลูมิเนียมที่ใช้ติดตัวอย่าง 
น าตัวอย่างที่เตรียมไว้ลงไป น าตัวอย่างที่ได้ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตาม
แนวตัดขวางด้วยก าลังขยาย 2,000 เท่า และตามแนวยาวด้วยก าลังขยาย 500 เท่า 

 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาสูตรที่เหมาะสม 
จากการศึกษาสูตรที่เหมาะสม พบว่า การศึกษาถ่านไม้ไผ่รวกที่ได้ มีลักษณะเป็นสีด า มันวาว

และมีสีเหลือบน้ าเงินเขียวที่ผิวของถ่านบางแท่ง และเม่ือเคาะจะมีเสียงที่ดังคล้ายกับเหล็ก  
ส าหรับถ่านไม้ไผ่เลี้ยงที่ได้ จะมีลักษณะแตกระหว่างปล่อง เป็นสีด า มันวาวและมีสีเหลือบน้ าเงิน

เขียวที่ผิวของถ่านบางแท่ง และเม่ือเคาะจะมีเสียงที่ดังคล้ายกับเหล็ก 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคม ีและกายภาพ 

2.1 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคม ี
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี โดยการวัดค่าความชื้น ตามมาตรฐาน AOAC,2012 ของ

ถ่านไม้ไผ่ที่ได้จากการเผาถ่านทั้ง 4 สูตร ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ 

ชนิดของไม้ไผ่ ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า (นาที) ค่าความชื้น 
ไม้ไผ่รวก 15 3.49b + 0.29 
ไม้ไผ่เลี้ยง 15 6.34a+ 0.30 
ไม้ไผ่รวก 30 3.66b+ 0.88 
ไม้ไผ่เลี้ยง 30 7.18a+ 0.80 

*ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่งแสดงว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ไม้ไผ่รวกที่ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้าเป็นเวลา 15 นาที และ 
30 นาที เป็นถ่านไม้ไผ่ที่มีค่าความชื้นน้อยที่สุด และไม้ไผ่เลี้ยงที่ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้าเป็นเวลา 15 
นาที และ 30 นาที มีความชื้นสูงที่สุด 
 

2.2 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ โดยการน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด Scanning electron microscope (SEM) ทั้ง 4 สิ่งทดลอง ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ 

ชนิดของไม้ไผ่ 
ระยะเวลาการ
เปิดให้อากาศ
เข้า (นาที) 

ส่องกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

ตามแนวตัดขวาง 

ส่องกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

ตามแนวยาว 
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ไม้ไผ่รวก 15 

  

ไม้ไผ่เลี้ยง 15 

  

ไม้ไผ่รวก 30 

  

ไม้ไผ่เลี้ยง 30 

  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ไม้ไผ่รวกท่ีระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า 30 นาที ถ่านที่ได้มีลักษณะ
รูพรุนที่สะอาดที่สุด มีขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่าถ่านจากไม้ไผ่เลี้ยงที่รูพรุนมีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
ท าให้ถ่านจากไม้ไผ่รวกมีพ้ืนที่ผิวมากกว่าถ่านจากไม้ไผ่เลี้ยง ซึ่งถ่านจากไม้ไผ่รวกมีขนาดของรูพรุนที่เหมาะ
ส าหรับน ามาใช้ในการดูดกลิ่นและความชื้น  
 
อภิปรายผล  
 1. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคม ี

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี โดยการวัดค่าความชื้น ตามมาตรฐาน AOAC,2012 พบว่า 
ไม้ไผ่เลี้ยงทีร่ะยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้าเป็นเวลา 15 นาที และ 30 นาที มีความชื้นสูงที่สุด ซึ่งเป็นผลมา
จากคาร์บอนกัมมันต์ที่มีหนาแน่นสูงจะมีความจุในการดูดซับที่สูงกว่า (สัมฤทธิ์ โม้พวง , 2558) อีกทั้งมาจาก
คุณภาพที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไป ด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพจะท าให้
ถ่านไม้ไผ่ที่ได้มีความสามารถสูงในการดูดซับกลิ่น ความชื้น สารพิษ สารเคมี ช่วยฟอกอากาศ ก าจัด
แบคทีเรีย ช่วยปลดปล่อยประจุลบ และอินฟราเรดคลื่นยาว ช่วยดูดซับรังสี ท าให้ระบบไหลเวียนของเลือดดี
ขึ้น (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2562 : ออนไลน์) นอกจากนี้ถ่านจากไม้ไผ่ยังมีผลดีต่อร่างกาย สามารถที่จะเปลี่ยน
อนุมูลอิสระให้กลายเป็นออกซิเจน(Oxygen) ได้ โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้นๆ ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยา
เช่นนี้ขึ้นภายในร่างกายของเรา จะท าให้ช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ในร่างกาย ส่งผลให้สมอง
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ปลอดโปร่งขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น อันจะท าให้ร่างกายสามารถขับสารตกค้างต่างๆ 
ออกไปได้ง่ายขึ้นส่งผลให้สุขภาพร่างกายด ี (Greenclinic, มปป. : ออนไลน์) 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ โดยการน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด Scanning electron microscope (SEM) พบว่า ถ่านจากไม้ไผ่รวกมีพ้ืนที่ผิวมากว่าถ่านจากไม้
ไผ่เลี้ยง ซึ่งขนาดของรูพรุนที่เหมาะในการดูดกลิ่นและความชื้น คือ รูพรุนขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะ
คาร์บอนกัมมันต์ที่มีพ้ืนที่ผิวมากๆ จะมีรูพรุนขนาดเล็กเป็นหลักประมาณ ร้อยละ 90 - 95 และการดูดซับ
ส่วนใหญ่เกิดที่รูพรุนขนาดเล็ก เพราะคาร์บอนที่มีรูพรุนขนาดเล็กสูงและมีการกระจายรูพรุนขนาดเล็กที่มี
ขนาดต่างๆ กัน จะเหมาะส าหรับการดูดซับก๊าซและไอระเหย และใช้ส าหรับแยกโมเลกุลก๊าซที่มีขนาดต่างๆ 
กัน (สัมฤทธิ์ โม้พวง, 2558)  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 1. สรุปผล 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า ไม้ไผ่ที่มีความเหมาะสมส าหรับน ามาผลิตเป็นถ่านมากที่สุดเป็นไม้ไผ่
รวก ซึ่งถ่านที่ได้จะมีลักษณะเป็นสีด า มันวาวและมีสีเหลือบน้ าเงินเขียวที่ผิวของถ่านบางแท่ง และเมื่อเคาะ
จะมีเสียงที่ดังคล้ายกับเหล็ก ซึ่งถ่านที่ได้มีค่าร้อยละความชื้นเท่ากับ 3.66 + 0.88 และจากการวิเคราะห์
คุณภาพทางด้านกายภาพ โดยการน าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า ไม้ไผ่
รวกที่ระยะเวลาการเปิดให้อากาศเข้า 30 นาที มีรูพรุนที่สะอาดที่สุด พบรูพรุนที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง
มากกว่ารูพรุนของไม้ไผ่เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ท าให้ถ่านจากไม้ไผ่รวกมีพ้ืนที่ผิวมากว่าถ่านจากไม้
ไผ่เลี้ยง ซึ่งขนาดของรูพรุนที่เหมาะในการดูดกลิ่นและความชื้น  
 2. ข้อเสนอแนะ  

2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  2.1.1 เมื่อถ่านไม่ไผ่เริ่มดูดกลิ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร น าถ่านต้มในน้ าร้อนเพ่ือเป็นการล้างฝุ่นผง
และขจัดสิ่งอุดตันในรูพรุนของถ่านจากการดูดกลิ่น 
  2.1.2 เมื่อน าไปใช้ในตู้เสื้อผ้าควรบรรจุถ่านลงในซองเพ่ือระวังผงถ่านติดเสื้อผ้า 

2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.2.1 ควรหาวิธีในการผลิตถ่านไม้ไผ่ไม่ให้มีผงถ่านร่วงขณะใช้งาน 
  2.2.2 ควรศึกษาระยะเวลาในการดูดกลิ่นของถ่านไม้ไผ่ 
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การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดทดลองและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่

ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ และ
เครื่องมือที่ใช้หาประสิทธิภาพได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมของชุดทดลองและใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญและ
แบบสอบถามความพึ่งพอใจส าหรับกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และ
อินเตอร์เฟสและรายวิชาปฏิบัติ จ านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ชุดทดลองที่พัฒนาขึ้น ผ่านการประเมิน
จาก 5 ผู้เชี่ยวชาญในระดับดีมาก ด้านการประเมินความพึงพอใจผ่านการประเมินจากนักศึกษาในระดับดีมาก และ
ประสิทธิภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ  80.26/83.57 ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
80/80  โดยรวมถือว่าชุดทดลองเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ :  การหาประสิทธิภาพ, ชุดทดลอง, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
Abstract 

This dissertation aims to give the development of experiment Control the movement 
of the robot with wheels. The research instrument were the experiment set. The 
performance instruments were the evaluation form for experts and The Satisfaction form 
students. Samples were 28 students who registered in Microprocessor courses and Interface. 
The research results were as Follows, the degree of the opinions of 5 experts was high level 
and the mean of satisfaction of the sampling group was high level. The efficiency of 
experiment set was higher than the standard criteria 80.26/83.57. Overall, the experiment 
set is suitable for effective use of teaching and learning. 

 
Keywords : Performance, experimental set, Microcontroller 
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บทน า 

ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมเริ่มมามีบทบาทมากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ให้กับนโยบาย
ไทยแลนด์4.0 โดยหลายสถาบันการศึกษาได้มีการจัดประกวดแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์ซึ่งในระดับอุดมศึกษา
มีการแข่งขันหุ่นยนต์ขึ้นในประเทศไทย   เอบียูโรบอทคอนเทส (ABU Robot Contest หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า 
ABU Robot) เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ (WER 
OF STEEL)ในระดับภาคประชาชนและผู้สนใจ  ขณะเดียวกันการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนให้มี
ความสามารถสร้างหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้สื่อการเรียน เช่น ใบงานชุด
ทดลอง มาประกอบการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พิสูจน์หลักการนั้นๆ ด้วยการทดลองและได้รับประสบการณ์
ตรงในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจากการลงมือปฏิบัติ[1]อีกท้ังยังมุ่งให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยและสามารถใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมผู้สอนจึงควรพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายในชั้นเรียน [2-3]เช่นการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์และ
การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พ้ืนฐาน ของอนิวรรตน์ พลรักษ์ และ สมศักดิ์  อรรคทิมากูล[4],การสร้างชุดการ
สอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์  ของอดิเทพ  ไข่เพชร[5],การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการวงจรกรอง
ความถี่ วิ ชาออปแอมป์และไอซี ของยุทธพิชัย  กล้ าหาญ [6],การพัฒนาชุดทดลองการเชื่ อมต่อ
ไมโครโปรเซสเซอร์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล DSP ของคมเพ็ชร หิรัญญพาณิช[7],การพัฒนาชุดการสอน
เรื่องวงจรช่องแคบในท่อน าคลื่นของดิเรก  มณีวรรณ, พินิจ เนื่องภิรมย์ และ สมศักดิ์  อรรคทิมากูล[8],ชุด
ทดลองเครื่องรับโทรทัศน์สี จอแสดงผล    แบบแอลซีดี ของวัขรินทร์  เหมาะสว่าง,  วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์  
และ  พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์[9]และการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่อง 
การรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ของ PIC Microcontrollerของสุชิน ชินสีห์[10]   

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่สร้างชุดทดลองการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟส
และรายวิชาปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์และงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้การ เรียนการสอน
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถสรุปบทเรียนได้พร้อม
กันกับผู้เรียนได้ 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างชุดทดลองและใบงานการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ  
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดทดลองและใบงานการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ    
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
ด้วยล้อเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ใบงาน แบบประเมินความเหมาะสมของใบงานส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  
และแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนการวิจัย 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
250



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

4 
 

      1.1  ค้นคว้าหาข้อมูลสร้างใบงาน โดยท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียดต่างๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยแล้วรวบรวมความรู้ที่ได้จัดท าใบ
งานขึ้น โดยเทคนิควิธีในการจัดท าใบงานต้องมีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อผู้ใช้หรือผู้ท าการศึกษา  
      1.2  ประเมินใบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของใบงานเรื่องชุด
ทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ ที่จัดท าขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน จากผลการ
ประเมินหากมีส่วนใดไม่สมบูรณ์หรือมีข้อผิดพลาดก็ท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้
มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
      1.3  น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  28 คน  
      1.4  หาประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน 
      1.5  น าผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพและผลจากแบบประเมินความพึงพอใจมาแปลผลและ
สรุปผล 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท าวิจัยคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี 
ที่ลงทะเบียนวิชารายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟสและรายวิชาปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 28 คน 

 
3.  เครื่องมือในการวิจัย 

       ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ ซึ่งมีเครื่องมือในการวิจัยดังนี้  
                   3.1 ชุดทดลอง  

 
ภาพที่ 2 ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ 

         ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อประกอบด้วยบอร์ด Arduino UNO ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการจ าลองการประยุกต์ใช้บอร์ด Arduino UNO ในการเขียนโปรแกรมค าสั่งในการให้มอเตอร์
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หมุนตามค าสั่งที่ได้จากอินพุตที่เป็นจอยบังคับ( joy play )และใช้บอร์ดรีเลย์ 8 เอาต์พุตเป็นสะพานไฟใน
การควบคุมให้หมุนไปข้างหน้า และหมุนกลับทาง 
                   3.2  ใบงานการทดลอง จ านวน  5  ใบงาน ดังนี้ 
              -  ใบงานที่ 1 การเขียนค าสั่งรับค่า I/P จาก joy play 
              -  ใบงานที่ 2 การเขียนค าสั่งควบคุม O/P DC MOTOR   
              -  ใบงานที่ 3 การเขียนค าสั่งควบคุม DC MOTOR และหน่วงเวลา 
                -  ใบงานที่ 4 การเขียนค าสั่งควบคุม DC MOTOR 4 ล้อ 
                   -  ใบงานที่ 5 การเขียนค าสั่งการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วย joy play 
                   3.3  แบบประเมินคุณภาพใบงานและชุดทดลอง 

         3.4  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
4.  การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากผู้วิจัยได้สร้างใบงานชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อเสร็จสมบูรณ์
แล้ว   ได้ด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินใบงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่จากนั้นน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือหาประสิทธิภาพใบงานและประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ใช้ใบงานโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3  สัปดาห์
ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
ผลและวิจารณ์ผล 

  ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และ
อินเตอร์เฟสและรายวิชาปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านและประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาจ านวน 28  คน จากนั้นน าไปหา
ประสิทธิภาพของใบงานที่สร้างขึ้น ซึ่งใช้การค านวณได้ดังนี้ 
 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางผู้จัดท าได้เลือกสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
กกกกกก      1.1  ค่าสถิติพ้ืนฐาน    
                       1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้                 

                                                 
                                                                                         

(1-1)
 

   
                      เมื่อ   X    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

        X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
          N    แทน  จ านวนคน 

X
X

N


=
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กกกกก3.5.1ก ก2)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้   

          
2 2( )
( 1)

N X X
N N

S − 
=

−                            
(1-2)

 
  เมื่อ     S    แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            X    แทน  คะแนน 

          X แทน  ผลรวม 
            N    แทน  จ านวนคน 
กกกกกก      1.2  ค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
กกกกกก3.5.1กก อ านาจจ าแนก  (ltem Discrinination)  ค่าอ านาจจ าแนกเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง  -1.00 ถึง 
1.00 ค่า  0.01 ถึง 1.00 เป็นค่าบวก  และค่า -1.00 ถึง -0.01 เป็นค่าลบ 

ค่าอ านาจจ าแนกที่เป็นค่าบวก  หมายความว่าข้อค าถามนั้นมีอ านาจจ าแนก  นั่นคือข้อค าถามวัดได้
ตรงจุดประสงค์ สามารถน าข้อค าถามนั้นไปใช้ได้ 

ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าเป็นลบ  หมายความว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่มีมีอ านาจจ าแนก นั่นคือข้อค าถาม
ไม่สามารถวัดได้ตรงจุดประสงค์  ควรยกเลิกข้อสอบข้อนี้ 

ค่าอ านาจจ าแนกเป็นศูนย์  หมายถึง  ไม่มีอ านาจจ าแนก  ข้อค าถามข้อนี้ก็ไม่ควรใช้ต่อไปหรือถ้าจะ
ใช้ต่อไปก็ต้องปรับปรุงเสียใหม่  
กกกกกก       1.3  ค่าสถิติการหาประสิทธิภาพ 1 2/E E  
กกกกก  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 1 2/E E โดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดระดับการประยุกต์ความรู้  
(Applied knowledge : A)  80/80  และระดับการส่งถ่ายความรู้ (Transferred knowledge : T) 80/80 
โดย  80  แรกเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ท าแบบทดสอบหลังเรียนถูกต้องเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และ  
80  ตัวหลังเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ท าแบบทดสอบวัดผลถูกต้องเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
กกกกกกเกณฑ์มาตรฐาน  1 2/E E เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการประเมินใน
กระบวนการเรียนการสอน  กับคะแนนที่ได้จากการสอบครั้งสุดท้าย (Final) หลังจากเรียนจบเรื่อง  หรือผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละข้อ  ถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มที่เรียนเก่งควรตั้งเกณฑ์ที่  90/90  ส่วนนักเรียนที่
ค่อนข้างอ่อน  ควรใช้เกณฑ์  70/70  หรือ  80/80  แล้วแต่ความยากง่ายของสาระ 
กกกกกก 1E  เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดในห้อง  ที่เก็บจากกิจกรรม  เช่น  ใบงาน  
แบบฝึกหัด  แบบทดสอบย่อย  ในระหว่างเรียนเรื่องนั้นๆ  หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในจุดประสงค์นั้นๆ  
กกกกกกสูตรที่ใช้ คือ 
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                             1
1
1

X
N

E =  X 100                                                (1-3) 

  เมื่อ   1E    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
           1X   แทน  คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียน ของนักเรียนทั้งหมด 
           1N    แทน  คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 
กกกกกก 2E  เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน  หรือการสอบครั้งสุดท้ายของผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง  ในจุดประสงค์นั้นๆ  

 สูตรที่ใช้ คือ        2
2
2

X
N

E =  X 100                               (1-4) 

  เมื่อ   2E   แทน  ประสิทธิภาพของเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 
           2X   แทน คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้าย ของนักเรียนทั้งหมด 
           2N   แทน คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 
 
 
 2.  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

     งานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของชุดทดลองและใบงานเรื่องการประยุกต์ใช้
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟส โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านโดยให้คะแนน 5 ระดับจากลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท คือ 
ระดับคือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด โดยมีการแปลผลคะแนน ตังต่อไปนี้ 

 
                4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

                3.50 – 4.44 หมายถึง มาก 
                2.50 – 3.44 หมายถึง ปานกลาง 
                1.50 – 2.44 หมายถึง น้อย 
                0.00 – 1.44 หมายถึง น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านใบงาน 
รายการประเมิน                                   ค่าเฉลี่ย  S.D.                 

1. ใบงานออกแบบได้เหมาะสมกับผู้เรียน 4.6 0.548               
2. ใบงานสามารถเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

4.6 
 

0.548                

3. ความน่าสนใจของใบงาน 4 0.707                
4. ใบงานสอดคล้องวัตถุประสงค์ 4 0.707                
5. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.2 0.837                
6. รูปแบบของใบงานมีความชัดเจน 3.8 0.447                
7. รูปแบบของใบงานมีความเหมาะสม 4.2 0.837                
8. ค าอธิบายขั้นตอนในใบงานชัดเจน 4 0.707                
9. ใบงานมีรูปแบบกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 4 0.707                
10. ล าดับขั้นตอนการในใบงานเหมาะสม 4.4 0.548                

ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.18  
       
จากตารางที่ 1 ผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านใบงานพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  4.18  มีความ

เหมาะสมในระดับ มาก  
  

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านชุดทดลอง 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย  S.D.                  

1. ขนาดความเหมาะสมของชุดทดลอง 4.8 0.447                
2. รูปร่างของชุดทดลองก่อให้เกิดแรงจูงใจ 4.8 0.447                
3. ความเหมาะสมของต าแหน่งอุปกรณ์ 3.8 0.447                
4. ความแข็งแรงของชุดทดลอง 3.8 0.447                
5. ความเหมาะสมของวัสดุที่น ามาใช้สร้างชุดทดลอง 3.6 0.548             
6. ความสะดวกในการดูแลรักษาอุปกรณ์ 3.8 0.447                
7. ความสัมพันธ์ของชุดทดลองกับใบงาน 4 0.707                
8. ความสะดวกในการจัดเตรียมการทดลอง 3.8 0.447                
9. ความปลอดภัยในขณะท าการทดลอง 4.2 0.837                
10. คุณค่าทางวิชาการของชุดทดลอง 4.8 0.447               

ค่าเฉลี่ยรวม ( X )           4.14  
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จากตารางที่ 2  ผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านใบงานพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  4.14  มี
ความเหมาะสมในระดับ มาก  

การหาค่าประสิทธิภาพของใบงาน โดยการน าใบงานที่ออกแบบน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
28 คน จากนั้นน าคะแนนของใบงานมาท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดัง ตารางที่ 3 และ 4 

ตารางท่ี 3  ผลความก้าวหน้าทางการเรียนจากใบงาน 1( )E  
ใบงาน         X      ค่าเฉลี่ย . .S D  1( )E  

เรื่องท่ี 1  208 7.43 0.63 74.28 
เรื่องท่ี 2         229 8.18 0.39 81.78 
เรื่องท่ี 3  230 8.21 0.41 82.14 
เรื่องท่ี 4 232 8.29 0.46 82.85 

ค่าเฉลี่ยรวม ( X )  80.26 
 
จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 28 คน ท าใบงานทั้ง 4 เรื่องได้คะแนนคิดเป็น

ร้อยละ 80.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80 
 
ตารางท่ี 4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากใบงาน 2( )E  

ใบงาน x  ค่าเฉลี่ย . .S D  
        2( )E  

เรื่องท่ี 5 234           8.35            0.48 83.57 
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 83.57 

 
จากตารางที่ 4  ผลปรากฏว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 28 คน ท าใบงานเรื่องท่ี 5 ได้คะแนนคิดเป็น

ร้อยละ 83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80  
จากตารางที่ 3 และ 4 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของใบงานชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่

ของหุ่นยนต์ด้วยล้อปรากฏว่าใบงานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.26/83.57  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

                4.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
       ผู้วิจัยได้น าใบงานที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์ เฟสและรายวิชาปฏิบัติ ไมโครโปรเซสเซอร์และ
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ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 28 คนซึ่งหลังจากการเรียนการสอนด้วยใบงานพบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดทดลองอยู่ในระดับ มาก  

 
ตารางท่ี 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

รายการประเมิน X  . .S D  
1. ใบงานออกแบบได้เหมาะสมกับผู้เรียน 4.60 0.49 
2. ใบงานสามารถเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม 
    และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 

4.60 0.49 

3. ความน่าสนใจของใบงาน 4.46 0.50 
4. ใบงานสอดคล้องวัตถุประสงค์ 4.42 0.50 
5. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.46 0.50 
6. รูปแบบของใบงานมีความชัดเจน 4.42 0.50 
7. รูปแบบของใบงานมีความเหมาะสม 4.42 0.50 
8. ค าอธิบายขั้นตอนในใบงานชัดเจน 4.42 0.50 
9. ใบงานมีรูปแบบกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.50 0.50 
10. ล าดับขั้นตอนการในใบงานเหมาะสม 4.50 0.50 

ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) 4.48  
 
จากตารางที่ 5  ผลประเมินพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  

4.48 มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
 

การอภิปรายผล 
ผลการวิจัยการออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วย

ล้อและจากการทดลองที่ได้ในครั้งนี้ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ซึ่งการออกแบบและหาประสิทธิภาพ
ชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คนปรากฏว่าผล
จากการเรียนรู้ระหว่างการท าการทดลองกับใบงานและการทดลองครบ 5 ใบงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
80.26 / 83.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิวรรตน์ พลรักษ์และสมศักดิ์
อรรคทิมากูลที่ท าวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์และการ
ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พ้ืนฐาน[4]งานวิจัยของอดิเทพ  ไข่เพชรที่ท าวิจัยเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์[5]งานวิจัยของยุทธพิชัย กล้าหาญที่ท าวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
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ปฏิบัติการวงจรกรองความถี่วิชาออปแอมป์และไอซี[6]งานวิจัยของคมเพ็ชร หิรัญญพาณิชที่ท าวิจัยเรื่องการ
พัฒนาชุดทดลองการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลDSP[7]งานวิจัยของดิเรก  
มณีวรรณ, พินิจ เนื่องภิรมย์ และ สมศักดิ์  อรรคทิมากูลที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเรื่องวงจรช่อง
แคบในท่อน าคลื่น     [8]งานวิจัยของวัขรินทร์  เหมาะสว่าง,  วิสุทธิ์  สุนทรกนกพงศ์  และ  พีระวุฒิ สุวรรณ
จันทร์ที่ท าวิจัยเรื่อง ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์สีจอแสดงผลแบบแอลซีดี [9]งานวิจัยของสุชิน  
ชินสีห์ที่ท าวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่อง การรับส่งข้อมูล
กับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ของ PIC Microcontroller[10]  งานวิจัยของไกรลาศ ดอนชัย, มนตรี แก้วอยู่, 
พัชรนันท์ ยิ่งขยัน, นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุลที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) [11] งานวิจัยของ
ปทุมมา เพ็งวิชัย วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ และสมชาย หมื่นสายญาติที่ท าวิจัยเรื่องชุดปฏิบัติการ เรื่องเครื่อง
ขยายเสียง วิชาเครื่องเสียงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[12]  และงานวิจัยของสุกัญญา ช่วยรักษ์ วิสุทธิ์ 
สุนทรกนกพงศ์ และไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล.ที่ท าวิจัยเรื่องบทเรียนช่วยฝึกทักษะแบบฐานสมรรถนะ เรื่อง
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน[13]  โดยการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชุดทดลองการควบคุม
การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ และ
อินเตอร์เฟส      รหัสวิชา 105-32-11  ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการทดลองแต่ละใบ
งานและนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากผลการทดลองที่ได้ ท าให้ผลการเรียนรู้ในครั้งนี้สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  
 
สรุปผลการวิจัย 

บทความวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

      1.  ผลการประเมินใบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 
      บทความวิจัยนี้ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของชุดทดลองและใบงานเรื่องชุดทดลองการ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยใช้คะแนนตามลักษณะของ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท ให้คะแนน  5  ระดับ คือ ระดับคือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, 
น้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่าการประเมินด้านความเหมาะสมใบงานมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.18 มีความ
เหมาะสมในระดับ มาก และชุดทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.14 มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของใบงาน 

     การหาค่าประสิทธิภาพของใบงานโดยการน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนนความก้าวหน้าทางการเรียนจากใบ
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งานที่ 1-4 1( )E  ซึ่งคะแนนที่ได้มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.26 และคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์จากใบงาน
ที่ 5 2( )E  ซึ่งคะแนนที่ได้มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.57 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อใบงาน 
      ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อใบงานเรื่องการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อหลังจากใช้ใน
การเรียนการสอนในวิชารายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเตอร์เฟสและรายวิชาปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
        จากผลการวิจัยชุดทดลองการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยล้อเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ดังนั้น
ก่อนท าการทดลองควรมีการสาธิต อธิบายถึงวิธีการใช้งานเกี่ยวชุดทดลองและเครื่องมือต่างๆ รวมถึงข้อควร
ระวังต่างๆ เพ่ีอให้นักศึกษามีความรู้ก่อนการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เร็วขึ้นและในระหว่างการทดลอง ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลอง รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้การทดลองบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้นซึ่งควรจะท าการศึกษา
รูปแบบของชุดปฏิบัติการที่ได้มีการสร้างขึ้นไว้หลายๆ ตัวอย่างในด้านเชิงพาณิชย์เพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคนิคและ
วิธีการส าหรับการน ามาสร้างชุดปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยต่อไป 
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การส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 

Enhancement of Student Engagement By Blended on  
Challenge Based Learning for Mathayomsuksa I Strisuksa School 

 
ปัทมวรรณ  หาญค าภา1 สนิท  ตีเมืองซ้าย2 และวณิชา  สาคร3 

1 นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม patt-amawan@hotmail.com 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

3 ดร. อาจารย์ประจ าสาขาคอมพวิเตอรศึ์กษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาผลปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดย

ใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา (2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสตรีศึกษา (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในการเรียนรู้
ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1/3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ผลการวิจัย พบว่า (1) การปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้า
ทายเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นความคิดที่ยิ่งใหญ่ ขั้นค าถามที่เป็นแก่นสาระ ขั้นความท้า
ทาย ขั้นแนวทางการแก้ปัญหา–การปฏิบัติและขั้นการประเมิน และมีการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนแบบปกติกับเทคโนโลยี โดยผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง (2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.802 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
ค ำส ำคัญ :  พฤติกรรมการมีส่วนร่วม, การเรียนรู้ผสมผสาน, การเรียนรู้แบบท้าทาย 
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Abstract 
This research aimed (1) to study the learning activities to enhancement of student 

engagement by Blended on Challenge Based Learning for Mathayomsuksa I Strisuksa 
School, (2) to study the relationship between student engagement and achievement, (3) to 
study students’ satisfaction after was treated by the Challenge Based Learning. The target 
group was 40 for Mathayomsuksa 1/3 of 2nd semester in academic year 2017, Strisuksa 
School. The instruments were used in the research, learning plans, student engagement 
checklist, the measure achievement, the diary reflect the thoughts of students and a 
students’ satisfaction form. The results of the study found that (1) enhancement of 
student engagement by Blended on Challenge Based Learning which consisted of 5 steps 
as follow: the big idea, the essential question, the challenge, solution - action and the 
assessment. The blend of learning in normal classroom with technology. The result of 
study show that have enhancement of student engagement at consistently level. (2) The 
relationship between student engagement and achievement  has a correlation results 
0.802 that the student engagement is positively associated with achievement (3) to study 
students’ satisfaction after was treated by the Challenge Based Learning and overall found 
that students’ satisfaction is highest level. 

 
Keywords : Student Engagement, Blended learning, Challenge Based Learning 

 
บทน ำ 

ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมากเนื่องจากในยุค
ก่อน ๆ เน้นให้นักเรียนอ่าน ฟังบรรยายยึดเนื้อหาจากหนังสือต ารา โดยที่ครูจะบรรยายบอกสิ่งทุกอย่างใน
ต าราหนังสือ ให้นักเรียนจดบันทึกแล้วน าไปสอบวัดเก็บคะแนนความรู้ และต่อมาครูเริ่มน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการน าเสนอ ให้นักเรียนได้รับรู้ ได้รับฟังแต่ก็ยังถือว่าเป็นการยึดครูเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น ในศตวรรษที่ 
21 จึงมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่โดยพยายามเปลี่ยนบทบาทครู จากผู้บรรยายมา
เป็น คณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ ความรู้ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่ได้มา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้ แบบนี้ว่า การยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-Centered) (ส านักงานการบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2558, น. 4-9) 

ในทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้
เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของ
นักเรียน โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555, น. 16-21) ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่การศึกษาไม่เคยเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นเลย การส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
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ทักษะในการเรียนรู้ น าความรู้ไปใช้จริงไม่ใช่ใช้เพียงแต่ในห้องเรียน และเป็นการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่
นักเรียนต้องการเรียนรู้และรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ (Willms, Friesen, Milton,2009) ดังนั้นหาก
ผู้สอนเสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนจะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ความถนัดของตนเองว่า
ท าอย่างไรจึงจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้นก่อให้เกิดรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยจูงใจนักเรียนให้สนใจกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ิม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูอีกด้วย (จุฑามาศ มีสุข,2558, น.48) 

โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการจัดการศึกษา พร้อมน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ในรายวิชา
ออกแบบและเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีการจัดให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่เน้นให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งคิดอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

จากสภาพปัญหาที่พบทั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าสังเกตการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
จากการสังเกตในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสตรีศึกษา ที่ผู้วิจัยท าการสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่ามีประเด็นปัญหาอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ คือ 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย เช่น มีนักเรียนบางคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับเพ่ือนหรือกับครูค่อนข้างน้อยส่งผลให้งานหรือกิจกรรมนั้นส าเร็จลุลวงล่าช้าไม่
ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 40 % หรือเมื่อครูมอบหมายให้ท ากิจกรรมภายในห้องเรียน
นักเรียนบางคนให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 45 % และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมภายใน
ห้องเรียน กระท ากิจกรรมอ่ืนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น เข้าเว็บไซต์อ่ืนนอกเนื่องจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ในบทเรียนหรือมีพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50 % ทั้งนี้นักเรียนยังขาด
ความกล้าในการซักถามหากเกิดข้อสงสัยในระหว่างเรียนส่งผลให้ไม่สามารถท าใบงานหรือกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายได้ 2) นักเรียนบางส่วนขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้มีนักเรียนบางคนไม่ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในรายวิชา จากประเด็นปัญหาที่พบส่งผลให้ผู้วิจัยเลือกท าวิจัยในประเด็นด้านพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม เพราะพฤติกรรมการมีส่วนร่วมไม่ได้เป็นปัญหาเพียงเพราะรายวิชานี้เท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาใน
รายวิชาอ่ืนเช่นเดียวกัน หากผู้วิจัยแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมที่เพ่ิมข้ึนในรายวิชาอ่ืนๆ (ปัทมวรรณ, 2561) ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนเพ่ือวัดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 40 คน โดยใช้แบบ
ประเมินของ จุฑามาศ มีสุข ผลปรากฏว่า แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอยู่ในช่วงเกณ ฑ์
ค่าเฉลี่ย 2.20 ระดับเกณฑ์การประเมิน คือ เกิดพฤติกรรมขึ้นบางครั้ง ไม่สม่ าเสมอ และได้สัมภาษณ์ครูใน
รายวิชาต่างๆ ที่ท าการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 ท่าน 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยนางสาวปองจิต ศรีสัมพันธ์, นายไชยรัตน์ เอ่ียมแบน และ
นายอาคม สุทธิประภา เพื่อค้นคว้าหาสาเหตุปัญหาและพฤติกรรมที่พบในระหว่างมีการจัดการเรียนการสอน 
จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมที่พบในระหว่างมีการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนี้ 
นักเรียนบางคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยหรือหากมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนในห้องหรือครูเท่าที่ควรและหันไปสนใจกับกิจกรรมอย่างอ่ืนแทน 
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เช่น เล่นโทรศัพท์ในขณะมีการเรียนการสอน เปิดเว็บไซต์อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหา (ไชยรัตน์, 2561) ส่งผล
ให้ไม่สามารถท างานหรือท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไวซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะนักเรียนขาดแรง
บันดาลใจในการเรียนส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดอารมณ์เชิงบวกกับการเรียนท าให้ไม่อยากมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม (อาคม, 2561) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการที่จะส่งเสริม
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดอารมณ์เชิง
บวกและรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม  

การจัดการเรียนการสอนนั้นมีการพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ มีหนึ่ง
รูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.2009 คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบท้าทาย (Challenge-
based Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ปรับปรุงมาจากรูปแบบการสอนที่ยึดหลักการโดยพิจารณาจาก
ปัญหาเป็นหลักฐานชื่อว่า PBL (Problem-based Learning) ซึ่งเป็นที่นิยมในการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีบริษัทแอปเปิ้ลเป็นผู้ที่
คิดค้นและปรับปรุง ในการเรียนรู้แบบท้าทายนี้เป็นการเรียนรู้ที่สร้างให้นักเรียนเกิดความท้าทายในการ
เรียนรู้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณ์หรือเมื่อเกิดปัญหาจริง (Apple, 2010) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของการเรียนรู้แบบท้าทายนั้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน จากสถานการณ์ปัญหาที่
ร่วมกันสร้างขึ้นเพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นความคิดที่ยิ่งใหญ่ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นค าถามที่เป็นแก่นสาระ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นความท้าทาย ขั้นตอนที่ 4 ขั้น
แนวทางการแก้ปัญหา – การปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 5 ขั้นการประเมิน ทั้งนี้ยังมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยนักเรียนในการหาค าตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่เป็นการน า
เทคโนโลยีมารวมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบปกติ ก็คือ การใช้วิธีแบบผสมผสานการเรียนในชั้น
เรียนร่วมกับการเรียนแบบออนไลน์ โดยอาจจะให้สัดส่วน 50:50 , 40:60 หรือ 30:70 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอน
เป็นผู้ก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และพัฒนาความรู้ ความสามารถตามจุดประสงค์ที่
ก าหนด (กาญจนา สิทธิรัตนยืนยง, 2558) ในการเรียนแบบผสมผสานนี้จะส่งผลให้สามารถแบ่งเวลาเรียนได้
อย่างมีอิสระในการเรียนรู้เนื้อหา เลือกสถานที่เรียนได้อย่างมีอิสะทั้งในชั้นเรียนปกติหรือนอกชั้นเรียน 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับและอัตราการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างใกล้ชิดกับครู 
เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเดิมกับรูปแบบการเรียนเชิงอนาคต เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ด้วยสื่อผสม (Multimedia) หลากหลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner 
center) และผู้เรียนมีเวลาในการค้นคว้าข้อมูลได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ดี 
(อภิชาติ อนุกูลเวช, 2555, น.43) 

จากหลักการและเหตุผล ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยในหัวข้อการส่งเสริมพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายหลัก ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งสร้าง
แรงบันดาลใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น เพราะถ้าหากในการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียนขาดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอาจจะส่งผลให้นักเรียนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่
สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ที่จัดขึ้นหรือไม่รู้สึกต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าการจัดการ
เรียนการสอนนั้นไม่ประสบความส าเร็จ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็น
หลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้า
ทายเป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหา 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนสตรีศึกษา อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 40 คน 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  (1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก 
  (2) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม, ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1. รูปแบบกำรวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart ซึ่ง
วงจรปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต และข้ันสะท้อนผล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ในงานวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
    1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบและเทคโนโลยี 
วิชาออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก โดยแต่ละขั้นมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามสัดส่วนที่เหมาะสม  
    2. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
       2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน จ านวน 32 ข้อ โดยผู้วิจัยใช้ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ และใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนของ International Center for Leadership in Education (2009) ซึ่งมีขอบข่าย
ของแบบประเมิน มีดังนี้ ด้านการแสดงออกทางกายภาพเชิงบวก ด้านการให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้าน
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ด้านความมั่นใจของนักเรียน ด้านความสนุกสนานและความกระตือรือร้น ด้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

266 

 

ความเอาใจใส่นักเรียนรายบุคคล ด้านความชัดเจนของจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านงานหรือภารกิจมี
ความหมายต่อนักเรียน ด้านความท้าทายของกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ภาระงาน 
       2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 3 ชุด ชุดละ 25 ข้อ รวม 75 ข้อ 
       2.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก ผู้วิจัยใช้ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดขอบข่ายคือ ด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศ
ในชั้นเรียน และด้านความรู้ 
    3. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลปฏิบัติ  คือ แบบบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน เป็น
เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงรอบ 
 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนักเรียนและผู้วิจัย 
มาวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผล แล้วรายงานผลในรูปแบบของการบรรยาย 
  2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
      2.1 การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
      2.2 การวิเคราะห์ดัชนีความยากง่าย ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      2.3 การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      2.4 หารวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR – 20 โดยมีเกณฑ์เกณฑ์พิจารณา คือ ค่าความเชื่อมั่นต้อง
ไม่ต่ ากว่า 0.6  
     2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในแต่ละวงจรปฏิบัติมาวิเคราะห์
หาค่าระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     2.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่ง
ก าหนดการแปลผลคะแนน ของค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
     2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายหลัก ซึ่งก าหนดการแปลผลคะแนนตามระดับความ
พึงพอใจ 5 ระดับ 
 
ผลกำรวิจัย 
 1. ผลกำรศึกษำกำรปฏิบัติกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมโดยใช้กำรเรียนรู้ผสมผสำนแบบ 
ท้ำทำยเป็นหลัก 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้ทั้งหมด 3 วงจรปฏิบัติการ และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท้าทายเป็นหลักนั้นได้พัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
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  1) ขั้นที่ 1 ความคิดที่ยิ่งใหญ่ ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมพร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาจากคาบที่แล้วพร้อม
ทั้งมอบรางวัลให้ส าหรับนักเรียนที่คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าไปดาวน์โหลด
ภารกิจลับที่ในกลุ่มเฟสบุ๊คของรายวิชา โดยครูได้ตั้งประเด็นค าถามไว้ และก าชับเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังภายใน
ห้องเรียน 
  2) ขั้นที่ 2 ค าถามที่เป็นแก่นสาระ ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปดาวน์โหลดภารกิจลับที่ใน
กลุ่มเฟสบุ๊คของรายวิชา ครูให้นักเรียนตั้งประเด็นค าถามและระบุแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น หนังสือ เว็บไซต์
ออนไลน์ เป็นต้น และครูก าขับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่น ามาตอบค าถามควรตรวจสอบให้ถูกต้องเพราะการ
ท างานควรเน้นที่คุณภาพมากว่าเวลา 
  3) ขั้นที่ 3 ความท้าทาย ครูอธิบายแนวทางเก่ียวกับภารกิจลับต่อไปว่ามีสถานการณ์ท่ีครูได้สร้างไว้
เพ่ือให้นักเรียนได้ช่วยเหลือตัวละครที่ครูสร้างขึ้นโดย นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์
ออนไลน์ เช่น Google YouTube เป็นต้น 
  4) ขั้นที่ 4 แนวทางการแก้ปัญหา – การปฏิบัติ ครูอธิบายการท างานเนื้อหาเพ่ิมเติมและให้นักเรียน
เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ www.code.org และเริ่มท าภารกิจลับที่ 3 ซ่ึงนักเรียนจะต้องเลือกวิธีในการแก้ปัญหา
และน ามาปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบว่าวิธีใดใช้แก้ปัญหาได้ เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วนักเรียนจะต้องน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนในห้อง 
  5) ขั้นที่ 5 การประเมิน ครูแจกกระดาษ A4 เพ่ือให้นักเรียนท าสรุปเป็นแผนผังความคิด ในหัวข้อที่
เรียนภายในห้องเรียน โดยใส่ในกระดาษท่ีครูแจกให้พร้อมทั้งเผยแพร่ชิ้นงานโดยการถ่ายวิดีโอน าเสนอสรุป
แผนผังความคิดลงในเฟสกลุ่มรายวิชา ครูประเมินคะแนนในแต่ละภารกิจพร้อมทั้งประกาศ Leaderboard 
ในกลุ่มเฟสบุ๊ครายวิชา 
  จากการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็น
หลัก ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนในทุกๆ วงจรปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที ่1 ผลการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 

ด้ำนประเด็นที่สังเกต 
ระดับพฤติกรรม 

วงจรปฏบิัติกำรที่ 1 วงจรปฏบิัติกำรที่ 2 วงจรปฏบิัติกำรที่ 3 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. กายภาพเชิงบวก 3.28 0.45 3.50 0.50 3.81 0.39 

2. การให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 3.31 0.46 3.61 0.49 3.88 0.31 

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 3.21 0.41 3.51 0.50 3.71 0.45 

4. ความมั่นใจของนักเรียน 3.22 0.51 3.57 0.49 3.84 0.36 

5. ความสนุกสนานและความกระตือรือร้น 3.26 0.43 3.60 0.48 3.83 0.37 

6. ความเอาใจใส่นักเรียนรายบุคคล 3.37 0.48 3.66 0.47 3.73 0.44 

7. ความชัดเจนของจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.35 0.47 3.52 0.50 3.81 0.38 

8. งานหรือภารกิจมีความหมายต่อนักเรียน 3.25 0.43 3.55 0.49 3.79 0.40 

9. ความท้าทายของกิจกรรมการเรียนรู้ 3.26 0.44 3.58 0.49 3.78 0.41 

10. การก าหนดเกณฑ์การประเมินภาระงาน 3.23 0.45 3.51 0.50 3.80 0.40 

รวม 3.26 0.44 3.56 0.49 3.80 0.39 

 จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็น
หลัก โดยในวงวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนแสดงพฤติกรรมค่อนข้างสม่ าเสมอ (�̅�  = 3.26, S.D. = 0.44) 
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง (�̅�  = 3.56, S.D. = 0.49) และวงจร
ปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง (�̅�  = 3.80, S.D. = 0.39) 
 2. ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เรียนด้วยการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก มีผลดังตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม (r) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (r) 
พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม  0.802**  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 0.802  

**ระดับนัยส าคัญที่ .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ r = 0.802 หรือ ร้อยละ 80.20 เกณฑ์การแปลผล คือ 
มีค่าสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง มีนัยส าคัญที่ .01 
 3. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ผสมผสำนแบบท้ำทำยเป็นหลัก 
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  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักร่วมกับรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติ หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ท าการวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนจ านวน 40 คน ด้วยแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบ
ท้าทายเป็นหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน จ านวน 14 ข้อ ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 3 
ตำรำงท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก 

ประเด็นที่สอบถำม �̅� S.D. แปลผล 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.74 0.43 มากที่สุด 

2. ด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.66 0.47 มากที่สุด 
3. ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน 4.83 0.37 มากที่สุด 
4. ด้านความรู้ 4.75 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.43 มากที่สุด 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้
ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.74, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน (�̅� = 4.75, S.D. = 0.37 ) 
รองลงมา คื อ  ด้ านความรู้ (�̅� = 4.75, S.D. = 0.42 ) ด้ านกระบวนการจัดกิ จกรรมการเรียน รู้ 
(�̅� = 4.74, S.D. = 0.43 ) และด้านเครื่องมือและสื่อ (�̅� = 4.66, S.D. = 0.43 ) 
 
อภิปรำยผล  
  จากผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทาย
เป็นหลัก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศึกษา มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
  1. ผลปฏิบัติกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมโดยใช้กำรเรียนรู้ผสมผสำนแบบท้ำทำยเป็น
หลัก 
     จากการศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็น
หลัก โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับ
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง (�̅� = 3.80 , S.D. = 0.39) ซึ่งจากผลการสังเกตแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจครูเพ่ิมมากขึ้น แสดง
ท่าทางยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้น ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม รู้สึกสนุกสนาน  
ท้าทาย กระตือรือร้น กล้าสอบถามทันทีหากเกิดข้อสงสัย มีความภูมิใจกับผลงานของตัวเอง สืบเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท้าทายเป็นหลักเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนให้เพ่ิมมากขึ้น และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดความท้าทายและได้
เรียนรู้จากภารกิจลับที่ได้มอบหมาย ทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
มากกว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการฟังบรรยาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาณวิน  สงเคราะห์ 
(2555) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท้าทายช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
สร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี ศรีรุ่งเรือง (2558) ที่
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พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
นักเรียนให้ความสนใจ มีการตอบสนอง กล้าแสดงความคิดเห็น รู้สึกท้าทาย สนุกสนานในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นต่อการจัดกรรมการเรียนรู้
เพ่ิมมากขึ้น และสอดคล้องกับ Graham (2012) ได้กล่าวว่าถึงการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าช่วยในการสร้าง
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่าง 
กว้างขวางและยืดหยุ่นตามสภาพการณ์หรือความพร้อมของผู้เรียนได้ในทุกระดับ และสอดคล้องกับ Kuh, 
Kinzie, Buckley, Bridges, & Hayek (2007) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อทั้งนักเรียนและผู้สอน และช่วยให้นักเรียนบางคนที่เดิมเคยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้น้อย เข้าถึง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
  2. ผลศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      จากผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวก สืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักที่ท าให้นักเรียนเกิดความท้ าทาย 
สนุกสนาน เกิดความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการท าภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bonggoch, Suwimon and Nonglak (2014, น.
1748-1755) ที่ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ SEM ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียน
ในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์สูงกับความเพ่ิมขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaplan University School of Information Technology (2013) ที่
พบว่าการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
  3. ผลศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ผสมผสำนแบบท้ำทำยเป็นหลัก 
     จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลัก 
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�  = 4.74, S.D. = 0.43 ) เมื่อสังเกตรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในด้านบรรยากาศในชั้นเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความรู้ ด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ และเมื่อสังเกตเป็น
รายข้อพบว่านักเรียนให้ความร่วมมือ สนใจในการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สืบเนื่องมาจากในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักนั้นช่วยสร้างบรรยายในการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นนักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและส่งผลให้นักเรียนเกิดความท้าทาย 
สนุกสนานต่อการจัดกิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิดความไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและให้ความร่วมมือ สนใจใน
การท ากิจกรรมอีกทั้งในเครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้น าเว็บไซต์ www.code.org 
ที่มีความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ให้นักเรียนเกิดความท้าทาย
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์ (2559) ได้วิจัยเรื่อง ระบบการจัดการ
เรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสบนคลาวด์เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของ
นักศึกษาปริญญาตรี ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายโดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี ศรีรุ่งเรือง (2558) ที่พบว่าการเรียนแบบผสมผสานนั้น
ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
     สรุปได้ว่า การใช้การเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้
นักเรียนมีความสนใจครูเพ่ิมมากขึ้น แสดงท่าทางยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้น ร่วมแสดงความ
คิดเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม รู้สึกสนุกสนาน ท้าทาย กระตือรือร้น กล้าสอบถามทันทีหากเกิดข้อสงสัย และมี
ความภูมิใจกับผลงานของตัวเอง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
  1.1 ครูสามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักไปใช้กับหน่วยการ
เรียนรู้อื่นหรือรายวิชาอ่ืนๆ ได้ 
  1.2 ครูควรหาซอฟต์แวร์แวร์ ติดตาม และให้คะแนนพฤติกรรมมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมของตนเองได้ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท ำกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
  2.2 ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ 
  2.3 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบท้าทายเป็นหลักไปใช้กับช่วงชั้นอ่ืนๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

GRADE 12 STUDENTS’ MISCONCEPTION ABOUT LIGHT REFLECTION AND 
IMAGE FORMATION ON PLANE MIRROR 

  
สุดารตัน์  พุมนวล1 กิตตศิักดิ์ชัย  แนมจันทร์2  แสงกฤช กลั่นบุศย์3,4   

1 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี Sudarat.cu@gmail.com 
2 ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี Puri_kit@hotmail.com 

 3 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
4ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Saengkrit_klu@mail.kmutt.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

การเรียนการสอนเรื่องการสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียนสามารถประยุกต์กฎการสะท้อนในการระบุต าแหน่งภาพและต าแหน่งของผู้สังเกตที่สามารถมองเห็น
ภาพได้ แตอ่ย่างไรกต็ามเนื้อหาในเรื่องนี้มีความซับซ้อนจึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบแบบทดสอบวัดมโนทัศน์เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 80 คน เกี่ยวกับการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ การเกิดภาพในกรณีที่สังเกต
จากต าแหน่งที่แตกต่างกัน การมองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบ และ     
การมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ซึ่งแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่ออกแบบขึ้นมี
จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบอัตนัย ประกอบด้วยการตอบค าถามและอธิบายเหตุผลโดยการลากเส้นทางเดินของ
แสงจากวัตถุเข้าสู่ตา จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลากเส้นทางเดินของ
แสงจากวัตถุเข้าสู่ตาเพ่ือระบุต าแหน่งภาพกรณีของกระจกเงาราบ กรณีที่สังเกตจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน 
และกรณีที่มีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบคิดเป็น 70.00%, 71.25% และ 56.25% 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตที่สามารถมองเห็นภาพในกระจก
เงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายได้คิดเป็น 46.25% จากผลการศึกษานี้สามารถน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือแก้ไขมโนทัศน์  ที่คลาดเคลื่อนไปสู่การเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในอนาคตได้   
ค ำส ำคัญ :  การเกิดภาพ การสะท้อนแสง กระจกเงาราบ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เส้นทางเดินของแสง 
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Abstract 
The instruction of light reflection and image formation on a plane mirror aim to 

provide students to apply law of reflection to describe the image position and observer’s 
position. Unfortunately, these contents are difficult to understand due to complication of   
a main point which leads to misconceptions. Consequently, this study is exploring of 80 
students in 12th grade misconception about image formation, image formation in case of 
different observers with different position, seeing an image in case of the configuration of 
mirror and plastic sheet and seeing the image at the first and the last time by using a 
conceptual test designed. The conceptual test contains of 4 questions consisted explain the 
reason for answer by drawing optical path from an object to the eye. The study indicated 
that students holds misconceptions about drawing an optical path from an object to the 
eye in order to locate an image position in case of a plane mirror, different observers with 
different positions and the configuration of mirror and plastic sheet accounted for 70.00%, 
71.25% and 56.25%, respectively. Moreover, there were students who could not describe 
the observer’s position which an observer could see the image in a plan mirror accounted 
for 46.25%. This study can develop learning management in order to scientific concepts and 
well attitudes in studying physics in the future. 
Keywords : image formation, light reflection, misconception,optical path, plane mirror 

 
บทน ำ 

ฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อบุคคลและสังคม เนื่องจากหลักการ        
ทางฟิสิกส์ท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ
รากฐานส าคัญในการสรรค์สร้างเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศอันน ามาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคน
ในชาติ (ปริณดา ลิมปานนท์, 2547) การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยวิธีการ     
จัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเรียนรู้
ฟิสิกส์ในระดับสูง (ไอนิง เจ๊ะเหลาะ และคณะ, 2555) แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ในปัจจุบัน   
มักพบผู้เรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน        
อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ภัสสร สอนพิมพ์พ่อ และคณะ, 
2557) รวมถึงตัวผู้เรียนเองซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสติปัญญาและการรับรู้ อีกทั้งธรรมชาติเนื้อหาในทาง
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ฟิสิกส์บางส่วนที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
เข้าใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (Nakhlen, 1992) โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องการสะท้อนแสงและการเกิดภาพ
บนกระจกเงาราบซึ่งอธิบายด้วยหลักการทางแสงเชิงเรขาคณิตที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมท าให้นักเรียนเกิด
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวเป็นจ านวนมาก (ศรีนภา ภาคภูมิ และคณะ, 2554) การขาดความรู้
ความเข้าใจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันหรือเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ดังที่มีข่าวอุบัติเหตุให้เห็นอยู่
บ่อยครั้ง เช่น การเกิดรถชนบริเวณทางแยกหรือมุมอับที่ไม่มีการติดตั้งกระจกมองโค้งและการประสบ
อุบัติเหตุของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดตั้งกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลัง เป็นต้น กระจกเงาจึง
เป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุในการจราจร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2554) ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษามโนทัศน์             ที่
คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวจึงได้ออกแบบแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ (conceptual test) เรื่อง การสะท้อน
แสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ โดยผ่านการกลั่นกรองและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและ
น าไปส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
จ านวน  80 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้เคยศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาแล้วในขณะที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา-
ปีที่ 5 เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรยีนรุ่นใหม่ที่จะศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ 
2. เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดภาพบนกระจกเงาราบในกรณีที่สังเกตจาก

ต าแหน่งที่แตกต่างกัน 
3. เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุ

และกระจกเงาราบ 
4. เพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและ

ครั้งสุดท้าย 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

จ านวน 80 คน จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้การเลือกแบบ
เจาะจง 
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  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้มุ่ ง เน้นศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสะท้อนแสงและการเกิดภาพ               
บนกระจกเงาราบ โดยศึกษาใน 4 ประเด็น ดังนี้ การเกิดภาพบนกระจกเงาราบ การเกิดภาพบนกระจก    
เงาราบในกรณีที่สังเกตจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน การมองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและ
กระจกเงาราบ และการมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพ่ือส ารวจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ โดยได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัย        
ในมนุษย์ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COA-2019-004 มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมโนทัศน์       

ที่คลาดเคลื่อนในทางฟิสิกส์ แล้วน าประเด็นที่นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดมาก าหนดประเด็น   
ที่ต้องการวัดมโนทัศน์เพ่ือสร้างแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่จะใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสร้างแบบทดสอบวัดมโนทัศน์และเทคนิคการเขียนข้อค าถามเพ่ือ        
ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดระดับ      
มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ออกแบบเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษามโนทัศน์ จ านวน 4 ข้อ เรียงล าดับจากประเด็นที่วัดมโนทัศน์

พ้ืนฐานไปสู่ประเด็นที่วัดมโนทัศน์ในระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นจึงด าเนินการออกแบบ
แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ เรื่อง การสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบประเด็นละ 1 ข้อ         
รวม 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วย การตอบค าถามโดยการระบุต าแหน่งภาพหรือต าแหน่งของผู้สังเกต และ
อธิบายเหตุผลโดยการลากเส้นทางเดินแสงของแสง โดยแบบทดสอบถูกดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ 
Goldberg and McDermott (1986) Galili, Bendall and Goldberg (1993) Ronen and Eylon (1993) 
Chen, Lin and Lin (2002) และ Keawkong (2010) และหนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์เล่ม 3 
(2562) กลั่นกรองและประเมินความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัด
ระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์จากแนวคิดการจัดระดับมโนทัศน์ของ Mustafa and Mehmet (2010)    
ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดระดับมโนทัศน์ที่เหมาะสมกับแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ที่เป็น
อัตนัย วิเคราะห์ระดับมโนทัศน์จากการตอบค าถามและอธิบายเหตุผลตามความเข้าใจของนักเรียน  อีกทั้งมี
การจัดให้นักเรียนที่ไม่ตอบค าถามและอธิบายเหตุผลไม่ตรงกับสิ่งที่ถามให้อยู่แยกจากกลุ่มที่มีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน ดังนั้นการจัดระดับมโนทัศน์ตามแนวคิดของ Mustafa and Mehmet (2010) จึงค่อนข้าง
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สอดคล้องกับบริบทของงานวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดระดับมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนและประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยมากยิ่งข้ึน  

 
ตารางท่ี 1 แสดงประเด็นที่ต้องการวัดมโนทัศน์ของนักเรียน 

ข้อ ประเด็นที่ต้องการวัดมโนทัศน์ 

1. การเกิดภาพบนกระจกเงาราบ 
2. การเกิดภาพบนกระจกเงาราบในกรณีที่สังเกตจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน 
3. การมองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบ 
4. การมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย  

 
 
ตารางท่ี 2  เกณฑ์ในการจัดระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

สัญลักษณ์ 
ลักษณะค าตอบ 

การตอบค าถาม การลากเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตา 
มีความเข้าใจ

ถูกต้อง 
A ถูกต้อง ถูกต้องสมบูรณ์ 

มีมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน 

B1 ถูกต้อง ถูกต้องบางส่วน 
B2 ถูกต้อง ไม่ถูกต้องหรือไม่ลากเส้นทางเดินของแสง 

B3 ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องหรือไม่ลากเส้นทางเดินของแสง 
ไม่เข้าใจ C ไม่ตอบ ไม่ถูกต้องหรือไม่ลากเส้นทางเดินของแสง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ท าแบบทดสอบวัดมโนทัศน์  เรื่อง การสะท้อนแสง
และการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ เป็นเวลา 50 นาที   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนจากการตอบค าถามและการลากเส้นทางเดินของแสง

โดยละเอียด น ามาจัดระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับมโนทัศน์ดังแสดง            
ในตารางที่ 2 พร้อมทั้งระบุจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับมโนทัศน์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการจัดระดับ    
มโนทัศน์ไปน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและกลั่นกรองความถูกต้อง แล้วปรับปรุงแก้ไข
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ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน ามาค านวณเปอร์เซ็นต์ของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับมโนทัศน์เพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่างระดับมโนทัศน์ในแต่ละประเด็นและเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของงานวิจัยอ่ืน ๆ  
 
ผลและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ระดับมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา       
(สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง การสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ ในส่วนของการตอบค าถามและ   
การลากเส้นทางเดินของแสง โดยใช้เกณฑ์ในการจัดระดับมโนทัศน์ที่ประยุกต์จากแนวคิดของ Mustafa and 
Mehmet (2010) ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 3        
 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนนักเรียนที่มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับ 

ปร
ะเ

ด็น
 

ระดับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

มีความเข้าใจ
ถูกต้อง 

มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจ 

A B1 B2 B3 รวม C 

คน % คน % คน % คน % คน % คน % 
1. 19 23.75 37 46.25 19 23.75 05 06.25 61 76.25 00 00.00 

2. 5 6.25 09 11.25 13 16.25 32 40.00 57 71.25 18 22.50 
3. 29 36.25 00 00.00 23 28.75 22 27.50 45 56.25 06 07.50 

4. 15 18.75 00 00.00 04 05.00 37 46.25 41 51.25 24 30.00 

  
 จากตารางที่ 3 สามารถวิเคราะห์มโนทัศน์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
 1. การเกิดภาพบนกระจกเงาราบ 
 จากการศึกษามโนทัศน์ของนักเรียนเกี่ยวกับการอธิบายการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ พบว่า
นักเรียน 23.75% มีความเข้าใจถูกต้อง (A) ที่สามารถระบุต าแหน่งภาพและลากเส้นทางเดินของแสงเข้าสู่ตา
ได้และมีนักเรียน 76.25% ที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน โดยมีนักเรียน 70.00% ที่สามารถระบุต าแหน่งภาพ
ได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถเขียนเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตาได้ถูกต้องสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจ านวน
นักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 70.00% นี้พบว่ามีนักเรียน 46.25% ที่สามารถเขียนเส้นทางเดินของ
แสงได้บางส่วน (B1) โดย 35.00% นั้นสามารถลากเส้นทางเดินของแสงได้ครบทั้ง 2 เส้นแต่ลากเส้นทางเดิน   
ของแสงผิด และมีนักเรียน 11.25% ลากเส้นทางเดินของแสงได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่มี      
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มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอีก 23.75% ใน 70.00% นั้นมีการลากเส้นทางเดินของแสงผิด (B2) ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนที่ลากเฉพาะเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุไปยังกระจก 17.50% และลากเส้น
ทางเดินของแสงโดยไม่มีหลักการอีก 6.25% ซึ่งนักเรียนที่มีมโมทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในลักษณะดังกล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากนักเรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นแหล่งก าเนิดแสงของวัตถุและไม่ทราบถึงข้อจ ากัดของ
การใช้กฎการสะท้อน (Ramadas and Driver, 1989; Galili, Bendall and Goldberg, 1993; ลือชา ลดา
ชาติ และคณะ, 2557) ดังนั้นครูผู้สอนควรเน้นย้ าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับการเกิดภาพและการสะท้อนแสงบนกระจกเงาราบในประเด็น      
อ่ืน ๆ จากตารางที่ 3 ยังพบว่ามีนักเรียนอีก 6.25% ที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งภาพและไม่สามารถลาก
ทางเดินแสงได้ (B3) เมื่อพิจารณานักเรียนในกลุ่มนี้พบว่า มีนักเรียน 2.50% ที่มีความเข้าใจว่าภาพเกิดหน้า
กระจกเนื่องจากความคุ้นเคยในการมองภาพในกระจกในชีวิตประจ าวัน (Ramadas and Driver, 1989) 
และมีนักเรียนอีก 3.75% ระบุภาพในต าแหน่งอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการระบุต าแหน่ง
ภาพในเกิดขึ้นกับนักเรียน 6.25% นี้สามารถแก้ไขและพัฒนาให้เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ดังที่ Keawkong (2010) ได้ศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับการสะท้อนแสงและการหักเหแสง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าวท าให้มีจ านวนนักเรียนที่ระบุต าแหน่งต าแหน่งภาพได้
ถูกต้องเพ่ิมข้ึนถึง 35.37% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ไขมโนทัศน์
ที่คลาดเคลื่อนไปสู่การเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้  
 
 2. การเกิดภาพบนกระจกเงาราบในกรณีที่สังเกตจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน 

 จากผลการศึกษาพบว่ามีนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้อง (A) 6.25% โดยสามารถระบุต าแหน่ง
ภาพเมื่อผู้สังเกตอยู่ในต าแหน่งที่แตกต่างกันได้ถูกต้องและลากเส้นทางเดินของแสงเข้าสู่ตาได้ โดยนักเรียนที่มี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีจ านวน 71.25% โดย 27.50% นั้นสามารถระบุต าแหน่งภาพได้ถูกต้องแต่ลาก
ทางเดินของแสงไปยังผู้สังเกตแต่ละต าแหน่งเพียงเส้นเดียว (B1) มี 11.25% และลากเส้นทางเดินของแสงผิด 
(B2) อีก 16.25% ประกอบด้วยนักเรียน 15.00% ลากเฉพาะเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุไปกระจกและ     
อีก 1.25% ลากเส้นทางเดินของแสงจากต าแหน่งของผู้สังเกตไปยังต าแหน่งภาพเนื่องจากนักเรียนมี        
ความเข้าใจว่าการมองเห็นภาพเกิดจากผู้สังเกตมองไปที่ภาพ (Fethersthonhaugh & Treagus, 1992; 
Ramadas and Driver, 1989) อย่างไรก็ตามมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับทิศทางในการระบุทิศทางของ
แสงในลักษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามที่รายงานผลการวิจัยของ 
Fethersthonhaugh and Treagust (1992) ที่ได้ท าการศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับสมบัติของแสงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีจ านวนนักเรียนที่ลากเส้นทางเดินของแสงจากต าแหน่งของผู้สังเกตไปยัง
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ต าแหน่งภาพ 75.00% แต่เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายพบว่ามีนักเรียนที่ลากเส้นทางเดิน
ของแสงในลักษณะดังกล่าวเหลือเพียง 25.00% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจเพ่ิมขึ้น จากตารางที่ 3 ยังพบว่ามีนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอีก 40.00% ใน 
71.25% นั้นมีความเข้าใจว่าต าแหน่งภาพจะเปลี่ยนไปตามต าแหน่งของผู้สังเกต (B3) นอกจากนี้ยังมีนักเรียน
ที่ไม่เข้าใจ (C) จ านวน 22.50% ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่ไม่ระบุต าแหน่งภาพและลากเส้น
ทางเดินของแสงโดยไม่มีหลักการจ านวน 15.00% และกลุ่มที่ไม่ตอบค าถามในประเด็นนี้อีก 7.50% จาก
การศึกษาพบว่ามีนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจในประเด็นนี้เป็นจ านวนมากเนื่องจาก
นักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอธิบายการเกิดภาพบนกระจกเงาราบเป็น
จ านวนมากท าให้ไม่สามารถน ามาประยุกต์ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งภาพและต าแหน่งของ
ผู้สังเกตได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องในประเด็นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญต่อการ
เกิดมโนทัศน์มโนทัศน์ที่ถูกต้องในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (Magnusson and Palincsar, 1995 ; 
Treagust and Duit, 2008 อ้างถึงใน พงศ์พรหม พงศ์เพ่ิมพูน, 2556) 
 
 3. การมองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบ 
 จากการวิเคราะห์มโนทัศน์ของนักเรียนเกี่ยวกับการอธิบายต าแหน่งของผู้สังเกตที่สามารถ
มองเห็นภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบพบว่านักเรียน 36.25% มีความเข้าใจ
ถูกต้อง (A) ที่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตได้ถูกต้องและลากเส้นทางเดินของแสงเข้าสู่ตาได้ อย่างไรก็
ตามนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นนี้มีมากถึง 56.25% โดยมีนักเรียน 28.75% ที่สามารถ
ระบุต าแหน่งของผู้สังเกตได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถลากทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าตาได้อย่างถูกต้อง (B2) ซ่ึง
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนที่เขียนทางเดินแสงผ่านแผ่นทึบแสง 22.50% และกลุ่มที่เขียน
ทางเดินแสงโดยไม่มีหลักการ 6.25% ส่วนนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอีก 27.50% เข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ต าแหน่งของผู้สังเกตและลากเส้นทางเดินของแสงผิด (B3) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าใจผิด
ว่าผู้สังเกตสามารถมองเห็นภาพได้จากทุก ๆ ต าแหน่งจ านวน 15.00% และกลุ่มที่เข้าใจผิดว่าไม่เกิดภาพบน
กระจกเงาราบเนื่องจากมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบ (Ronen and Eylon, 1993) 
จ านวน 12.50% นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีก 7.50% ที่ไม่ตอบค าถามเนื่องจากไม่เข้าใจ (C) ในประเด็นนี้ เมื่อ
พิจารณาผลรวมระหว่างจ านวนนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจพบว่ามีจ านวนมากถึง 
63.75% ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่รับรู้มาจากนอกห้องเรียน ดังนั้นครูผู้สอน
ควรมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น         
(นิคม ทองบุญ, 2542; พรณิชา พรหมเสนา, 2560) 
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 4. การมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย  
 จากการวิเคราะห์ลักษณะค าตอบในประเด็นนี้พบว่านักเรียน 18.75% สามารถระบุต าแหน่งของ
ผู้สังเกตที่สามารถมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่เป็น
เส้นตรงในแนวขนานกับระนาบกระจกเงาราบได้ถูกต้องและลากเส้นทางเดินแสงจากวัตถุเข้าสู่ตาได้        
จากตารางที่ 3 จะพบว่านักเรียน 51.25% เป็นนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนโดยมีนักเรียน 5.00%     
ที่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตได้ถูกต้องแต่ลากเส้นทางเดินของแสงผิด (B2) แบ่งเป็นนักเรียนที่ลากเส้น
ทางเดินของแสงโดยไม่มีหลักการ 3.75% และนักเรียนที่ไม่ลากเส้นทางเดินของแสงอีก 1.25% ส่วนนักเรียน
ที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนอีก 46.25% ใน 51.25% นั้นไม่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตที่สามารถ
มองเห็นภาพเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายได้และลากเส้นทางเดินแสงโดยไม่มีหลักการ (B3) ซึ่งสามารถแบ่ง
ลักษณะค าตอบได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ระบุต าแหน่งของผู้สังเกตไม่ถูกต้อง 1 ต าแหน่งจ านวน 12.50% 
และกลุ่มที่ระบุต าแหน่งของผู้สังเกตไม่ถูกต้องทั้ง 2 ต าแหน่งอีก 33.75% จากตารางที่ 3 ยังพบว่ามีนักเรียน
ที่ไม่เข้าใจ (C) มากถึง 30.00% โดยที่มีนักเรียน 2.50% ที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตที่ได้แต่มีการ
ระบุช่วงที่ผู้สังเกตมองเห็นภาพแทนและมีนักเรียนที่ไม่ตอบค าถามในประเด็นนี้มากถึง 27.50% จากการ
วิเคราะห์พบว่านักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและนักเรียนที่ไม่เข้าใจเป็นจ านวนมากเนื่องจากนักเรียน
ส่วนใหญ่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นที่วัดมโนทัศน ์พ้ืนฐานส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถน าหลักการ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ (Novak, 1990; ธนธัญ ฝีมือสาร, 2559) ดังนั้นครูผู้สอนควรมีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องในประเด็นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ใน
การอธิบายสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ เรื่อง การสะท้อนแสงและการเกิดภาพ      
บนกระจกเงาราบ จ านวน 4 ข้อ เพ่ือน าไปศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากการศึกษาพบว่านักเรียนมี     
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดภาพบนกระจกเงาราบมากที่สุดคิดเป็น 76.25% รองลงมาคือการ
การเกิดภาพบนกระจกเงาราบในกรณีที่สังเกตจากต าแหน่งที่แตกต่างกันคิดเป็น 71.25% และการมองเห็น
ภาพเมื่อมีแผ่นทึบแสงกั้นระหว่างวัตถุและกระจกเงาราบคิดเป็น 56.25% ซึ่งในแต่ละประเด็นมีนักเรียนที่
ลากเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตาไม่ถูกต้องคิดเป็น 70.00%, 71.25% และ 56.25% ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการมองเห็นภาพในกระจกเงาราบเป็นครั้งแรก
และครั้งสุดท้ายน้อยที่สุดคิดเป็น 51.25% โดยมีนักเรียนที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งของผู้สังเกตได้ถูกต้องและ
ลากเส้นทางเดินของแสงไม่ถูกต้องคิดเป็น 46.25% ซึ่งการเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้จะส่งผลต่อ
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การศึกษาในระดับสูงต่อไป ดังนั้นแบบทดสอบวัดมโนทัศน์จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถ
น ามาใช้ในการส ารวจมโนทัศน์ของนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดจน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ครูผู้สอน
สามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือระมัดระวัง
และเน้นย้าในประเด็นที่นักเรียนมักเกิดมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งจะท า ให้โอกาสในการเกิดมโนทัศน์         
ที่คลาดเคลื่อนในจุดนั้นลดลง หลังสอนเนื้อหาจบลงครูควรตรวจสอบมโมทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทุกครั้งก่อนที่
จะเริ่มเนื้อหาเรื่องถัดไปที่มีความต่อเนื่องกัน ส าหรับการวิจัยเพ่ือศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนควรมี
การศึกษาให้ครบในทุก ๆ เนื้อหา เนื่องจากในแต่ละเนื้อหาจะมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน ส าหรับ
งานวิจัยนี้ควรได้รับการต่อยอดโดยการศึกษาจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กลงแต่ศึกษาในเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดการวิจัยครั้งถัดไป 
 
กิตติกรรมประกำศ  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่อนุเคราะห์สถานที่และกลุ่มตัวอย่าง       
ในการวิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สนับสนุนทุนการวิจัยตลอดจนการสร้างเครื่องมือและการส ารวจ
ข้อมูล 
 
รำยกำรอ้ำงอิง 
ธนธัญ ฝีมือสาร. 2559. ผลของกลวิธีการสอนสี่ขั้นตอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมีต่อมโนทัศน์ฟิสิกส์

และเจตคติต่อการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสต
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การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้ผสมผสาน  
แบบทีมวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 

The development of analytical thinking abilities by using blended learning 
with analytic team for students Mathayomsueksa IV at Anukoolnaree School 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ แบบบันทึกอนุทินแบบบันทึกภาคสนาม  
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ท่ีผสมผสานระหว่าง การเรียนรู้แบบเผชิญหน้าและการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ ท าให้
นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังยังฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดการ
เรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นจัดทีม 2) ขั้นน าเสนอเนื้อหา 3) ขั้น
วิเคราะห์ 4) ขั้นน าเสนอ และ 5) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ (2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผสมผสาน 
แบบทีมวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.46) (3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสสานแบบ

ทีมวิเคราะห์ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ (�̅� = 4.25, S.D. = 0.70) 
ค าส าคัญ :  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ; การจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ 
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Abstract 
 This research aimed (1) to study enhancement of analytical thinking abilities by using 
blended learning with analytic team, (2) to study students’ analytical thinking abilities by 
using blended learning with analytic team and ( 3) to study student’s satisfaction after 
learning with analytic team learning activities. The target group was students from 
Mathayomsueksa IV at Anukoolnaree School in the second semester of the 2018 academic 
year. The instruments were used in the research i.e., lesson plans of blended learning with 
analytic team, learning diary, Field Notes and analytical thinking abilities evaluation form 
and student’s satisfaction form. The data were analyzed through two separate procedures, 
i.e., the qualitative data and the quantitative data. 
 The results of this research were as follow (1) Blended learning with analytic team is 
the learning management process that is integrated between Face to face learning and 
Online learning. The learning methods emphasize analysis. To have students participate in 
classroom activities can develop their analytic and teamwork skills. Blended learning with 
analytic team had 5 processing steps as follows 1) team arrangement 2) contents 
introduction 3) analysis 4) presentation and 5) knowledge sharing. ( 2) the student’s 

analytical thinking abilities after the learning was higher as the high level. (�̅� = 4.22, S.D. = 
0.46) (3) the student’s overall satisfaction with the TGT learning activity showed at the  

high level. (�̅� = 4.25, S.D. = 0.70) 
Keywords : analytical thinking abilities ; learning activity by using blended learning with 
analytic team 

 
บทน า 

โลกปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทกับชีวิตเราเป็นอย่างมาก เห็นได้ชัดท่ีสุดก็คือ โทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น นักเรียนซึ่งเป็นประชากรรุ่นใหม่ท่ีจะต้องเข้ามาพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีเน้น
ทางด้านปัญญา วิธีการเรียนรู้ การร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
เพื่อพัฒนาให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รู้วิธีคิดวิเคราะห์ สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่ีมีมากขึ้น รวมถึงพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม โดยครูจะต้องเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ และเกิดทักษะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีกล่าวว่า จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมและความ
รับผิดชอบ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, 2560) และจากนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ
ไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งช้ีมาตรฐานการศึกษาใน
สมรรถนะของนักเรียน ตัวที่ 2 ท่ีก าหนดให้นักเรียนจะต้องเกิดทักษะและความสามารถทางการคิด ไม่ว่าจะ
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
อย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

สภาพปัญหาท่ีพบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนอนุกูลนารี  จากการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน การสอบถามและวิเคราะห์ปัญหา พบว่า นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีครูได้มอบหมายงานให้ โดยเนื้อหาท่ีสอนนั้น จะเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางเทคโนโลยี
เป็นหลัก ซึ่งหากนักเรียนไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ จะท าให้ครูใช้เวลาในการทบทวนและ
อธิบายซ้ าหลายครั้ง ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดความล่าช้า และสาเหตุของปัญหาสรุปได้ว่า ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของผู้วิจัย ยังไม่น่าสนใจและไม่ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
เท่าท่ีควร รวมไปถึงวิธีสอน โดยส่วนมากจะเป็นการสอนแบบมอบความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นหลัก ซึ่งบางครั้ง
นักเรียนอาจได้รับข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าท่ีควร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างล่าช้า และการใช้ส่ือออนไลน์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนได้ดีกว่าสอนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของครูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ท่ี
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ กล่าวว่าการท่ีนักเรียนยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้นั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าวิชา
คอมพิวเตอร์ไม่ใช่วิชาหลัก ท าให้นักเรียนรู้สึกว่า วิชานี้ไม่มีความจ าเป็น อีกท้ังกระบวนการสอนยังไม่ได้เน้น
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท าให้การจัดการเรียนการสอนยังไม่ประสบผมส าเร็จเท่าท่ีควร (ดร.
กิตติศักดิ์ วรรณทอง, 2561 : แบบสัมภาษณ์) 

 การจัดการเรียนรู้แบบทีมวิเคราะห์ (Analytic teams) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้
นักเรียนนั้นเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และทักษะการท างานเป็นทีม โดยจุดเน้นท่ีส าคัญของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนนี้จะเน้น การคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ร่วมกับผู้อื่น 
และยังช่วยจัดการกับเนื้อหาท่ีมีความซับซ้อนมากได้เป็นอย่างดี (Elizabeth F. Barkley, 2005) สอดคล้อง
กับ Hartatik (2012) ท่ีได้อธิบายผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมวิเคราะห์ว่า เป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริม
การอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังยังท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริม
การแสดงความคิดเห็นและการท างานร่วมกับผู้อื่น ท าให้เกิดแรงจูงใจ ทีมวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียน ได้ฝึกพุ่ง
สมาธิไปท่ีประเด็นเดียวของเรื่อง และท่ีส าคัญมากคือ ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active learning เพราะการ
ฟังการบรรยาย การอ่าน หรือการดูวิดีทัศน์  มีแนวโน้มจะเป็น Passive learning แต่กิจกรรม “ทีม
วิเคราะห์” จะเปล่ียนให้เป็น Active learning โดยอัตโนมัติ (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียน และยังเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (ปณิตา วรรณพิรุณ , 
2554, หน้า 34) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 9 มาตรา 66 
นักเรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จากพระราชบัญญัติและแผนแม่บทดังกล่าว จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการเรียน
สอนด้วย และได้ประยุกต์ใช้มากขึ้น นักเรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีทุกเวลา แก้ปัญหาเรื่องของเวลาและ
สถานท่ี ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เรียกว่า การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) ซึ่ง
ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาในอนาคตเป็นการศึกษาท่ีเกิดขึ้นท้ังใน
ห้องเรียน (Face to face) และการเรียนออนไลน์ (Online leaning) โดยท่ีนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้
ได้ท้ังในห้องเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียนเอง หรือนักเรียนกับครู และสามารถศึกษา
หาความรู้ได้จากนอกห้องเรียน (Moore, 2005) นอกจากนนี้  Thomson and NETg. (2002) พบว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบผสมผสานมีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาได้เร็ว เนื่องจากเป็นการเอาข้อดีของ
วิธีการเรียนในช้ันเรียนแบบด้ังเดิมและระบบการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยนักเรียนสามารถ
ฝึกปฏิบัติการภายในห้อง และทบทวนความรู้ในเนื้อหาเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการเรียนได้ตามความ
ต้องการของนักเรียนด้วยการเรียนแบบออนไลน์ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีม
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสามารถท างานและศึกษาหาความรู้ได้อย่าง
อิสระ โดยท่ีไม่ต้องกังกลเรื่องเวลาและสถานท่ี อีกท้ังยังส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึง
ท าให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีม
วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนอนุกูลนารี อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

 2. ขอบเขตเนื้อหา 

  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยท่ี 3 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมรายวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีท้ังหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานร่วมกับเทคนิคทีมวิเคราะห์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis & McTaggart มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีข้ึนตอนดังนี้ 

  1) วางแผน (Plan)  
  2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
  3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)  
  4) ขั้นสะท้อนผลปฏิบัติการ (Reflect) 

 1. เครื่องมือการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกเครื่องมือออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้
งานดังนี้ 
   1.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 
     1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนอนุกูลนารี จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมวิเคราะห์
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนของทีมวิเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
คือ การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า (Face to face) และการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์ (Online) ตามสัดส่วนท่ี
เหมาะสม ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ 
ขั้นตอน 

ทีมวิเคราะห์ 
การจัดการเรียนรู้แบบผสมสาน 

เผชิญหน้า (Face to face) ผ่านสื่อออนไลน์ (Online) 
ขั้นที่ 1  

ขั้นจัดทีม 
บทบาทครู :  
1. ครูมอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้นักเรียนแต่ละ
ทีม โดยมีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
 1.1 ผู้น าเสนอ 1.4 ผู้สรุป 
 1.2 ผู้วิพากษ์วิจารณ์  1.5 ผู้ต้ังค าถาม 
 1.3 ผู้ยกตัวอย่าง 
บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนแบ่งทีม ทีมละ 4-5 คน 
2. นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับจากครูแก่
สมาชิกในทีม 
 

 

ขั้นที่ 2 
น าเสนอ
เนื้อหา 

บทบาทครู :  
1. ครูอธิบายความรู้หรือเนื้อหาในการสอนคาบ
นั้นๆ 
2. ครูสาธิตการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีครูได้มอบหมายให้ในใบ
กิจกรรมออนไลน ์

บทบาทครู :  
1. ครูมอบหมายภารกิจท่ีเตรียมไว้ใน
ใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแต่ละทีม 
บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนศึกษาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เช่น สไลด์เนื้อหา
ออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 
วิเคราะห์ 

บทบาทครู :  
1. ครูให้ค าปรึกษาและแนะน านักเรียนในระหว่าง
ท่ีนักเรียนท ากิจกรรม 
บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนแต่ละทีมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ผู้สรุปเตรียมข้อมูลให้กับผู้น าเสนอและผู้
ยกตัวอย่าง ส าหรับการน าเสนอ และเตรียมข้อมูล
ให้กับผู้ต้ังค าถามและผู้วิพากษ์วิจารณ์ ส าหรับต้ัง
ค าถามและโต้แย้งทีมอื่นๆ ในประเด็นท่ีไม่เห็น
ด้วย 

บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนแต่ละทีมร่วมกันสืบค้น
ข้อมูล 
2. สมาชิกน าเสนอข้อมูลท่ีตนเองได้
วิเคราะห์ผ่านใบกิจกรรมออนไลน์ 
2. นักเรียนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้
สรุป มีหน้าท่ี สรุปข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ของทีมลงในใบกิจกรรม
ออนไลน์ เพื่อเตรียมน าเสนอ 
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ขั้นตอน 
ทีมวิเคราะห์ 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมสาน 
เผชิญหน้า (Face to face) ผ่านสื่อออนไลน์ (Online) 

ขั้นที่ 4 
น าเสนอ 

บทบาทครู :  
1. ครูรับฟังและสรุปการน าเสนอของแต่ละทีม 
บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนท่ีได้รับหน้าท่ีเป็น ผู้น าเสนอ และผู้
ยกตัวอย่าง ต้องออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
2. ผู้วิพากษ์วิจารณ์และผู้ต้ังค าถาม ต้องเสนอ
ความคิด หรือประเด็นท่ีตนไม่เห็นด้วย และต้ัง
ค าถามกับทีมอื่นๆ 

บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนแต่ละทีมน าเสนอใบ
กิจกรรมออนไลน์ของทีมแก่ทีมอื่นๆ 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลท่ีได้
วิเคราะห์มา 

ขั้นที่ 5 
แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

บทบาทครู :  
1. ครูสุ่มถามนักเรียนรายบุคคลเพื่อทดสอบการ
วิเคราะห์ของนักเรียน 
2. ครูสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
บทบาทนักเรียน : 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กัน
และกัน 

บทบาทนักเรียน : 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียน 
2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม (บันทึกอนุทิน) 
3. นักเรียนท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 

   
  1.2. เครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
   1.2.1 แบบบันทึกภาคสนาม เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน
ของการจัดเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ 
   1.2.2 บันทึกอนุทิน เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวงรอบของ
การปฏิบัติการ 
  1.3. เครื่องมือท่ีใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
   1.3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการศึกษาหลักสูตรคู่มือ
ครูหนังสือเรียนวิชาการออบแบบและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จากนั้นสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอัตนัย 
จ านวน 15 ข้อ โดยแบ่งประเด็นค าถามในแต่ละสถานการณ์ออกเป็น 5 สถานการณ์เพื่อวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ท้ัง 3 ด้านตามหลักการของ Bloom ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความส าคัญ 2) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3) การวิเคราะห์หลักการ  
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   จากนั้นก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการณ์คิดวิเคราะห์แบบรูบริค (Rubric 
Score) มาตราส่วน 5 ระดับ 
   1.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์การวัดแบบมาตราส่วน 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 2) 
ความถึงพอใจด้านบรรยากาศในการเรียน และ 3) ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการปฎิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมผสมผสาน
แบบทีมวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
แบบทีมวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ขั้นจัดทีม เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักเรียนจัดกลุ่มแบ่งทีม และได้ให้นักเรียนแต่ละทีม
แบ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีผู้วิจัยเป็นผู้ก าหนด โดยให้แบ่งตามความสมัครใจของสมาชิกภายในทีม และได้อธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างหน้าท่ีของแต่ละบทบาทอย่างชัดเจน ท าให้นักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองเป็นอย่างดี สามารถแบ่งทีม บทบาทหน้ากันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และทุกทีมพอใจกับเพื่อร่วมทีม
ของตนเอง 
  1.2 ขั้นน าเสนอเนื้อหา ผู้วิจัยน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
เช่น การต้ังค าถามจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ี
จะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งสังเกตได้จากการถามตอบในระหว่างการท ากิจกรรม 
จากนั้นผู้วิจัยเช่ือมโยงค าถาม หรือสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่บทเรียนและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งในการท า
กิจกรรมจะใช้ส่ือออนไลน์เป็นเครื่องมือในการน าเสนอเนื้อหาและด าเนินกิจกรรม เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา และสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา 
  1.3 ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้ค าถามส าหรับทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท้ัง 3 ด้าน โดยให้
แต่ละทีมแบ่งหัวข้อหรือประเด็นในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่สมาชิกแต่ละคน และใช้ใบกิจกรรม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกคน ซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นและเผยแพร่ข้อมูล
พร้อมๆ กันได้ จากคอมพิวเตอร์ของตนเองโดยไม่ต้องมีผู้รวบรวมข้อมูล ท าให้ประหยัดเวลาในการท า
กิจกรรม เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วสมาชิกทุกคนจะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อตอบค าถาม ท าให้
นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความเห็น และเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้อง
ท่ีสุด 
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  1.4 ขั้นน าเสนอ ก่อนการน าเสนอ ผู้ท่ีได้รับบทบาทผู้สรุปจะท าหน้าท่ีสรุปองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีได้
จากการวิเคราะห์ เพื่อเตรียมข้อมูลให้กับผู้น าเสนอและผู้ยกตัวอย่างส าหรับการน าเสนอ และเตรียมข้อมูล
ให้กับผู้ต้ังค าถามและผู้วิพากษ์วิจารณ์ส าหรับต้ังค าถามและโต้แย้งทีมอื่นๆ ในประเด็นท่ีไม่เห็นด้วย ซึ่งท าให้
นักเรียนแต่ละคนต้องวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองส าหรับการน าเสนอ หลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว แต่ละ
ทีมน าเสนอข้อมูลท่ีตนเองได้วิเคราะห์มา ให้แก่ทีมอื่นๆ ได้รับฟัง โดยผู้น าเสนอและผู้ยกตัวอย่าง นอกจากนี้
ยังมีการเผยแพร่ใบกิจกรรมออนไลน์ของแต่ละทีม ท าให้แต่และทีมได้รับทราบข้อมูลการวิเคราะห์ของทีม
อื่นๆ จากนั้น ทีมไหนท่ีไม่เห็นด้วยสามารถโต้แย้งและน าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องได้ โดยผู้วิพากษ์วิจารณ์และผู้
ต้ังค าถาม ซึ่งช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าวิพากษ์วิจารณ์และน าเสนอข้อมูลท่ีตนเองเห็นว่าถูกต้อง อีก
ท้ังยังช่วยให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องมากท่ีสุด 
  1.5 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลังจากน าเสนอผู้วิจัยและนักเรียนทุกทีมร่วมกันสรุปและอภิปรายผล 
และข้อมูลท่ีแต่ละทีมได้วิเคราะห์มา ท าให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สรุปและ
อภิปรายหลักการวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้นักเรียนเข้าใจวิธีการและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้อง 
 โดยหลังจากจัดกิจกรรมเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการวัดและประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
เครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 
  1) แบบบันทึกอนุทิน พบว่า นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยจัดขึ้น ไม่น่าเบ่ือ เป็นกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ ได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล เพราะนักเรียนได้ต้ังค าถามและวิพากวิจารย์ข้อมูลร่วมกัน และเป็นกิจกรรมท่ี
ท าให้ได้ฝึกการท างานเป็นทีม 
  2) แบบบันทึกภาคสนาม พบว่า จากปัญหาเรื่องของเวลาในขั้นวิเคราะห์และขั้นน าเสนอ ผู้วิจัย
สามารถจัดการกับเวลาได้ดีขึ้น โดยการก าหนดขอบเขตของเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ผู้วิจัยสามารถจัด
เนื้อหาได้เหมาะสมไม่มากและไม่น้อยจนเกิดไป ใช้ค าถามท่ีชวนให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์ และ
ปัญหาเรื่องความสนใจของนักเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในขั้นวิเคราะห์และขั้นน าเสนอ ผู้วิจัยได้
น าเกมการแข่งขันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน 
นักเรียนมีความสุขกับการท ากิจกรรม นักเรียนได้วิเคราะห์เนื้อหาโดยท่ีไม่รู้สึกว่าตัวเองก าลังเรียนอยู่ ซึ่งเป็น
ข้อดีของการจัดกิจกรรมแบบเกม 
  3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติการเรียนรู้ในท้ัง 
3 วงรอบแล้ว ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 ผลจากการน าความคิดเห็นท่ีได้จากการด าเนินการตามวงรอบปฏิบัติการท้ัง 3 วงรอบ น าไปอภิปราย
ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยได้ข้อสรุป ดังนี้ 
   1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
แบบทีมวิเคราะห์ท้ัง 3 วงรอบปฏิบัติการ 
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   2) นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม โดยสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบ
ไว้ ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสนุก และรวดเร็ว 
   3) นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีผู้วิจัยมอบหายให้ได้ 
   4) นักเรียนสามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีผู้วิจัยมอบหมายให้ได้ 
   5) นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น และกล้าท่ีจะน าเสนอในส่ิงท่ีตนเองไม่
เห็นด้วย 
   6) นักเรียนมีความสามัคคีในทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีม
วิเคราะห์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน ซึ่งอยู่ในระดับมาก ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

ด้าน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 วงรอบท่ี 3 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
1. วิเคราะห์ความส าคัญ 3.10 0.61 3.67 0.48 4.08 0.49 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3.17 0.58 3.67 0.50 4.33 0.46 
3. วิเคราะห์หลักการ 3.08 0.64 3.70 0.58 4.25 0.43 

รวม 3.12 0.61 3.68 0.52 4.22 0.46 

 

 
ภาพที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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 จากภาพท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น โดยในวงรอบ

ปฏิบัติการท่ี 3 นักเรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.46) 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อันดับแรก คือ ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (�̅� = 4.33, S.D. = 0.46) 

รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์หลักการ (�̅� = 4.25, S.D. = 0.43) และด้านการวิเคราะห์ความส าคัญ (�̅� = 
4.08, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ พบว่า โดย

ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅� = 4.25, S.D. = 0.70) ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30 0.66 มาก 
2. ด้านความพึงพอใจในบรรยากาศในการเรียน 4.28 0.70 มาก 
3. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.17 0.73 มาก 

เฉลี่ย 4.25 0.70 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมเฉล่ีย อยู่ใน ระดับมาก (�̅� = 
4.25, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมาก ท่ีสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (�̅� = 4.30, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในบรรยากาศในการเรียน (�̅� = 

4.28, S.D. = 0.70) และความพึงพอใจด้านประโยชน์ท่ีได้รับ (�̅� = 4.17 S.D. = 0.73) 
 
อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมผสมผสาน
แบบทีมวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีม
วิเคราะห์ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในแต่ละวงรอบ 
ปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยวงรอบการปฏิบัติการท่ี 1 นักเรียนมีระดับความสามารถในการคิด

วิเคราะห์อยู่ ท่ีระดับปานกลาง (�̅� = 3.12, S.D. = 0.61) ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 2 นักเรียนมีระดับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ท่ีระดับมาก (�̅� = 3.68, S.D. = 0.52) และในวงรอบปฏิบัติการท่ี 3 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
296



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

12 
 

นักเรียนมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ท่ีระดับมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.45) ท้ังนี้เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ มีกระบวนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้น ซึ่ง
เน้นให้ท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการท างาน
อย่างเป็นระบบ ฝึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น 
และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ไป
ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Hartatik (2012) ท่ีได้ศึกษาเรื่องความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีมวิเคราะห์และการกิจกรรมการเรียนรู้แบบแปลไว
ยกรณ์ สรุปว่าการจัดกิจกรรมแบบทีมวิเคราะห์ท าให้นักเรียนสนุก และเกิดความสนใจในกระบวนการเรียน
การสอน อีกท้ังยังฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ผสมผสานแบบทีม
วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 3 วงรอบปฏิบัติการพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพิ่มข้ึน
จากวงรอบปฏิบัติการท่ี 1 ท่ีมีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับปานกลาง ไปสู่ ระดับ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับมาก ในวงรอบปฏิบัติการท่ี 3 (�̅�= 4.22, S.D. = 0.46) โดยพบว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นท้ัง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความส าคัญ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ ตามหลักการคิดวิเคราะห์ของ Bloom (1984) อ้างถึงใน 
(ชวาล แพรัตกุล, 2552) เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทีมวิเคราะห์
ตามแนวคิดของ Elizabeth F. Barkley อ้างถึงใน (วิจารณ์ พานิช , 2555) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีท าให้
นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ และการท างานเป็นทีม ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากการจัดกิจกรรม
ภายในช้ันเรียนแล้ว ผู้วิจัยได้ผสมผสานเทคโนโลยีและส่ือออไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ Thorne (2003) อ้างถึงใน (บุญแต่ง ผุสดี, 2557, หน้า 24) ได้กล่าวว่าการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน เป็นการรวมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์บนการเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียนแบบด้ังเดิมคือในห้องเรียน ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการเรียนรู้ มีส่วนสนับสนุนและช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาผสมสานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและร่วมกิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับ Sevinc Gulsecen (2004) อ้างถึงใน (ทิพวัลย์ 
แซ่โง้ย, 2557) ท่ีได้ศึกษาผลของการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา พบว่า 
การเรียนแบบผสมผสานท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ท าให้อัตราการเขาเรียน 
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ความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกท้ัง นักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เรี ยนได้ดีกว่า
นักศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานต่ า 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ 

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 
4.25, S.D. = 0.70) เมื่อสังเกตเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มากท่ีสุดซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อสังเกตรายข้อพบว่านักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น และช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ซึ่ งอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนรู้ และแสดงความคิดเห็นของตนเองแก่ผู้อื่น อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังท าให้
บรรยากาศในช้ันเรียนเอื้ออ านวยและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม และยังช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเว็บไซต์หรือเว็บสนับสนุน สามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ขอบนักเรียน อีกท้ังยัง
ช่วยให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล สอคคล้องกับงานวิจัยของ 
สุรินญา แคนติ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.50, S.D. = 0.02)  
  
ข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะ
ศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจ ดังนี้ 
 ข้อเสนอในแนะในการวิจัย 
  1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย เพื่อให้ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2. ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจะได้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานแบบทีมวิเคราะห์ไปใช้กับนักเรียนใน
ระดับช้ันอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
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ประสบความส าเร็จในชีวิต หน้าท่ีการงาน ท้ังบุคคลและองค์กรท่ีทรงคุณค่าต่อประเทศชาติสืบไป 
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การพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เร่ือง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

The Development of Game for Education in topic of Computer Hardware 
for Grade 2 Students 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  2) ประเมินประสิทธิภาพเกม เพ่ือการศึกษาตามเกณฑ์  80/80  
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมเพ่ือ
การศึกษา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วย เกมเพ่ือการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนสุขานารี อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ได้มาด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี 
ต่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที (t-test dependent) 

ผลการวิจัยพบว่า เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 2 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52, S.D. = 0.60) มีค่าประสิทธิภาพ 91.00/86.75 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�= 4.08, S.D. = 0.92) 

 
ค าส าคัญ :  เกมเพ่ือการศึกษา คอมพิวเตอร์  

 
Abstract 

  This study aims to 1) develop game for education in topic of computer hardware 
for Grade 2 students, 2) assess the educational game based on 80/80 criteria, 3) compare 
pretest and posttest learning achievement of students and 4) investigate the students’ 
satisfaction with game-based education. The sample group consists of 40 class 2/6 (first 
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semester, Academic Year 2018) students from of Sukhanaree school, Mueang district, 
Nakhon Ratchasima province. The sample group is selected by cluster sampling. Tools 
used in this study are learning management plan, the game for education in topic of 
computer hardware, learning achievement assessment form, and students’ satisfaction 
with game-based education questionnaire. Statistics used in data analysis are average, 
percentage, standard deviation and t-test dependent test. 
 The study found that the computer parts educational game for Grade 2 students is 
rated “highest” (�̅�= 4.52, S.D. = 0.60) with performance being 91.00/86.75, higher than the 
80/80 requirements. Posttest learning achievement is higher than pretest achievement 
with statistical significance of 0.05 and the students have high satisfaction with the 
educational game (�̅�= 4.08, S.D. = 0.92). 

 
Keywords : Game for Education, Computer 

 
บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น YouTube 
Podcast Tutorial Video Moodle การอภิปรายกลุ่มผ่านเว็บ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โลกเสมือนจริง เกม
สถานการณ์จ าลอง การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล การเรียนรู้ออนไลน์ หรือการเขียนบันทึกการเรียนรู้ภายหลัง
ปฏิบัติงาน (นภดล เลือดนักรบ สุภาณี เส็งศรี และพิศิษฐ์ พลธนะ, 2560) ตลอดจนการเรียนรู้แบบ MOOC   
เมื่อยุคสมัยและแนวนโยบายที่เปลี่ยนไป ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้แนะน าหรือที่ปรึกษา 
และออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้จากภายใน ส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วัดและประเมินผลผู้ เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสม
กับวิธีการหรือรูปแบบการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้รวมกัน ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ
ให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และ
ทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี (ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557) 

ผู้วิจัยในฐานะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มีการสังเกตการสอน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุขานารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักเรียนบางคน
เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่สนใจเนื้อหาที่ครูบรรยาย ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงได้
ค้นคว้าหาวิธีการสร้างสื่อการสอนเพ่ือน ามาใช้กับนักเรียน จึงเห็นว่าการใช้เกมคอมพิวเตอร์ มีจุดเด่นในการ
ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้ ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน ช่วยท าให้ผู้เรียนมี
ความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น จะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจภายในตนเองที่จะสามารถเอาชนะความท้า
ทายและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นเพ่ือให้ได้รับ
คะแนนสะสมตามที่กิจกรรมเป็นตัวก าหนด (กิดานันท์ มลิทอง, 2543; ศุภกร ถิรมงคลจิต, 2558) นอกจาก
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก สนใจ และมีส่วนร่วมกับการเรียนมากยิ่งขึ้น การให้รางวัล  หรือกิจกรรมที่มี
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ความท้าทายมากขึ้น จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกอยากเอาชนะ จึงสามารถจูงใจให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 
(ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข, 2559)  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภท
เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2  
  2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา พัฒนาตามแนวคิด ADDIE Model ดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา

จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ต่าง ๆ จากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย และ
วิเคราะห์ผู้เรียน  

  1.2 การออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของเกมเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ ออกแบบ Story Board และการด าเนินเรื่องของเกม ออกแบบกิจกรรม และออกแบบการวัด
และประเมินผล โดยมีครูพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ 

  1.3 การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรม Construct2 
แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา
และการด าเนินเรื่อง ด้านกราฟิกและการออกแบบ และด้านการวัดและประเมินผล พร้อมกับปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

  1.4 การทดลองใช้ (Implement) น าเกมเพ่ือการศึกษาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียนโรงเรียนสุขานารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 40 คน 

  1.5 การประเมินผล (Evaluate) ผู้วิจัยน าผลจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมาประเมิน
ประสิทธิภาพของเกมเพ่ือการศึกษา โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลคะแนนชิ้นงาน และแบบทดสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในการหาประสิทธิภาพของสื่อ (E1/E2) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ 80/80 และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุขานารี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 420 คน 
    2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนสุขานารี ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
   3.2 เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
   3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ที่ผ่านการ
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-
Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
   3.4 แบบประเมินคุณภาพของเกมเพ่ือการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านกราฟิกและการออกแบบ และด้านการวัดและประเมินผล รวมข้อ
ค าถาม 13 ข้อ 
   3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ข้อ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบเรียน 
จากนั้นให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากนั้นท าแบบทดสอบ
หลังเรียน แล้วท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการทาง
สถิติ ดังนี้  
   5.1 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน มาประเมินประสิทธิภาพ 
E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 และน าคะแนนจากการท าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test dependent) เพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน 
   5.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินคุณภาพของเกมเพ่ือการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3
ท่าน และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สุขานารี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา หาค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(S.D.) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
   1. ผลการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Construct2 ชื่อเกม ผจญภัยในแดนคอมพิวเตอร์สุดหรรษา มีการท างาน 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาบทเรียน 
และส่วนของการเล่นเกมเพ่ือทบทวนความรู้ ซึ่งมี 3 ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจที่ 1 ท าความรู้จักอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ภารกิจที่ 2 มารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ และภารกิจที่ 3 มารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูล เมื่อเล่นครบ 3 ภารกิจแล้วจะมีการสรุปผลคะแนน โดยมีตัวอย่างหน้าจอดังภาพที่ 1-6 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าแรกของเกม 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอเนื้อหาบทเรียน 

 
ภาพที่ 3 หน้าจอภารกิจที่ 1 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอภารกิจที่ 2 

 
ภาพที่ 5 หน้าจอภารกิจที่ 3 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอสรุปคะแนน 
 
   ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ประเมินคุณภาพของเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกมดังกล่าวให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยมีผลการประเมินดังตารางที่ 1 
 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
305



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
6 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 4.47 0.55 มาก 
ด้านกราฟิกและการออกแบบ 4.53 0.66 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.56 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.60 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่  1 พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52, S.D. = 0.60) 
 
  2. ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนระหว่างเรียน และผลการทดสอบหลังเรียนเพ่ือน ามาใช้หา
ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีผลการ
ประเมิน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ   ค่าประสิทธิภาพ 
ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)   91.00 
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)   86.75 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ท าได้ระหว่างเรียน (E1) มีค่าประสิทธิภาพคิด
เป็นร้อยละ 91.00 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 86.75 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ 80/80 ซึ่งเมื่อน าผลประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้ว พบว่า มีค่าประสิทธิสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
  3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
  ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 จ านวน 40 คน โดยการท าแบบทดสอบ แบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test* Sig. 

ก่อนเรียน 5.78 1.58 
39 15.95 .000 

หลังเรียน 8.68 1.21 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 3  พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.78 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 2.90 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อการศึกษา 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
   ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือ
การศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถาม 
มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

โดยใช้เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความเร็วในในการประมวลผลภายในเกม 3.90 0.84 มาก 
ความสวยงามของภาพและความชัดเจนของเสียง 3.75 1.10 มาก 
เนื้อหาภายในเกมมีความเข้าใจง่าย ไม่ ซับซ้อน 4.00 0.85 มาก 
ความสะดวกในการเรียนรู้ 4.10 1.24 มาก 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ 4.65 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.08 0.92 มาก 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08, S.D. = 0.92) 
 
อภิปรายผล  
  ผู้วิจัยอภิปรายผลการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้ พัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเกม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52, 
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S.D. = 0.60) สอดคล้องกับวรรณชนก เหมือนศรีเพ็ง และนพดล ผู้มีจรรยา ที่ ได้พัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของเกม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 5.00, S.D. = 0.00) 
  2. ประสิทธิภาพเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 คือ 91.00/86.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับมนัส บุญประกอบ  
และสราวุธ ติ่งคล้าย ที่ได้พัฒนาเกมและสถานการณ์จ าลองสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.08/94.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แต่อย่างไรก็ตาม  
เมื่อพิจารณาคะแนน E1/E2 พบว่า ต่างกันเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมที่ให้นักเรียนท ากับการสอบหลังเรียนไม่
สมดุลกัน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) จึงควรปรับปรุงกิจกรรมและแบบทดสอบให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับวรรณ
ชนก เหมือนศรีเพ็ง และนพดล ผู้มีจรรยา ที่ได้พัฒนาเกมเพ่ือการศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ 
คูณ หาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08, S.D. = 0.92) สอดคล้องกับมนัส บุญประกอบ 
และสราวุธ ติ่งคล้าย ที่ได้พัฒนาเกมและสถานการณ์จ าลองสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
ในชีวิตประจ าวัน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกมและสถานการณ์จ าลองสร้างสรรค์
งานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.29, S.D. = 0.73) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนาเกมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.52, S.D. = 0.60) เมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพของเกมเพ่ือการศึกษา จากคะแนนเฉลี่ยจากกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) พบว่ามีประสิทธิภาพ 91.00/86.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 อีก
ทั้ง เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.08, 
S.D. = 0.92)  
  2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1) เกมเพ่ือการศึกษานี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  

จึงเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาแบบท่องจ าที่นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย 
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การน าเกมมาใช้จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และยังสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ให้สูงขึน้อีกด้วย 

2) เกมเพ่ือการศึกษานี้ เหมาะส าหรับนักเรียนที่มีทักษะในการอ่านและตีความจากสิ่งที่อ่าน
ได้จึงจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษาในเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ เพราะการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
2) ควรมีการพัฒนาเกมเพ่ือการศึกษาในรูปแบบของเกมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท า

กิจกรรมร่วมกันกับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ สามารถน าไปใช้เรียนด้วยตนเองทุกท่ีทุกเวลาที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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การพัฒนาความสามารถการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับสื่อสังคม  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนแก่นนครวิทยาลัย 

The Development of Teamwork Ability by using Gamification techniques 
and social media for Mathayomsueksa 5 Kaennakhon Witthayalai School  
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บทคัดย่อ  
 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม
โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5/4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ านวน 41 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) บันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน 3) แบบวัด
ความสามารถการท างานเป็นทีมของนักเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถการท างานเป็นทีม และ 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 
2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ แล้วรายงานในรูปแบบ
ของการบรรยาย 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคมสามารถพัฒนา
ความสามารถการท างานเป็นทีม โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี 2) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ :  การท างานเป็นทีม , เกมิฟิเคชัน , ส่ือสังคม 

 
Abstract 

 

The purpose of this research has two objects consist 1) to study of teamwork 
development ability by using gamification techniques and social media 2) to study student’s 
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2 
 

satisfaction after learning with gamification techniques and social media. The target group of 
this research was 41 students from Mathayomsueksa 5/4, Kaennakhon Witthayalai School in 
the second semester of the academic year 2018. The instruments used in this research, 
including 1) learning activity plan by using the gamification techniques with social media 2) 
learning diary 3) Student teamwork ability checklist 4) behavior observation checklist and 5) 
student’s satisfaction form. The data obtained was analyzed in two ways using 1) description 
of the data and 2) statistic such as average, percentage, and standard deviation. 

The results of the research showed that 1) Students who learning through gamification 
techniques activity with social media has improved their teamwork ability. 2) Students who 
learning through gamification techniques activity with social media has satisfied at the highest 
level 

Keywords : Teamwork behaviour, Gamification, Social media 
 

บทน า 
ในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาการแบ่งปันทรัพยากร 

เป็นสาเหตุท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงท่ีต้องการไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต หรือแม้กระท่ัง
วิทยาการและองค์ความรู้ ไม่เว้นแม้แต่การเรียนการสอนในห้องเรียน จึงส่งผลท าให้บรรยากาศให้ห้องเรียน
และนักเรียนเกิดความเครียดและสร้างแรงกดดัน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนอาทิเช่น พฤติกรรม
การเห็นแก่ตัว การแสดงออกถึงความมีน้ าใจ และการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ทักษะการท างานเป็นทีมจึงเป็นส่ิงส าคัญในการเรียนรู้ในช้ันเรียน เนื่องจากผู้สอนนิยมมอบหมาย
งานให้นักเรียนในลักษณะการท างานเป็นทีมอยู่บ่อยครั้ง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาทักษะการท างานเป็นทีม
ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยท่ีการท างานเป็นทีมจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้เนื่องจากการท างานเป็นทีมเกิดจาก
การระดมความคิดของนักเรียนร่วมกัน ความส าคัญของการท างานเป็นทีมนั้นจะส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนท่ี
มีทักษะ ความถนัดเฉพาะทางท่ีมีความแตกต่างกันซึ่งจะต้องน าเอาทักษะเหล่านั้นมาบูรณาการร่วมกัน การ
ท างานเป็นทีมต้องอาศัยการท างานท่ีมีความสามัคคีจึงจะบรรลุเป้าหมาย โดยท่ีปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมประกอบไปด้วย มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ และความมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

การท างานร่วมกับผู้อื่นถือเป็นทักษะท่ีนักเรียนพึงมีโดยครูผู้สอนมีหน้าท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
สร้างแนวคิดใหม่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการท่ีจะให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้นั้นต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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ท่ีท าใหน้ักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เกิดความสนุกนกัเรียนเพลิดเพลินไปกับ
การเรียนรู้และเน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเรียนการสอนท าให้นักเรียน
เกิดความท้าทายในการเรียน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคเกมิฟิเคชัน 
(Gamification) จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่าเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีใช้ในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นโดยเป็นการน าเอากลไกของเกมท่ีไม่ใช้เกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจและความน่าต่ืนเต้นในเนื้อหาท่ีเรียนซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
กระบวนการท่ีง่ายต่อการเข้าใจในส่ิงท่ีซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันในความเป็นจริง มาจัดเป็น
กิจกรรมในลักษณะของเกม (Yu-Kai Chou,2556) นอกจากการใช้รูปแบบการสอนเกมิฟิเคชันแล้ว ยังมีแอพ
พลิเคชันท่ีให้บริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นส่ือสังคมช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
นักเรียนและผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือสังคมเข้ามาร่วมเพื่อเป็น
ตัวกลางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในรายวิชาและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับผู้สอนเพื่อลดช่องว่างระหว่างการติดต่อส่ือสารและเพิ่มพื้นท่ีในการแสดง
ความคิดของนักเรียนและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น 

สภาพปัญหาท่ีพบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จากการ
สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนและข้อมูลจากการบันทึกเพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการเรียนการสอนประกอบ
กับการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คน มีความเห็นในการสะท้อน
ปัญหาในทิศทางเดียวกันพบว่า นักเรียนมีความต้องการในการท างานเป็นรายบุคคลมากกว่างานกลุ่มและ
จากการสอบถาม สัมภาษณ์นักเรียนพบว่า ปัญหาในการท างานกลุ่มคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มมีน้อย  
เนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันท าให้งานมีความล่าช้า และปัญหาเรื่องการใช้เวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มจะใช้
เวลาว่างในการใช้ส่ือสังคมด้านความบันเทิง เช่น เกมส์ออนไลน์ วีดิทัศน์เพื่อความบันเทิงมากกว่าใช้ในการ
เสาะแสวงหาความรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ส่งเสริมการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21
ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาการพัฒนาความสามารถการท างานเป็นทีมโดยใช้
เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคมโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action 
Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันนั้นจะสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียน สร้างความสนุก เพลิดเพลินไปกับการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและสมาชิกกลุ่ม เสมือนกับการเล่นเกมในช้ันเรียน มีการให้คะแนน ให้รางวัล และการลงโทษ
ภายในเกม มีภารกิจประจ าวันให้นักเรียนเกิดการต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอน  และ
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ท าให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมในทิศทางท่ีดีในการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถท างานกับเพื่อนร่วมช้ันได้อย่างมีความสุข กล้า
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แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนร่วมช้ันและการท างานอย่างเป็นระบบโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของนักเรียน และ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับ
ส่ือสังคม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือ
สังคม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน   
รูปแบบท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ตาม

แนวคิดของ Kemmis & McTaggant การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้น ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน (Plan) 2. ขั้น
ปฏิบัติการ (Act) 3. ขัน้สังเกตการณ์ (Observe) 4. ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)  

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี้ 
 1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

1.1 แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.2 ส่ือสังคม 

2. เครื่องมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ 

  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
  2.2 บันทึกอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน 

 3. เครื่องมือท่ีใช้ประเมินผลการวิจัย มีดังนี้ 
  3.1 แบบวัดความสามารถการท างานเป็นทีม 

  3.2 แบบวัดความพึงพอใจ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาความสามารถการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิ
เคชันร่วมกับส่ือสังคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบรายงาน และการบันทึก
อนุทินของนักเรียน มาวิเคราะห์ ตีความ สรุปผล และรายงานผลของการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการบรรยาย
ความ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากเครื่องมือในการวิจัย โดยน าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนท างานเป็นทีม โดยการสังเกต
พฤติการณ์ของครูและแบบประเมินการท างานกลุ่ม โดยนักเรียน ค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mctaggart 4 ขั้นตอน 
โดยท าการวิจัยท้ังหมด 3 วงรอบดังนี้ 

วงรอบท่ี 1 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่ิงท่ี

ต้องการให้มีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนและพบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนมีความต้องการท างานเป็นรายบุคคลมากกว่างานกลุ่มและจาก
การสอบถามนักเรียนพบว่า ปัญหาในการท างานเป็นกลุ่มคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มมีน้อย เนื่องจาก
ความเห็นไม่ตรงกันท าให้งานมีความล่าช้า และปัญหาการใช้เวลาว่างของสมาชิกในกลุ่มจะใช้เวลาว่างในการ
ใช้ส่ือสังคมด้านความบันเทิง เช่น เกมส์ออนไลน์ วีดิทัศน์เพื่อความบันเทิงมากกว่าใช้ในการเสาะแสวงหาใน
การเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมคีวามสามารถในการท างานเป็น
ทีมในการเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมโดยปรับกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น 

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ตามแผนการ

จัดกิจกรรม โดยก่อนเริ่มท ากิจกรรมผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมสภาพห้องเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม เมื่อนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผู้วิจัยจึงได้ท าการเริ่มด าเนินการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 
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 ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) 
  ในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกต สัมภาษณ์ บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน บันทึกการท างานเป็นทีม บันทึกภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหา หาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงในวงรอบท่ี 2 

 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)     
  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า การเรียนการสอนของครูและนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการกิจกรรมดี แต่นักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับการการท างานเป็นทีมค่อยข้างมาก ครูต้อง
คอยให้ค าแนะน าอยู่เสมอ ข้อท่ีปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งถัดไป ได้แก่ การใช้ค าให้
เนื้อเข้าใจง่ายมากขึ้น การกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าสู่บทเรียนและระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้าง
ภาระกิจให้เหมาะสมกับนักเรียน 

วงรอบท่ี 2 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ วงรอบท่ี 1 ปฏิบัติการ

ท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์  ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วงรอบปฏิบัติท่ี 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนมากท่ีสุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันน าผลการศึกษาไปออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ตามแผนการ

จัดกิจกรรม โดยก่อนเริ่มท ากิจกรรมผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมสภาพห้องเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม เมื่อนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผู้วิจัยจึงได้ท าการเริ่มด าเนินการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 

 ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observe) 
  ในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกต สัมภาษณ์ บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน บันทึกการท างานเป็นทีม บันทึกภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนสามารถควบคุมช้ันเรียนได้ดี ให้ค าแนะน านักเรียนตามความเหมาะสม 
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บรรยากาศในห้องเรียนโดยรวมมีความสนุก ข้อควรท่ีปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไปได้แก่ ควบคุมบรรยากาศในช้ันเรียนและก าชับให้นักเรียนช่วยกันท างานในทีม 

วงรอบท่ี 3 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) 
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนรู้ วงรอบท่ี 3 ปฏิบัติการ

ท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
วงรอบปฏิบัติท่ี 3 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนมากท่ีสุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันน าผลการศึกษาไปออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 ขั้นที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ตามแผนการ

จัดกิจกรรม โดยก่อนเริ่มท ากิจกรรมผู้วิจัยได้มีการจัดเตรียมสภาพห้องเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ต ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม เมื่อนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนผู้วิจัยจึงได้ท าการเริ่มด าเนินการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 

 ขั้นที ่3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) 
  ในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การสังเกต สัมภาษณ์ บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน บันทึกการท างานเป็นทีม บันทึกภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
  จากการสังเกตของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ พบว่า ผู้สอนมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนตามท่ีได้ให้ค าแนะน าไว้เป็นอย่างดีวางตัวในการสอนใน
ช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนุกสนานในการท างาน 

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 
ผลการวิเคราะห์ประเด็นประเมินความสามรถในการท างานเป็นทีมในวงรอบปฏิบัติการท่ี1 ถึงวงรอบการ
ปฏิบัติการท่ี 3 
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ด้านการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการท างานเป็นทีม 
วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 วงรอบท่ี 3 

x̄ S.D. แปลผล x̄ S.D. แปลผล x̄ S.D. แปลผล 

ด้านการร่วมวางแผน 1.50 0.55 พอใช้ 1.92 0.63 พอใช้ 2.10 0.58 ดี 
ด้านการตระหนักในหน้าท่ี 1.70 0.77 พอใช้ 1.82 0.69 พอใช้ 2.21 0.82 ดี 
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 1.70 0.77 พอใช้ 2.23 0.42 ดี 2.32 0.63 ดี 
ด้านการรักษาบรรยากาศ 1.80 0.87 พอใช้ 2.08 0.36 ดี 2.14 0.50 ดี 
ด้านการส่ือสาร 1.70 0.77 พอใช้ 1.83 0.57 พอใช้ 2.26 0.59 ดี 

รวม 1.68 0.83 พอใช้ 2.02 0.57 ดี 2.21 0.62 ดี 
 
จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถการท างานเป็นทีมของนักเรียนเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยในวงรอบท่ี 3 
นักเรียนมีระดับความสามารถการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงล าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย อันดับแรกคือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีอยู่ในระดับดี (x̄ = 2.32, S.D. = 0.63) 

อันดับท่ีสองคือ ด้านการส่ือสารอยู่ในระดับดี (x̄ = 2.26, S.D. = 0.59) อันดับท่ีสามคือ ด้านการตระหนักใน

หน้าท่ีอยู่ในระดับพอใช้ (x̄ = 2.21, S.D. = 0.82) อันดับท่ีส่ีคือ ด้านการรักษาบรรยากาศอยู่ในระดับดี  (x̄ = 

2.14, S.D. = 0.50) และ อันดับท่ีห้าคือ ด้านการร่วมวางแผนอยู่ในระดับดี ( x̄ = 2.12, S.D. = 0.58) 
ตามล าดับ 
   ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับสื่อสังคม 

 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจแล้ว
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 4.48 0.64 มาก 
2. ด้านรูปแบบของชุดการเรียนรู้ 4.49 0.61 มาก 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.60 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
เกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 สามารถสรุปผลวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหา พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อด้านเนื้อหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ด้านการใช้
เครื่องมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับ
ส่ือสังคม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
ในการท างานเป็นทีมท่ีดีขึ้นตามล าดับ โดยวงจรการปฏิบัติการท่ี 1 นักเรียนมีระดับความสามารถในการ

ท างานเป็นทีมอยู่ท่ีระดับพอใช้ (X̄=1.68, S.D.= 0.83) และในส่วนของวงจรการปฏิบัติการท่ี 2 นักเรียนมี

ระดับความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ท่ีระดับดี (X̄=2.02, S.D.= 0.57) นอกจากนั้นแล้วในวงจรการ

ปฏิบัติการท่ี 3 นักเรียนมีระดับความสามารถในการท างานเป็นทีมอยู่ท่ีระดับดี (X̄= 2.21, S.D.= 0.62)  
ซึ่งการน าเทคนิคเกมิฟิเคชันมาใช้ เพื่อให้นักเรียนสะสมคะแนนพฤติกรรม น าไปสู่การแข่งขันเพื่อให้รู้สึกถึง
ความเป็นผู้ชนะในเกม นอกจากนี้นักเรียนแต่ละทีมจะช่วยกันศึกษาและช่วยกันท างานท่ีได้รับมอบหมายใน
แต่ละภารกิจ ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันในช้ัน
เรียน ส่งผลให้นักเรียนสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sillaots, M. (2015) ท่ีได้มีการกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
เกมิฟิเคชันมาใช้เป็นตัวอย่างประกอบการสอนในกิจกรรมกลุ่มของรายวิชาวิชาการพัฒนาเกมส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานกลุ่มได้เป็นอย่างดี และนอกจากนั้นแล้วพบว่าในงานวิจัยของ Kotini, I., 
&Tzelepi, S. (2015) ได้น าเสนองานวิจัยการใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ใน
การท ากิจกรรมกลุ่มในรายวิชาการคิดเชิงค านวณโดยการใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันมาช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความสนใจในการท ากิจกรรม นอกจากนี้แล้วเทคนิคเกมิฟิเคชันยังมีคุณลักษณะเด่นในการช่วยกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจในบทเรียน สร้างแรงจูงใจในเรียนรู้ เนื่องจากเทคนิคนี้มีการสร้างความท้าทายและสนุกสนาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญะ โชคพล (2558)  ศุภกร ถิรมงคลจิต (2559) นครินทร์  สุกใส (2561)  
และ วชิราพร ภักค์คุณพันธ์ (2561) ท่ีสรุปว่าเทคนิคเกมิฟิเคชันเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีมีส่วนช่วยให้นักเรียนมี
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แรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นความสนใจในการท างานเป็นทีมเพื่อให้ทีมของ
นักเรียนได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ชนะ 
  นอกจากนี้แล้วงานวิจัยนี้ยังได้กล่าวถึงการแบ่งระดับความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อด้านเนื้อหา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.48 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 โดยเมื่อประเมินเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 2) ด้านการใช้เครื่องมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 โดยเมื่อ
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 โดยเมื่อระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากเกมิฟิเคชันเป็นเทคนิคท่ี
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยในการจัดการเรียนการสอนจะมีการแบ่งการ
ท างานเป็นทีมโดยท่ีแต่ละทีมได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและช่วยเหลือกัน ท้ังในการตอบค าถาม การท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งในแต่ละภารกิจการแข่งขันระหว่างทีมจะมีการรายงานความก้าวหน้าในแต่ละระดับ เมื่อ
นักเรียนได้เห็นคะแนนบนกระดาน ท าให้เกิดความท้าทายมากขึ้น นอกจากนี้แล้วเทคนิคเกมิฟิเคชันยัง
สามารถเช่ือมโยงไปยังส่ือสังคมต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยท าให้เพิ่มความน่าสนใจในการจัดการเรียนรู้มีความสนุก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วการน าเทคนิคเกมิฟิเคชันมาใช้ร่วมกับส่ือสังคมแอพพลิเคชันคลาสโดโจมีส่วนช่วยใน
การสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศในช้ันเรียนท าให้นักเรียนต่ืนตัวพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอด ท าให้นักเรียน
เกิดความอยากรู้ มีการกระตุ้นโดยการให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน การสะสมผลงาน การได้รับรางวัล
เพื่อเป็นส่ิงจูงใจ รวมไปถึงการได้รับการยกย่องให้เป็นผู้รอบรู้ 

เกมิฟิเคชันเป็นการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมในการน าเสนอแต่เป็นการใช้กติกา
และการวางเงื่อนไขเพื่อเป็นส่ิงท่ีช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้จัดกิจกรมและผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีสร้างความ
สนุกสนาน โดยใช้กลไกของเกมเป็นตัวด าเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ี
กระตือรือร้นในการตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันและช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบ่งภาระ
งานตามความช านาญ และ การสร้างเสริมความร่วมมือกันของสมาชิกในทีม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคมจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่าน
ช่องทางท่ีสามารถน าเสนอและติดต่อส่ือสารได้หลากหลายรูปแบบและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการใฝ่รู้และเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี

จะศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจ ดังนี้ 
      ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีม ต้องเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนท้ังความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องก ากับดูแลให้กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ไม่ใช่มุ่งเน้นเรื่องความบันเทิง 
 2. การพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมด้วยเทคนิคเกมิฟิเคชันร่วมกับส่ือสังคมสามารถ
น าไปประยุกต์และพัฒนาใช้ในรายวิชาอื่นได้ โดยเป็นบทเรียนท่ีเน้นพัฒนาความสามารถในการท างานเป็น
ทีม 
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บทคัดย่อ  
ใช้ตัวอักษรแบบ (TH SarabunPSK 16 pt. แบบตัวหนา) 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล ศึกษาองค์ประกอบ และหาแนวทางพัฒนาประสิทธิผล        
การฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับการฝึก
อาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลักสูตรจัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง  ดอกไม้ดินญี่ปุ่น                     
และร้อยลูกปัด เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประเมินผลการฝึกอาชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในทุกด้านอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุที่
ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบการฝึกอาชีพ  สภาพแวดล้อมการฝึกอาชีพ และ
แรงจูงใจ แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์  ควรมี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย การเข้าถึงข่าวการประชาสัมพันธ์ได้ความสะดวก 2) ด้านหลักสูตร ควรมีความ
กระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และเหมาะกับผู้เข้าร่วมฝึก
อาชีพ 3) ด้านวิทยากร มีความพร้อม เหมาะสม มีความเข้าใจในบริบทผู้สูงอายุ มีการชี้แจง ตอบข้อซักถามที่
ชัดเจน มีวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ 4) ด้านสถานที่  มีความพร้อม สะอาด สวยงาม เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรม สามารถเดินทางได้สะดวก 5) ด้านกระบวนการในการฝึกอาชีพ มีความสนุกสนาน สอดแทรก
ความรู้ในกระบวนการฝึกอาชีพได้อย่างเข้าใจง่าย ด าเนินการฝึกอาชีพได้อย่างน่าสนใจ 

 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิผล, การฝึกอาชีพ, ผู้สูงอายุ, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  

 
Abstract 

The objectives of the research were to examine the elements and to find ways to 
improve the effectiveness of vocational training of the elderly in the Vocational Training 
Centers, Bangkok.  A sample was selected from the elderly who came to receive 
vocational training at the Vocational Training Centers, Bangkok in the course of fresh flower 
and dried flower arrangements, Japan handmade clay flowers and bead embroidery during 
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November to December, 2018 by using simple random sampling method, data collection 
with questionnaires, interviews and focus group discussion.  Frequency, Percentage, Mean, 
Standard deviation and content analysis were used for data analysis. 

The findings indicated that elderly who were trained at the Vocational Training Centers, 
Bangkok, were evaluated their vocational training overall at a high level and in every 
aspect was at a high level.  The important elements of the effectiveness of vocational 
training for the elderly were individual characteristics, career training design, environment 
in vocational training and motivation.  Five guidelines for the development of vocational 
training effectiveness were as follows : 1) Public relations should be clear, easy to 
understand and easy access to public relations news.  2) The curriculum should be 
concise, easy to understand, meets the objectives, trendy, up to date, and suitable for 
professional trainees.  3) The trainers should be ready, appropriate, understand in the 
context of the elderly, clearly answer the question with interesting presentation methods.  
4) The place is ready, clean, beautiful, suitable for organizing activities and can be reached 
easily.  5) The process of vocational training should be fun, insert knowledge that is easy 
to understand in the process with interesting career training. 

 
Keywords : effectiveness, vocational training, elderly, Vocational Training Center 

 
บทน า 

ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย  ต้ังแต่ประมาณปี 2543 - 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้ว และในปี 
2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากร ทั้งหมด 
65.5 ล้านคน   ซ่ึงตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) ก าหนดไว้ว่าประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้ว และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ          
60 ปีขึ้นไปเพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมาก               
คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปี ข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์                    
เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 จ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ “คลื่นประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งเกิดในช่วงปี 2506-2526 ก าลังเคลื่อนตัว
กลายเป็น ผู้สูงอายุ อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุมากถึง 20 ล้านคน และที่ส าคัญ คือ 
กลุ่มประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจาก 1.5 ล้านคน ในปี 2560 เป็น         
3.5 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). 2561) 

การเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคม และ วัฒนธรรมของประเทศท่ี
เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้สูงอายุ จ านวนหนึ่งถูกทอดทิ้ง รวมถึงการไม่มีอาชีพเสริมรองรับ หากไม่ได้ประกอบ
อาชีพหลักแล้วมักจะว่างงาน อันส่งผล ให้รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หรือไม่มีความส าคัญในครอบครัว และสังคม 
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เพ่ือ
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ไม่เป็นภาระของสังคมในระยะยาว โดยผู้สูงอายุที่ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ยังคงมีความต้องการท างาน 
เพราะ ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และต้องการรายได้ (ภูมิจิตร. 2554) และผู้สูงอายุเหล่านั้นมี
แนวโน้มเป็นประชากรผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หากไม่ได้บริหารจัดการ อาจเป็นภาระทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และงบประมาณของรัฐได้ จ านวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะมีผลต่อผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศ ในขณะที่ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผู้สูงอายุของประเทศเพ่ิมขึ้น ผลกระทบต่อ การจัดการด้าน
สังคมคือการพ่ึงพิงสมาชิกในครอบครัวที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางกายภาพของ ผู้สูงอายุซึ่ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง ต่อเนื่องใน
ระยะยาว (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของ
ประเทศ จึงได้ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการจัดบริการทางการศึกษาขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ไม่มีโอกาสเรียนในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมุ่งให้ผู้ที่
ไม่มีโอกาสศึกษาวิชาชีพได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดคือ                 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ ให้แก่ครอบครัว ลดปัญหา
การว่างงาน โดยไม่จ ากัดความรู้ อายุ เพศ และสถานภาพทางการสมรส ให้สามารถน าความรู้ ความสามารถ
ที่ได้รับจากการฝึกไปประกอบอาชีพได้ กรุงเทพมหานคร จึงได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
กรุงเทพฯ ระยะยาว 5 ยุทธศาสตร์โดย 1 ใน 5 ของยุทธศาสตร์นั้น เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ศึกษา
นอกระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษานอกภาคบังคับ มุ่งเน้นการศึกษาในสาขาอาชีพ เพื่อไปประกอบ 
กิจการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าศึกษา สามารถน าไปพัฒนางาน หรือน าไปใช้ใน
ชีวิต ประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย               
(ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร. 2552) 

กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากร มนุษย์โดยการจัดบริการทาง
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้
เป็นแหล่งความรู้ พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับปริมาณความ
ต้องการของประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว เป็น
ศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งทางด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้น การด าเนินการเปิดการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ให้แก่ประชาชนทั่วไปของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างสูง                  
ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุด้วย โดยมีผู้สูงอายุ สนใจเข้ามาสมัครเรียนในแต่ละศูนย์เป็นจ านวนมาก และเพ่ิมข้ึนทุกๆปี 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผู้สูงอายุเข้าเรียนจ านวนมากให้มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตของการศึกษาของงานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ การท างาน 2. องค์ประกอบประสิทธิผล ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบ
การฝึกอาชีพ สภาพแวดล้อมของการฝึกอาชีพ แรงจูงใจ  3. ประเมินผลการฝึกอาชีพ ประกอบด้วย                 
สภาวะแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ประสิทธิผล  4. แนวทางพัฒนาประสิทธิผล                 
การฝึกอาชีพ 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับการฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

หลักสูตรจัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง  ดอกไม้ดินญี่ปุ่น  และร้อยลูกปัด เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม   
พ.ศ. 2561 จ านวน 321 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับการฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรจัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง  ดอกไม้ดินญี่ปุ่น  และร้อยลูกปัด เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561  จ านวน 178 คน ซึ่งใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่า
ประชากร ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane 
ดังนั้นจากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 178 คน               
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย สุ่มเลือกศูนย์ฝึก 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จตุจักร ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางกะปิ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง และศูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 182 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการฝึก
อาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ 

ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  
2) แบบสัมภาษณ์องค์ประกอบของประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในส่วนของข้อค าถามเกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอาชีพของ
ผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยหาและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์             
ทวีรัตน์ : 2543) ได้ค่าสูงกว่า 0.5  ทุกข้อ และน าไปทดลองใช้เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach. 1984) มีค่า 0.874 และได้ค่าอ านาจจ าแนก (ล้วน และอังคณา สายยศ. 2543) 
ได้ค่าสูงกว่า 0.2 ทุกข้อ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึก
วิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนการหาองค์ประกอบของ
ประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวทางพัฒนา
ประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ใช้วิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 182 ชุด ได้ผลการตอบแบบสอบถามและผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ท้ังสิ้น 170 ชุด  
 การประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับการฝึกอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร หลักสูตรจัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง  ดอกไม้ดินญี่ปุ่น  และร้อยลูกปัด เดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ามารับการฝึกอาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                     
ร้อยละ 62.94 อายุ 60-63 ปี ร้อยละ 54.71 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.0 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 42.94 และปัจจุบันว่างงาน ร้อยละ 58.24  

2.  ผลการวิเคราะห์ประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
สภาวะแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ประสิทธิผล พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าฝึกอาชีพใน                       
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประเมินผลการฝึกอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86                
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประเมินผล                    
การฝึกอาชีพ ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ด้านผลผลิต/ประสิทธิผล คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  ด้านกระบวนการ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามล าดับ รายละเอียดตาม  ตารางที ่1 
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุใน

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

ประเมินผลการฝึกอาชีพ N = (170) X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านสภาวะแวดล้อม 3.86 0.42 มาก 
ด้านปัจจัยน าเข้า 3.66 0.44 มาก 
ด้านกระบวนการ .73 5 0.37 มาก 
ด้านผลผลิต /ประสิทธิผล  3.78 0.45 มาก 

ภาพรวม 7.3 6 3.0 5 มาก 
3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุใน

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และการท างาน แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการ
ฝึกอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียดตามตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึก 
อาชีพกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Sig. (2-tailed) 
เพศ t = 1.026* 0.003 
อายุ F = 8.818* 0.011 
การศึกษา F = 11.512* 0.007 
สถานภาพ F = 9.877* 0.000 
การท างาน t = 1.079* 0.005 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  
 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพควรมี
ความสามารถในการท างานได้ดี โดยไม่ค านึงถึงความบกพร่องร่างกายหรือพิการและควรมีพ้ืนฐานความรู้
ด้านอาชีพ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี แข็งแรง ไม่เป็นผู้ป่วย จะต้องเป็นผู้มีทัศนะคติมีการเห็นประโยชน์
ของการฝึกทักษะอาชีพ คือเห็นว่าการอบรมฝึกอาชีพมีประโยชน์หลากหลาย ท าให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึก
ทักษะอาชีพได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่อยู่เฉยๆ ไปวันๆ ท าให้ไม่เหงา มีเพ่ือนพูดคุย เกิดความ
เพลิดเพลิน นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งได้รวมกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และควรมีทัศนคติส่วนบุคคลในการรักในงานที่จะฝึกอาชีพ โดยให้
เหตุผลว่าถ้าผู้สูงอายุมีความรักต่องานที่ท าแล้วจะท าให้มีความสุข 
 2. การออกแบบการฝึกอาชีพ 
 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า ควรแบ่งความต้องการของผู้สูงอายุที่เข้า
รับการฝึกอาชีพว่าชอบงานแบบไหน ควรจะแบ่งเป็นกลุ่ม แบ่งตามความต้องการของแต่ละบุคคล การฝึก
อาชีพแต่ละครั้งควรจะค่อยเป็นค่อยไป ถ้ารีบจะท าให้ผู้สูงอายุเบื่อ งานแต่ละชิ้นควรใช้เวลาสั้น ไม่นาน
เกินไป ผู้สูงอายุควรจะท าได้ด้วยตนเอง ใช้ได้จริง ขายได้ รวมทั้งเม่ือการอบรมขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุจะต้องเต็มใจ
ท าอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้อย่างแท้จริง ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือและแนะน าให้
ชัดเจน  วิทยากรควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจเย็น มีจิตอ่อนโยนและรู้จักให้อภัย ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรัก 
ความเข้าใจ ความเห็นใจต่อผู้สูงอายุ พูดคุยเก่ง พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้จักการพูดจาใช้ภาษาให้ถูกต้อง               
มีอารมณ์ขัน เพ่ือช่วยให้ผู้รับการอบรมไม่เครียด ไม่เบื่อในการเรียน มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว การแต่ง
กายสะอาด เรียบร้อย มีความรู้ความสามารถในงานที่ท าอยู่โดยต้องท าเป็นและวางขายในท้องตลาดได้ด้วย  
รู้ว่าตลาดต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพและภาพลักษณ์อย่างไร ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมสามารถ
น าไปต่อยอดเป็นอาชีพจริงได้  เนื้อหาควรเหมาะสมกับวัย ไม่ควรยากเกินไปหรือมากเกินไป ท าแล้วผู้สูงอายุ
มีความสุขและเพลิดเพลิน ตรงกับความสนใจ ทุกคนท าได้ และสามารถน ากลับไปท าที่บ้านได้ สามารถเป็น
รายได้เสริมแก่ตนเองและครอบครัว จะต้องมีแบบอย่าง วิธีการท า และควรเป็นงานที่สามารถท าคนเดียวได้ 
เป็นอาชีพท่ีท าแล้วขายได้ เป็นที่ยอมรับ ใช้เป็นประโยชน์ได้จริง 
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3. สภาพแวดล้อมการฝึกอาชีพ  
 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า หน่วยงานผู้ด าเนินการด้านการอบรมเพ่ือ

พผู้สูงอายุต้องหาอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับงานที่จะท า โดยอุปกรณ์ สื่อต่างๆ ที่ทันสมัยและพัฒนาทักษะอาชี
เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ มีการสร้างโอกาสในการรวมกลุ่ม ซึ่งการสร้างโอกาสในการรวมกลุ่มเป็น
สิ่งจูงใจที่จะท าให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ช่วยกันระดมความคิดเห็น เนื่องจากแต่ละคนมีความรู้ ทักษะ แตกต่างกัน 
จะได้แลกเปลี่ยน น าความรู้ที่มีอยู่มาแบ่งปันจากสภาพแวดล้อมของชุมชน และท าให้วิชาความรู้ที่มีอยู่ไม่สูญ
หายไป ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการรวมกลุ่มต้องสะดวก สะอาด ปลอดโปร่ง ร่มเย็น เพื่อจะได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย รวมทั้งระยะเวลาต้องไม่มากเกินไป เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่จะมีเวลาว่างพอกับกิจกรรมที่ท า 
 4. แรงจูงใจ 
 พบว่า ผู้สูงอายุท ี่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า การที่ได้รับการฝึกอาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการและบริบทของผู้สูงอายุจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้ เป็นการเพิ่มวิชาชีพ เพิ่มรายได้ สามารถ
น ารายได้มาช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ท าให้คนท ามีความสุขผลงานของตัวเองและเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ผู้สูงอายุและครอบครัวมีการกินดีอยู่ดี และให้ความเห็นว่า การที่ผู้สูงอายุ
ไม่ได้ท างาน ท าให้ต้องอยู่คนเดียวถูกปล่อยทิ้งไว้ที่บ้าน มีเวลาว่าง รู้สึกไร้ค่า ดังนั้นผู้สูงอายุต้องการมีความรู้ 
อยากจะท าอะไรอวดเพ่ือนๆ และการที่ได้รับการฝึกอาชีพท าให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นว่าตนเองสามารถท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เพราะการที่คนเราสามารถท าอะไรให้เพ่ือนๆ ถูกใจก็จะเป็นที่ยกย่อง นับถือของคนพบเห็น
ว่าเรามีคุณค่าแค่ไหน และการเข้ารับการฝึกอาชีพท าให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกับเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกันท า
ให้มีเพ่ือน ระบายความทุกข์ ความสุขต่อกัน ท าให้สดใสร่าเริง เกิดความรักสามัคคี มีสังคมที่ดี 
 การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 1. การประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า การประชาสัมพันธ์
ควรมีความชัดเจน การอธิบายชี้แจงโครงการสามารถเข้าใจง่าย การเข้าถึงข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการมี
ความสะดวก ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
โครงการมีความน่าสนใจ และมีช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการที่หลากหลาย 
 2. หลักสูตร พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรควรมีความกระชับ 
เข้าใจง่าย หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรมีความ
เหมาะสม หลักสูตรมีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และหลักสูตรมีความหลากหลายเหมาะกับผู้เข้าร่วมฝึก
อาชีพ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 3. วิทยากร พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า ควรเลือกวิทยากรในการ
อบรมที่มีความพร้อม เหมาะสม มีความเข้าใจในบริบทผู้สูงอายุ มีการชี้แจง ตอบข้อซักถามที่ชัดเจน มีวิธีการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจ 
 4. สถานที่ พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า สถานที่จัดอบรมฝึกอาชีพมี
ความพร้อม สะอาด สวยงาม เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม สามารถเดินทางได้สะดวก 

5. กระบวนการในการฝึกอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีความคิดเห็นว่า 
กระบวนการในการฝึกอาชีพมีความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้ในกระบวนการฝึกอาชีพได้อย่างเข้าใจง่าย 
ด าเนินการฝึกอาชีพได้อย่างน่าสนใจ 
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อภิปรายผล  
  การประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สภาวะ
แวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ประสิทธิผลผล พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ประเมินผลการฝึกอาชีพ โดยประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อมคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด                  
ด้านผลผลิต/ประสิทธิผล ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยน าเข้า รองลงมาตามล าดับ ผลการวิจัยสอดคล้อง
กับหลักการประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งสตัฟเฟิลบีมได้กล่าวถึงปัจจัยน าเข้าว่า โครงการนั้นจะ
ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดีข้ึนได้และจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ การวางแผนงานการ เลือก
กิจกรรมในโครงการที่คาดว่าจะ ท า ให้โครงการหรือแผนงานนั้นประสบความส าเร็จ ดังนั้น การประเมิน
ปัจจัยน าเข้าจึงเป็นการประเมิน ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้ (จีรนัย สืบโสตร, 2551; 
เจน บุญไพรัตน์สกุล, 2552; พรชนก ณรงค์มี, 2554; Ho et al., 2011; Stufflebeam et al., 2000) 
สอดคล้องกับปัญญา เจือจันทร์ อุษา คงทอง และชาตรี เกิดธรรม (2552) ที่กล่าวว่าเป็น ความเหมาะสมของ
บริบทที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สนองต่อความ ส าเร็จและโอกาสที่จะท าให้โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลใน
เบื้องต้น 
 องค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
พบองค์ประกอบประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบ
การฝึกอาชีพ  สภาพแวดล้อมการฝึกอาชีพ และแรงจูงใจ กล่าวคือคุณลักษณะเฉพาะบุคคล สภาพแวดล้อม
การฝึกอาชีพ และแรงจูงใจการฝึกอาชีพมีอิทธิพลโดยตรงต่อประสิทธิผลการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สูงอายุ และการออกแบบการฝึกอบรมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อประสิทธิผลการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สูงอายุผ่านแรงจูงใจการฝึกอบรม จึงสอดคล้องกับ Noe’s Model (Noe. 2006) อธิบายองค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติของบุคคล การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นประโยชน์มี
ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเรียนรู้ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรม               
ในขณะที่ Gregoire, Propp, and Poertner’s Model พบว่า การออกแบบการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการฝึกอบรมและยังกล่าวว่าการฝึกอบรมที่ขาดการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการฝึกอบรมต่ า รวมทั่ง Naowaruttanvanit’s Model (Naowaruttanvanit. 
2002) ที่ศึกษาพบว่า แรงจูงใจการฝึกอบรมมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการฝึกอบรมและมี
ความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมต่อผลลัพธ์การฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจักษณา หุตานนท์ 
(2560) วิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้สูงอายุ พบว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะบุคคล การออกแบบการฝึกอบรม สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม แรงจูงใจ
การฝึกอบรม 
 แนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร พบแนวทางพัฒนาประสิทธิผลการฝึกอาชีพที่ส าคัญ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์  
คือควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย การเข้าถึงข่าวการประชาสัมพันธ์ได้ความสะดวก 2) ด้านหลักสูตร คือ 
หลักสูตรควรมีความกระชับ เข้าใจง่าย หลักสูตรตรงตามวัตถุประสงค์มีความทันสมัย ทันสถานการณ์ และ
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เหมาะกับผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพ 3) ด้านวิทยากร คือ วิทยากรมีความพร้อม เหมาะสม มีความเข้าใจในบริบท
ผู้สูงอายุ มีการชี้แจง ตอบข้อซักถามที่ชัดเจน มีวิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ 4) ด้านสถานที่  คือ สถานที่จัด
อบรมฝึกอาชีพมีความพร้อม สะอาด สวยงาม เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม สามารถเดินทางได้สะดวก               
5)  ด้านกระบวนการในการฝึกอาชีพ คือ กระบวนการในการฝึกอาชีพมีความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้
ในกระบวนการฝึกอาชีพได้อย่างเข้าใจง่าย ด าเนินการฝึกอาชีพได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งแนวทางการพัฒนาใน                
5 ด้านนี้เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) นั้นก็คือ 
ประสิทธิผลการฝึกอาชีพของผู้สูงอายุในศูนย์ฝึกอาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) 
(รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์. 2557) กล่าวว่าภายในระบบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) 
หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกท่ีจะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบ 2) กระบวนการ 
(Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิตของ
ระบบ 3) ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง 
ความส าเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันขาดสิ่งใดไม่ได ้ผสมผสานอย่างมีเอกภาพเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสวาท โสขวัญฟ้า (2551) วิจยัเรื่อง การประเมินประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2547 – 2549 ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมิน
ความเหมาะสมและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process) ในการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม          
จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมมีความเหมาะสมและประสิทธิผลสอดคล้องกับเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง            
2) การประเมินประสิทธิผลของผลผลิต (Product) ตามภารกิจของสภาวัฒนธรรมจังหวดัสมุทรปราการ                
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน/กิจกรรมตาม โดยรวมมีความเหมาะสมและประสิทธิผล
สอดคล้องกับเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุว่างงานร้อยละ 58.24 ดังนั้นหน่วยงานที่จัดฝึกอาชีพควรก าหนด

นโยบายด้านการฝึกอาชีพผู้สูงอายุโดยก าหนดหลักสูตรที่มีประเด็นเนื้อหาด้านการสร้างแรงจูงใจการ
ฝึกอบรมที่เน้นให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง กระบวนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเห็นว่าการเข้ารับการฝึกอบรมจะท าให้มีรายได้เพ่ิม ประสบ
ความส าเร็จเกิดจากความภาคภูมิใจในตนเองเห็นว่าเป็นคนมีคุณค่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนจะ
ช่วยในการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ อยู่อย่างมีความสุข และ
มีชีวิตอยู่อย่างความหมาย  

2. การจัดอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุต้องค านึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมตรงกับบริบทของ
ผู้สูงอายุ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ ซึ่งตัวหนังสือต้องตัวใหญ่พออุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสม
เปิดโอกาสให้รวมกลุ่มเพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ  

3. หลักสูตรการฝึกอาชีพผู้สูงอายุควรต้องกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ความสามารถของตนต่อการ
พัฒนาอาชีพจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกในการตัดสินใจในการเข้ารับการพัฒนาอาชีพ และประกอบอาชีพ 
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาอาชีพ นอกจากนั้นการที่ผู้สูงอายุรับรู้ความสามารถของตนเองจะสามารถท านาย              
ความสนใจด้านอาชีพและการเลือกอาชีพของผู้สูงอายุได้ ในขณะที่การเห็นประโยชน์มีอิทธิพลต่อ
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ประสิทธิผลการอบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นตัวก าหนดผู้สูงอายุตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ทักษะอาชีพ            

4. การออกแบบการฝึกอบรมต้องค านึงถึงวิธีการฝึกอบรมผู้ใหญ่ และเป็นการศึกษานอกห้องเรียน
ดังนั้นวิธีการฝึกอบรมต้องกระตุ้นให้กูสูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก ให้มีการ
ท างานร่วมกันแบ่งกันรับผิดชอบร่วมมือปรึกษาหารือ ครูผู้สอนควรเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้ 
ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ การให้ความหวังใจ และนับถือยกย่องผู้เรียน มีความจริงใจต่อผู้เรียน รวมทั้ง
ตั้งใจฟังผู้เรียน และต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุ ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการ
แตกต่างกันในเรื่องอาชีพ ดังนั้นเนื้อหาการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละรายซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถน าไปประยุกต์และประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาต่อยอดด้วยการน าองค์ประกอบที่ได้จากผลการวิจัยไปท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุและท าการวิจัยเชิงทดลองต่อไป  

2. ควรศึกษาต่อยอดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple Group Analysis) เพ่ือ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโดยอาจแยกกลุ่มตัวอย่างเพศ หรือระดับการศึกษา หรือแต่ละภาค  
 3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ในเชิงลึกมากขึ้น 
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และไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน 
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บทคัดย่อ   

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการยุบตัวของวัสดุชนิด SUS316L และ 
S45C ในกรณีที่ผ่านกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อนและไม่ผ่านกระบวนการกรรมวิธีทางความร้อน ที่
ระดับการเจาะทะลุทะลวงของเครื่องกระสุนที่ระดับ 2A ตามมาตรฐาน NIJ ส าหรับน ามาผลิตเป็นเกราะกัน
กระสุน ซึ่งแบ่งชุดการทดลองได้เป็น 1.สแตนเลส SUS316Lชุบแข็ง 2.สแตนเลส SUS316L ไม่ชุบแข็ง  3. 
เหล็กกล้า S45C ชุบแข็ง  4. เหล็กกล้า S45C ไม่ชุบแข็ง  แผ่นโลหะทั้งหมดมีขนาด 29x30 เซนติเมตร 
จากนั้นท าการทดลองการยุบตัวด้วยการยิงของกระสุนขนาด 0.357, 9 และ 11 มิลลิเมตร โดยที่มุมยิง 0 
องศา มีระยะยิง 5และ10 เมตร ท าการวัดค่าวัดระยะยุบตัวจากการยิงได้ผลที่ชนิดอาวุธปืน9mm. 
15.80mm,15.43mm,15.22mmอาวุธปืน11mm.19.23mm,18.89mm,18.90mmชนิดอาวุธปืน.357” 
16.20mm,16.15mm,15.90mmท าให้สรุปได้ว่าความความแข็งและความแข็งแรงของวัสดุที่ เ พ่ิมขึ้น
สามารถลดยุบตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการทะลุลวงของเครื่องกระสุนเนื่องจากมีคุณสมบัติทางกล
ที่ดีกว่าและเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเสื้อเกราะกันกระสุน 

ค าหลัก: เกราะกระสุน, กรรมวิธีทางความร้อน 
 

mailto:Love_jaiboon2523@hotmail.com
mailto:ubolrat.w@eng.kmutnb.ac.th
helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
333



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

2 
 

Abstract 
This research aims to compare collapse behavior of SUS316L and S45C in the case 

of heat treatment processes and not undergoing heat treatment processes. At the level of 
penetration of ammunition at level 2A in accordance with NIJ standards for the production 
of ammunition shielded by the trial of fiber from the chopped leaves are a lot and is a 
relatively easy material in Thailand, which is a country that Hot and humid by woven into 
a piece using a thread to jump and stand alternately before cutting to a size of 12x12 
inches, and then stacked behind the metal armor made of two materials, stainless steel 
sus316l hardened and steel s45c plating. 357, 9 mm and 11 mm type shotguns, with 0 
degrees of firing range, have a firing range of 5.10 and 15 meters. Check the microstructure 
in sequence. 

 The test results showed that the S45C steel armor was not completely filled with 
pineapple fiber material. SUS316l, which is not padded with pineapple fibers, does not 
penetrate but does not meet NIJ standards. Not more than 44 mm and SUS316L and S45C 
The pineapple collapsible material is collapsed through the NIJ standard, which indicates 
the collapse of the NIJ standard. 

It can be concluded that pineapple fiber can reduce penetration of ammunition 
due to its better mechanical properties and longer service life. 
Keyword: Bullet, Heat treatment

บทน า 
 เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นเครื่องป้องกันที่ส าคัญที่
ทหารและต ารวจใช้ในการปฏิบัติงานโดยเสื้อเกราะจะป้องกัน
การกระทบกระแทกของกระสุน ซึ่งอาจท าให้เกิดรอยฟกช้ า  
การบาดเจ็บหรือท าให้เสียชีวิตได้เนื่องจากการท าลายอวัยวะ
ส าคัญ (สุวรรณ  ลิ้มสัมพันธ์ 2546 : 50-60 ) จ านวนชั้นของ
เสื้อเกราะกันกระสุนและชนิดของวัสดุที่ใช้ เป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้ เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน (Horrocks and 
Anand 2000 : 452-457 ) 
 จากการได้รับทราบปัญหาเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุน 
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร 

แม่ทะ พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจมีเสื้อเกราะกันกระสุนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผ่นเกราะกัน
กระสุนโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กกล้า  และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 
304 มีความหนาขนาด 3 มม. ถึง 4 ม.ม. และมีแผ่นเสริมอีก 
1 แผ่น ขนาด 1 ม.ม. ท าให้เสื้อเกราะที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
น้ าหนักมาก ไม่กระชับกับร่างกาย   
 ดังนั้นอาการบาดเจ็บจากการพุ่งชนของหัวกระสุนใน
ระดับ2A ซึ่งถือว่ามีขนาดของน้ าหนักหัวกระสุนค่อนข้างมาก 
จึงอาจมีผลกระทบต่อการบอบช้ าของอวัยวะภายในเนื่องจาก
การยุบตัวของโลหะที่มากเกินไป งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษา
พฤติกรรมการยุบตัวของโลหะคือ S45CและSUS316L ที่นิยม
น ามาผลิตเกราะกันกระสุนโดยใช้ค่าการยุบตัวหลังวัสดุหนุนที่
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ได้จากการวัดซึ่งพิจารณาและอ้างอิงจากมาตรฐานการ
ทดสอบการยิงทั้งในและต่างประเทศ 
เหล็กกล้าไร้สนิมและการชุบแข็งในเกราะกันกระสุน
(Stainless  Steel of Bullet proof) 

เหล็กกล้าทั่วไปจะเกิดสนิมได้ง่ายในบรรยากาศที่มี
ความชื้น  และการเกิดสนิมจะเกิดต่อๆไปไม่มีการหยุด 
กล่าวคือสนิมจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้าเหล็กอยู่ในน้ าก็ยิ่งจะเป็น
สนิม หรือผุกร่อนไปได้ เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
(Electrochemical) เพราะเหล็กมีความเป็นแอโนด (anodic) 
สูง 

เมื่อผสมธาตุโครเมียมในเหล็กที่มีปริมาณสูงๆ เหล็ก
จะมีคุณสมบัติต้านทานต่อการเกิดสนิมได้มากขึ้น จนกระทั่ง
ได้เกิดสนิมแม้จะอยู่ในน้ าหรือในสารละลายที่เป็นกรดเจือจาง
กล่าวได้ว่าเหล็กผสมโครเมียมมีคุณสมบัติเป็น Anodic ลดลง 
หรือมี Cathodic เพ่ิมขึ้น เหล็กที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้จะ
เ รี ย ก ว่ า  เ ห ล็ ก กล้ า ไ ร้ ส นิ ม  ( Stainless  Steel)  ห รื อ 
lnoxydable 
   โครเมียมเป็นธาตุที่ส าคัญในเหล็กกล้าไร้สนิม  ตัว
โครเมียมเองมี Anodic สูงกว่าไฮโดรเจน (เราจัดว่าไฮโดรเจน
อยู่ตรงกลางระหว่าง Anodic และ Cathodic กล่างคือ ค่า 
electropotential  มีค่าเป็นศูนย์)  โครเมียมมีคุณสมบัติที่
พิเศษอยู่ประการหนึ่ง  คือ  เมื่ออยู่ในกรดไนตริค  หรือกรด
โครมิค ในตอนแรกจะมีคุณสมบัติคือ Anodic  พอทิ้งไว้สักครู่
จะกลับมากลายเป็น  Cathodic  ซ่ึงมีค่า  electropotential  
ไปทางด้าน  Cathodic  ประมาณ 0.8-0.9  โวสต์  ท าให้ไม่
เกิดการผุกร่อนต่อไป  คุณสมบัติ  เช่นนี้เรียกว่า  Passivity  
หรือ  Passive  State  ที่เป็นเช่นนี้เพราะโครเมียมเมื่อรวม
กับออกซิเจนจะเกิดโครเมียมอ๊อกไซด์  เป็นฟิล์มที่เกาะติด
แน่นและมีความทึบจนเป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ ให้
อิเล็คตรอนเคลื่อนที่ผ่าน  หรือผ่านได้น้อยลง  ท าให้ปฏิกิริยา
ไฟฟ้าเคมีเกิดได้ยากข้ึน  การสึกกร่อนจึงหยุด 

การอบชบุเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติค 
ส่วนใหญ่กระท าเ พ่ือให้ ได้คุณสมบัติ เชิ งกลที่ดี

โดยเฉพาะความเหนียวและเพ่ือให้เหล็กกล้ามีคุณสมบัติ
ต้านทานต่อการกัดกร่อนที่ดีไม่เกิดลักษณะการกัดกร่อน
ประเภท Intergranular หรือ pitting  
 คุณสมบัติทางความเหนียวมีผลเปลี่ยนแปลงได้ เกิด
จากโครงสร้างเฟอร์ไรท์และโครงสร้างซิกม่า เพราะตาม
แผนภูมิสมดุลสามธาตุของเหล็ก-โครเมียม-นิ เกิล เมื่อ

เหล็กกล้าถูกเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,100◦C โครงสร้างที่
ได้จะเป็นออสเตนไนท์ แต่ถ้าปล่อยให้เหล็กเย็นช้าๆ ลงมา

จนถึงอุณหภูมิ 800◦C จะเกิดโครงสร้างเฟอร์ไรท์ และถ้าเย็น

ลงมาถึง650◦C และ 550◦C จะปรากฎโครงสร้างซิกม่า (σ) 
เกิดขึ้น และจะคงปรากฏโครงสร้างทั้งเฟอร์ไรท์และซิกม่า
จนถึงอุณหภูมิห้อง แม้ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็น
ออสเตนไนท์ก็ตาม หากปรากฏโครงสร้างซิกม่าขึ้นในออสเตน
ไนท์แล้ว ความเหนียวหรือความต้านทานแรงกระแทกของ
เหล็กจะลดลง ยิ่งเหล็กกล้ามีปริมาณโครเมียมผสมเกินกว่า 
18%จะปรากฏโครงสร้างซิกม่า ปริมาณมากข้ึน 

 
รูปที1่ แผนภูมิสมดุลเหล็ก-โครเมียมละนิเกิล แสดงลักษณะ

ของเส้นกราฟที่อุณหภูมิคงที่ วงกลมเล็กๆที่จะปรากฏจะแทน
ต าแหน่งของส่วนผสม 18% Cr,8% Ni 
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การอบชุบเพ่ือหลีกเลียงไม่ให้ เกิดเฟอร์ ไรท์และซิกม่า 

ภายหลังที่เผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,100◦ C จนได้โครงสร้าง
ออสเตนไนท์แล้วจึงน าออกท าให้เย็นตัวโดยเร็ว โดยการชุบ
น้ าซึ่งจะได้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นออสเตนไนท์ที่เป็นลักษณะ
กึ่งสมดุลเป็นโครงสร้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากออสเตน
ไนท์เป็นมาร์เทนไซท์ จากการศึกษาที่ผ่านมาปรากฎว่าเส้น
เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาร์เทนไซท์ของเหล็กกล้าไร้สนิม
ออสเตนนิติค หรือเส้น Ms ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 301 อยู่
ที่ –50ºC และของ AISI 304 อยู่ที่ -250ºC โดยประมาณ 
เหล็กกล้าไร้สนิมชุบแข็งด้วยกรรมวิธีตกผลึก 
 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถอบชุบให้มีความแข็ง
เ พ่ิมขึ้ น โดยอาศั ยปรากฏการตกผลึ ก  ( Precipitation 
hardening) โดยที่ความเหนียว (Ductility) ของเหล็กไม่
ลดลงมา ปกติเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทเฟอร์ริติด มาร์เทนซิ
ติค ออสเตนนิติค เมื่อต้องการความแข็งเ พ่ิมขึ้นด้วยการอบ
ชุบความร้อน ดังกรณีของเหล็กกล้าไร้ สนิมมาร์เทนซิติค หรือ
การขึ้นรูปเย็น (Cold Work) ส าหรับเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริ
ติคและออสเตนิติค เมื่อความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นความเหนียวจะ
ลดลงมากท าให้เป็นอุปสรรคในการขึ้นรูป แลเมื่อต้องการเพ่ิม
ความเหนียวด้วยการอบคลายตัว คุณสมบัติทางด้านทนการ
กัดกร่อนจะสูญเสียไป ดังนั้นจึงมีการคิดหาส่วนผสมของ
เหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถท าให้คุณสมบัติเหมาะสมกับ
ลักษณะของการผลิตเป็นชิ้นส่วนจักรกลและการใช้งาน 
กล่าวคือเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถท าการขึ้นรูปได้ง่าย 
และสุดท้ายจะน ามาเพ่ิมความแข็งด้วยการท า Precipitation 
hardening หรือ aging จะได้ เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความ
เหนียวอยู่ในเกณฑ์สูงและไม่สูญเสียคุณสมบัติทางด้านทนต่อ
การกัดกร่อน 
 
 
 

 การทดสอบยิงและการวัดระยะยุบตัว 

 
รูปที2่ การทดสอบการยิงตามมาตรฐานNIJ.0101-06 

 

 
รูปที่3 ชนิดของเครื่องกระสุนที่อยู่ในระดับ2A NIJ.0101-06 

 

 
รูปที่4 การวัดระยะยุบตัวของวัสดุตามมาตรฐาน NIJ.0101-

06 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนโดยใช้วัสดุ S45C, 
AISI 316l และปรับปรุงคุณสมบัติด้วยกรรมวิธีทางความร้อน 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านการต้านทานแรงดึง
และความแข็งของวัสดุเชิงสถิติ S45C, AISI 316l ที่ผ่าน
กรรมวิธีทางความร้อน 
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Material 

ส่วนผสมทางเคมีที่ส าคัญ (% โดยน  าหนัก) 
CHEMICAL COMPOSITIONS 

C Si Mn P S Cr Ni 
S45C 0.42-

0.48 
0.15-
0.35 

0.60-
0.85 

≤0.03 ≤0.03 - - 

SUS316L 0.15-
0.17 

0.75 2 ≤0.045 ≤0.03 18-
20% 

8-
14% 

ตารางที1่ ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ 
วัสดุที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ใช้ เหล็กกล้าคาร์บอนS45C และ
เหล็กกล้าไร้สนิมSUS316L โดยส่วนประกอบทางเคมีดัง
ตารางที่1 เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อง่ายในท้องตลาด 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั นตอนการสร้างแผ่นเกราะและทดสอบ 

1 ตัดแผ่นวัสดุ S45CและSUS316L ความหนา 2 ม.
ม. ขนาด 290 X 300 ม.ม. 

2 ท าการดัดขึ้นรูปด้วยเครื่องม้วนเหล็ก ตาม
มาตรฐานNIJ0101.06 

3.ท าการชุบแข็ง 
4.ท าการทดสอบยิง 
5.ท าการวัดระยะยุบตัวของแผ่นเกราะ 
 

  
รูปที่5 แผ่นเกราะที่ท าการดัดขึ้นรูปตามแบบและท าการชุบ

แข็ง 
 

 
รูปที6่ เครื่องยิงลูกกระสุน 

 

 
รูปที่7 ติดตั้งแผ่นเกราะและวัดจุดที่ท าการยิง 

 

 
รูปที่8 แผ่นเกราะที่ผ่านการชุบแข็ง ทดสอบด้วยลูกกระสุน

ขนาด 9 ม.ม 
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ผลการทดลอง 
ตารางที่2    แสดงผลการยุบตัวของการพุ่งชนที่ระยะต่างๆ
ตามมาตรฐาน   NIJ0101.06 

 
 

ขนาดของวธุปืนที่ทดสอบ ขนาดอาวุธปืน 9 mm. ขนาดอาวุธปืน 11 mm. ขนาดอาวุธปืน .357" 

ระยะท าการทดสอบ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 

316L ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความรอ้น 15.80 15.43 15.22 19.23 18.89 18.90 16.20 16.15 15.90 

ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน 16.32 15.70 15.76 18.89 18.14 18.14 16.80 16.50 16.70 

S45C ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความรอ้น 14.90 14.12 14.05 23.90 23.89 22.41 15.10 14.50 14.40 

ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน 14.55 13.40 13.34 20.67 20.15 20.21 15.00 14.70 14.80 

 ความเร็วกระสุน เฉลีย่ 342m/s  ± 5m/s 262m/s ±5m/s 443m/s ±5m/s 

 
 

รูปที่9 กราฟแสดงการยุบตัวของวัสดุชนิดต่างๆที่น ามาผลิต
เกราะกันกระสุน ที่ระยะยิง5,10และ15เมตร 
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สรุปผลการทดลอง 
ผลการทดสอบจากตารางที่2 พบว่าขนาดอาวุธปืน 9

มม. ที่ระยะยิง5เมตรในวัสดุSUS316Lที่ผ่านกรรมวิธีทาง
ความร้อนมีการยุบตัวสูงสุดคือ 16.32 มิลลิเมตรและต่ าที่สุด
คือ13.34 มิลลิเมตรในวัสดุS45Cที่ระยะยิง15เมตร,ขนาด
อาวุธปืน11มม.ที่ระยะยิง5เมตรในวัสดุS45Cที่ไม่ผ่านกรรมวิธี
ทางความร้อนมีการยุบตัวสูงสุดคือ 23.90 มิลลิเมตรและต่ า
ที่สุดคือ18.14 มิลลิเมตรในวัสดุSUS316Lที่ผ่านกรรมวิธีทาง
ความร้อนที่ระยะยิง15เมตรสุดท้ายที่ขนาดอาวุธปืน.357”ที่
ระยะยิง5เมตรในวัสดุSUS316Lที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน
มีการยุบตัวสูงสุดคือ 16.80 มิลลิเมตรและต่ าที่สุดคือ14.40 
มิลลิเมตรในวัสดุS45Cที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนที่ระยะ
ยิง15เมตร 
สรุป 
 พารามิเตอร์และการทดสอบทั้งหมดอ้างอิงจาก
มาตรฐานการทดสอบ NIJ.0101.06 สรุปได้ว่าจากผลการ
ทดลองในวัสดุSUS316Lที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนแทบไม่
มีผลต่อการยุบตัวของเกราะกันกระสุนส าหรับขนาดอาวุธปืน
9มม ,11มม .และ .357”เนื่องจากให้ผลต่างในการยุบตัว
ใกล้เคียงกันมากคือระหว่าง0.9-1.1มิลลิเมตรและค่าการ
ยุบตัวที่ต่ าที่สุดของระยะยิง5เมตรคือ 14.55มิลลิเมตรและค่า
การยุบตัวที่ต่ าที่สุดของระยะยิง10เมตรคือ 13.40มิลลิเมตร
สุดท้ายค่าการยุบตัวที่ต่ าที่สุดที่ระยะยิง15เมตรคือ13.34
มิลลิเมตรซึ่งสามารถพัฒนาให้การยุบตัวของเกราะกระสุน
ลดลงอีกด้วยการ 
 1.ปรับพารามิเตอร์ของอุณหภูมิชุบแข็งในวัสดุS45C 
 2.ปรับระดับความหนาของวัสดุในการผลิตเกราะกัน
กระสุนแต่อาจส่งผลให้มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
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ค 

 

  

 

 

                                                                                            

                                                        สารจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

    ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผมขอต้อนรับ    

ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3

ประจ าปี 2562 โดยความร่วมมือกันระหว่างครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้ง 7 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนด้านการผลิตครูวิชาชีพ ประกอบด้วย มทร.กรุงเทพ มทร. พระนคร    

มทร.ล้านนา  มทร.ศรีวิชัย  มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และ มทร.ธัญบุรี นับเป็นการสร้างความเข้มแข็ง    

ทางวิชาการร่วมกันอีกทางหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา  

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ได้จัดต่อเนื่องกันมา

เป็นคร้ังที่ 3 แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 แห่ง 

รวมทั้งผู้บริหารของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมาร่วม

เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความ

ร่วมมืออย่างดียิ่งตลอดมา ในนามของประธานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการจัดการประชุมวิชาการ        

คร้ังที่ 3 ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ

พัฒนาครูอาชีวศึกษา รวมทั้งทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ คร้ังที่ 3 สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วม         

การประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ 
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การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

Coronary Heart Disease, Diabetes and Hypertension Prediction by Data 
Mining 

Case Study: Udonthani Hospital, Udonthani Province 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้ได้ด าเนินการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน 

และโรคความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคใช้เทคนิคต้นไม้ในการตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคนาอีฟ 
เบย์ (Naïve Bayes) และเทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงมากที่สุด (K-Nearest Neighbor) เพ่ือสร้างแบบจ าลอง
ในการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ผู้ป่วย แล้วน าผลพยากรณ์มาเปรียบเทียบหาค่าความถูกต้องแม่นย าโดยใช้ผลที่
มีความเชื่อถือมากท่ีสุด ผลของการวิจัยแสดงถึงเทคนิคที่แสดงค่าที่ดีที่สุดคือ เทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงมาก
ที่สุด (K-Nearest Neighbor) จากการทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคเพ่ือนบ้านใกล้เคียงมากท่ีสุด (K-Nearest 
Neighbor) ท านายผลค่า k ที่ดีที่สุดของแบบจ าลองเทคนิคเพ่ือนใกล้บ้านมากที่สุด (k-Nearest Neighbor 
(k-NN)) พบว่าจากการท านายผลเป็นจ านวน 100 ครั้งพบว่าครั้งที่ 54 มีค่าความแม่นย ามากท่ีสุดที่ 72.60%  
โรคความดันโลหิตสูงมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 72.62% เมื่อได้แบบจ าลองการพยากรณ์การ
จ าแนกข้อมูล  (Classification) โดยเทคนิคเพ่ือนใกล้บ้ านมากที่ สุ ด ((k-NN) k-Nearest Neighbor)  
สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้จากการท าวิจัยเรื่อง การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปใช้
ในการวางแผนนโยบายการรักษาต่อไป 
ค าส าคัญ :  เหมืองข้อมูล, การพยากรณ,์ โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจ 

 
Abstract 

This paper is explaining about data mining for predict Coronary Heart Disease, 
Diabetes and Hypertension. Researcher selects Decision Tree, Naïve Bayes and K-Nearest 
Neighbor to predict patients of 3 diseases and  
Keywords: Data Mining, Forecast, Coronary Heart Disease, Diabetes, Hypertension 

 
บทน า 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชากรในยุคปัจจุบันทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยมีความ
แตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิวัฒนาการที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เช่น การคมนาคมมี
ความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างทันท่วงที ผลสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดความเครียด 
การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารน้อยลงเนื่องจากผ่านการแปรรูป รวมถึงมลพิษภาวะที่เกิดจาก
ภาวะโลกร้อน จากสภาวะเหล่านี้สามารถเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้นหากประชากรไม่ใส่ใจที่
จะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของตนเอง 

อ้างอิงรายงานประจ าปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข สาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับต้นๆของ
ประเทศไทย คือ โรคชรา โรคหัวใจ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และ
โรคมะเร็ง (https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports) จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
สามารถคาดการณ์ได้ว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนคงจะมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จากตัวอย่างรายงานสถิติประจ าปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลราชวิถีได้แสดงจ านวนการบริการผู้ป่วย
ภายนอก 3 ปี ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยนอก 1 ,047,883 คน อัตราเฉลี่ยต่อวัน 4,580 คน คิดเป็นอัตรา
เพ่ิมขึ้นของปีก่อนหน้าร้อยละ 5.71 ปี พ.ศ. 2559 คน คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นของปีก่อนหน้าร้อยละ 8.87 ปี 
พ.ศ. 2560 คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นของปีก่อนหน้าร้อยละ 6.50  จากตัวเลขสถิติของ 5 โรคอันดับต้นที่เป็น
สาเหตุการตายของคนในประเทศไทยและตัวเลขสถิติเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีปริมาณสูงขึ้นทุกปี
ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นกับ
การจัดหาและเตรียมความพร้อมเพ่ือการรักษาและการจัดการทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการนวตกรรมทางเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญในการสนับสนุนทางด้านการ
จัดการเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ จากข้อมูลที่มีความส าคัญเหล่านี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ท าปริญญานิพนธ์มี
ความสนใจในการจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่มีจ านวนมหาศาลเพื่อท าให้เกิดประโยชน์ในการพยากรณ์ทางแพทย์ที่
จะสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลและเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร ผู้วิจัยมี
ความสนใจในการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากข้อมูลทางสถิติที่กล่าวมา
เบื้องต้นผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตของผู้ป่วยในประเทศไทยมาท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการท าเหมือข้อมูล (Data Mining) 
กลุ่มตัวอย่างน ามาใช้ในการวิจัยคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่เข้า
รับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 

2. เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองส าหรับการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 

3. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่พัฒนาขึ้น  
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการพยากรณ์จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงนี้ 
ได้ท าการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์โดยวิธีการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลจาก
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2558-2561 แบ่งออกเป็น ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
30,640 แถว ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 70 ,408 แถว และข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 32 ,187 แถว 
ข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนการมาตรฐานส าหรับการท าเหมือง
ข้อมูล คริสพ์-ดีเอ็ม (CRISP-DM) และเทคนิคท าเหมืองข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นเทคนิคการจ าแนกประเภท
ข้อมูล (Classification) ซึ่งได้แก่ เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคนาอีฟ เบย์ (Naïve 
Bayes) และ เทคนิคเพ่ือนใกล้มากที่สุด ((KNN) K-Nearest Neighbor) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ ใช้ ในการวิจัยนี้  เป็นข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จากระบบฐานข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ซึ่ง
เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2558-2561  

2. การท าคลังข้อมูล (Data Warehouse) ท าการคัดเลือกข้อมูลส่วนที่จ าเป็นที่จ าเป็นที่สุด
จากข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศูนย์
อุดรธานี จากนั้นจึงท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และมีความถูกต้องแล้วจึงน าเข้าสู่คลังข้อมูล 
(Data Warehouse)  

3. สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ ในการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นจะต้องใช้
เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคนาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) และ 
เทคนิ ค เพ่ื อน ใกล้ ม ากที่ สุ ด  ((KNN) K-Nearest Neighbor) โดยอาศั ยซอฟต์ แวร์ 
RapidMiner Studio ในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจครั้ง
นี้ 

4. เปรียบเทียบแบบจ าลอง น าผลลัพธ์ของแบบจ าลองจากเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ 
(Decision Tree) เทคนิคนาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) และ เทคนิคเพ่ือนใกล้มากที่สุด 
((KNN) K-Nearest Neighbor) มาเปรียบเทียบเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

5. น าไปใช้ น าผลลัพธ์ของแบบจ าลองไปใช้ในการประกอบการวางแผนบุคลากร อุปกรณ์
การแพทย์ และแผนการรักษา เพ่ือให้สอดคล้องต่อจ านวนผู้ป่วยในอนาคตที่มีการเป็นโรค
นี้มากขึ้น รวมถึงลดระดับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ป้องกันเฝ้าระวังแก้ไข เพ่ือลดอัตรา
การเกิดโรค และใช้ในการสร้างนโยบายทางสุขภาพต่อไป 
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ผลการวิจัย 
1. ผลลัพธ์เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ 
 

 การพยากรณ์ผลลัพธ์ ถ้าระดับกลูโคสมีมากกว่า  112.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้ว ถ้าระดับกลูโคสมี
มากกว่า 12.85 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและอายุ 93 ปี ผลคือเป็นโรคความดันโลหิตสูง หากมีอายุน้อยกว่า 93 

ปีและมีค่าบนความดันเลือดมากกว่า 1,373 มิลลิปรอท ผลการพยากรณ์คือเป็นโรคความดันโลหิตสูง หากมี
ค่าบนความดันเลือดมากกว่า 691 มิลลิปรอทแล้วมีน้ าหนักมากกว่า 64 กิโลกรัมผลการพยากรณ์คือเป็นโรค

หลอดเลือดหัวใจ หรือหากมีน้ าหนักน้อยกว่า 64 กิโลกรัม ผลการพยากรณ์คือเป็นโรคเบาหวาน  

 ถ้ามีระดับค่าบนความดันเลือดมากกว่า 12.5 มิลลิปรอท  ระดับคอเลสเตอรอลมากกว่า 29.5 มิลิกรัม
ต่อเดซิลิตร ด ัชนีมวลกายมากกว่า 195.5 ผลการพยากรณ์คือเป็นโรคเบาหวาน และถ้ามีดัชนีมวลกายน้อย

กว่า 195.4 แล้วมีระดับกลูโคสมากกว่า 62.5 มิลลิกรัม ผลการพยากรณ์คือเป็นโรคความดันโลหิตสูง หากมี
ระดับกลูโคสน้อยกว่า 62.5 มิลลิกรัมผลการพยากรณ์คือเป็นโรคเบาหวาน   

 ตารางท่ี 1 เทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree)  

   
 True โรคความ

ดันโลหิตสูง 
True โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

True 
โรคเบาหวาน 

Class precision 

Pred. โรคความ
ดันโลหิตสูง 

4653 2068 2125 52.60% 

Pred. โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

2 6 5 46.15% 

Pred. 
โรคเบาหวาน 

1734 1302 12133 79.99% 
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Class recall 72.83% 0.18% 85.07%  
 

ตารางที่  1  คลาสเป้าหมายคือโรคความดันโลหิตสูงท านายถูกเป็น 4653 ท านายผิดพลาดเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจเป็น 2068 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 2125 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิค

ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 69.98% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 52.60% ค่า
จ านวนการกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 72.83% ค่า f-measure คือค่า
เปรียบเทียบระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 61.08% 

หากคลาสเป้าหมายคือโรคหลอดเลือดหัวใจท านายถูกเป็น  6  ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเป็น 2 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 5 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เป็น 69.98% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 46.15% ค่าจ านวนการกระท า
ด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 0.18% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า 
Precision กับ Recall เป็น 0.35% 

หากคลาสเป้าหมายคือโรคเบาหวานท านายถูกเป็น 12133 ท านายผิดพลาดเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจเป็น 1302 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น 1734 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 69.98% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 79.99% ค่าจ านวน
การกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 85.07% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 82.45% 
 

2. ผลลัพธ์เทคนิคเพ่ือนใกล้บ้านมากที่สุด (k-Nearest Neighbor)  
 

ตารางท่ี 2 ตารางค่า k 
 

จ านวนครั้ง ค่า k ค่าความถูกต้อง 
51 51 0.725 
52 52 0.725 
53 53 0.726 
54 54 0.726** 
55 55 0.724 
56 56 0.725 
57 57 0.725 
58 58 0.725 

** ค่า k ที่ดีที่สุด 
 
 จากการประมวลผลแบบจ าลองเทคนิคเพ่ือนใกล้มากท่ีสุด ((KNN) K-Nearest Neighbor) มี 54 แถวที่
เข้าใกล้มากท่ีสุด พบว่าจากการท านายผลเป็นจ านวน 100 ครั้งพบว่าครั้งที่ 54 มีค่าความแม่นย ามากท่ีสุดที่ 
0.726 หรือ 72.60%  
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ตารางท่ี 3 เทคนิคเพ่ือนใกล้มากท่ีสุด ((KNN) K-Nearest Neighbor) 
 True โรคความ

ดันโลหิตสูง 
True โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

True 
โรคเบาหวาน 

Class precision 

Pred. โรคความ
ดันโลหิตสูง 

4371 1330 1497 60.73% 

Pred. โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

235 554 241 53.79% 

Pred. 
โรคเบาหวาน 

1783 1492 12525 79.27% 

Class recall 68.41% 16.41% 87.81%  
 
 ตารางที่ 3  คลาสเป้าหมายคือโรคความดันโลหิตสูงท านายถูกเป็น 4371 ท านายผิดพลาดเป็นโรคหลอด
เลือดหัวใจเป็น 1330 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 1497 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่า
ความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 60.73% ค่าจ านวน
การกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 68.41% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 64.34% 
 หากคลาสเป้าหมายคือโรคหลอดเลือดหัวใจท านายถูกเป็น 554 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิต
สูงเป็น 235 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 241 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) เป็น 72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 53.79% ค่าจ านวนการกระท า
ด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 16.41% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า 
Precision กับ Recall เป็น 25.14% 
 หากคลาสเป้าหมายคือโรคเบาหวานท านายถูกเป็น 12525 ท านายผิดพลาดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
เป็น 1492 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น 1783 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) เป็น 72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 79.27% ค่าจ านวนการ
กระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 87.81% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 83.32% 
 

 
 

 

 
3. ผลลัพธ์เทคนิคนาอิฟ เบย์ (Naïve Bay) 

 
 

 
 
 

SimpleDistribution 
Distribution model for label attribute Disease 
Class โรคความดันโลหิตสูง (0.266) 
13 distributions 
Class โรคหลอดเลือดหัวใจ (0.141) 
13 distributions 
Class โรคเบาหวาน (0.594) 
13 distributions 
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ภาพที่ 2 เทคนิค Naïve Bayes 
                จากาการประมวลผลเทคนิค Naïve Bay มีโอกาสที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง 0.266 หรือ 
26.6% มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 0.141 หรือ 14.1% และมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวาน 59.4 
หรือ 14.1% 
 
ตารางท่ี 4 เทคนิคนาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes) 
 True โรคความ

ดันโลหิตสูง 
True โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

True 
โรคเบาหวาน 

Class precision 

Pred. โรคความ
ดันโลหิตสูง 

5731 2296 7388 37.18% 

Pred. โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

265 667 1625 26.09% 

Pred. 
โรคเบาหวาน 

393 413 5250 86.69% 

Class recall 89.70% 19.76% 36.81%  
 

ตารางที่  4  คลาสเป้าหมายคือโรคความดันโลหิตสูงท านายถูกเป็น 5731 ท านายผิดพลาดเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจเป็น 2296 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 7388 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิค
ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 48.48 ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 37.18% ค่า
จ านวนการกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 89.70% ค่า f-measure คือค่า
เปรียบเทียบระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 52.57% 

หากคลาสเป้าหมายคือโรคหลอดเลือดหัวใจท านายถูกเป็น 667 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงเป็น 265 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 1625 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) เป็น 48.48% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 26.09% ค่าจ านวนการ
กระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 19.76% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 22.48% 

หากคลาสเป้าหมายคือโรคเบาหวานท านายถูกเป็น 5250 ท านายผิดพลาดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
เป็น 413 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น 393 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) เป็น 48.48% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 86.69% ค่าจ านวนการ
กระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 36.81% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบ
ระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 51.67% 
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อภิปรายผล  

ผลการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จาก
ข้อมูลการตรวจของคลินิกผู้ป่วยนอกหรือ OPD (Out Patient Department) มาสร้างแบบจ าลองการ
จ าแนกประเภทข้อมูล (Classification) โดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเพ่ือนใกล้บ้านมากที่สุด 
(k-NN: k-Nearest Neighbor) และ เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้การตัดสินใจ (Decision 
Tree) และเทคนิค Naïve Bayes พบว่าเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเพ่ือนใกล้บ้านมากที่สุด (k-NN: 
k-Nearest Neighbor) ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยท านายคลาสเป้าหมายคือโรคความดันโลหิตสูงท านายถูกเป็น 

4371 ท านายผิดพลาดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเป็น 1330 ท านายผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 1497 
การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก 
(Precision) เป็น 60.73% ค่าจ านวนการกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 68.41% 
ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 64.34%  หากคลาสเป้าหมายคือ
โรคหลอดเลือดหัวใจท านายถูกเป็น 554 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น 235 ท านาย
ผิดพลาดเป็นโรคเบาหวานเป็น 241 การทดสอบประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 
72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 53.79% ค่าจ านวนการกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับ
ความเป็นจริง (Recall) เป็น 16.41% ค่า f-measure คือค่าเปรียบเทียบระหว่างค่า Precision กับ Recall 
เป็น 25.14% และหากคลาสเป้าหมายคือโรคเบาหวานท านายถูกเป็น 12525 ท านายผิดพลาดเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจเป็น 1492 ท านายผิดพลาดเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็น 1783 การทดสอบประสิทธิภาพ
เทคนิคให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็น 72.62% ค่าตัวแปรในการท านวยถูก (Precision) เป็น 79.27% 
ค่าจ านวนการกระท าด้วยกันแบบที่ตรงกับความเป็นจริง (Recall) เป็น 87.81% ค่า f-measure คือค่า
เปรียบเทียบระหว่างค่า Precision กับ Recall เป็น 83.32% ดังนั้น เทคนิคที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเทคนิคการ
จ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเพ่ือนใกล้บ้านมากท่ีสุด (k-NN: k-Nearest Neighbor) เพราะมีค่าการทดสอบ
ประสิทธิภาพที่ดีและน่าเชื่อถือมากในบรรดาเทคนิคที่กล่าวมา แบบจ าลองการพยากรณ์ที่ดีที่สุดคือเทคนิค
การจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเพ่ือนใกล้บ้านมากท่ีสุด (k-NN: k-Nearest Neighbor) 
  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 จากผลลัพธ์การวิจัยโดยการเปรียบเทียบแบบจ าลองโดยใช้เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการ
เพ่ือนใกล้บ้านมากที่สุด (k-NN: k-Nearest Neighbor) และ เทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคต้นไม้การ
ตัดสินใจ (Decision Tree) และเทคนิค Naïve Bayes พบว่าเทคนิคการจ าแนกข้อมูลด้วยวิธีการเพ่ือนใกล้
บ้านมากที่สุด (k-NN: k-Nearest Neighbor) โดยมีค่าประสิทธิภาพเทคนิคให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
เป็น 72.62% ในระหว่างการท าความสะอาดข้อมูลจากโรงพยาบาลฯ พบข้อมูลที่มีค่าซ้ าและไม่สามารถอ่าน
ค่าได้เป็นจ านวนมาก ดั่งนั้นจึงอยากจะเสนอให้มีรูปแบบการจัดการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือผู้
ที่สนใจท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
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 ในการศึกษาการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้
เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
สาเหตุการเกิดโรคในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ผู้ป่วย เพ่ือที่จะได้น าแบบจ าลองการพยากรณ์ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจน าไปสร้างโนยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาและการบริการผู้ป่วยให้มากขึ้น  
คุณคณะอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเฉพาะอาจารย์อนุพงศ์ สุขประเสริฐ ที่ปรึกษา การท าวิจัย
การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล และผู้ชี้ทางน าพาสู่ความส าเร็จ 
เพ่ือที่จะได้น าความรู้ไปศึกษาต่อยอดต่อไป ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล 
และขอขอบคุณผู้เบื้องหลังทุก ๆ ท่านที่ท าให้วิจัยนี้ส าเร็จ 
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การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 

The participation of teacher for makes decision in School Management under 
Secondary Education Area Office 39 at Phitsanulok Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหาร

สถานศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบมุมมองของครูต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้ บริหารกับความเป็นผู้น าต่อ
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก วิธีการด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1,676 คน สุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นตามจ านวนครูในโรงเรียน
จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบวัดระดับจัดอันดับ (Ordinal Scale) 5 อันดับตามลักษณะการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ได้แก่1.ไม่มีส่วนร่วม 2.ให้ข้อมูล 3.เสนอความคิดเห็น 4.ร่วมตัดสินใจ 5.ได้รับมอบอ านาจ เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลมุมมองของครูที่มีต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าตอนที่3ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ
บริหารสถานศึกษา ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การวางแผนงานบริหารสถานศึกษา 2.การจัดองค์กรในสถานศึกษา 3.การ
บังคับบัญชาสั่งการ 4.การติดต่อประสานงาน และ5.การควบคุมติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
crosstabs สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ค่าร้อยละ และไคสแควร์ 
 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีค่าร้อยละจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ให้ข้อมูล ร้อยละ 30.45 ร่วมตัดสินใจ ร้อยละ 24.47 เสนอความคิดเห็น ร้อยละ23.11 ไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 
18.86 และมอบอ านาจตัดสินใจ ร้อยละ3.11 ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา พบว่าครู
มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จากงานบริหาร
ทั้งหมด 34 ข้อ  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ทุกข้อค าถาม และสามารถแยกตามลักษณะการมีส่วน
ร่วมได้ดังนี้ ครูมีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหารการมีส่วนร่วมตัดสินใจของครูจะมีลักษณะ ไม่มี
ส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ  ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น าการมี
ส่วนร่วมของครูจะมีลักษณะ เสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และมอบอ านาจ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมตัดสินใจ / ความเป็นผู้บริหาร, ความเป็นผู้น า 
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Abstract 
              The purpose of this study was to study teachers' participation in school administration 
decision making. And to compare teachers 'perspectives on school administrators in terms of 
management and leadership in teachers' participation in decision making in the administration of 
secondary schools under the Secondary Educational Service Area Office 39, Phitsanulok Province. 
              How to conduct research, collect data from the population of secondary school teachers 
under the jurisdiction of the school district, Phitsanulok 39 of 1,676 samples were stratified 
according to the number of teachers in 313 schools. The instrument was a questionnaire designed 
to measure levels of ratings (Ordinal Scale) 5 is characterized by 1. Autocratic 2. Information or skill 
seeking 3. Consultation 4. Negotiation 5. Delegation. Collecting data from 3 sample groups as 
follows: Part 1 Information on the status of respondents Part 2 Information of teachers' views on 
the school director in management and leadership at the time 3 The participation of teachers in 
the education in 5 areas: 1. Planning 2. Organizing 3. Command 4. Coordinating 5. Controlling. Track 
control Data analysis using SPSS program crosstabs statistics used to analyze frequency data, 
percentage values and chi-square. 
              The research results of teachers' participation in decision making in the administration of 
secondary schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 39, Phitsanulok 
Province Found that the characteristics of participation in decision making With the percentage 
from the highest to the least as follows: Providing information 30.45 percent, decision-making 24.47 
percent, offering opinions 23.11 percent, without participation 18.86 percent and delegating the 
authority to decide 3.11 percent, respectively. The comparison of the views of teachers towards 
those Director of the School of Management and Leadership in Teacher Participation in School 
Administration Decision Making It was found that teachers had different perspectives on school 
administrators in terms of leadership and leadership. From the total of 34 administrative tasks, 
there are significant differences at 0.01 level. All questions and can be classified according to the 
nature of participation as follows: The teacher has a view to the school director who is an 
executive. The teacher decision participation will look like. There is no participation in providing 
information and commenting on certain issues. As for teachers with a view to the school director, 
there is leadership. Teacher participation will look like Propose opinions, make decisions and give 
power, respectively. 
 
 Keyword: Participation / Administrators/ Leadership 
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บทน า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ถือเป็นหน้าที่หลักส าคัญของสถานศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา
เป็นหน่วยงานองค์กรที่มีการสร้างคนด้วยคน การพัฒนาผู้เรียนจ าเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถของคนที่
ท าหน้าที่ครู ครูที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างดีมีคุณภาพ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาที่มีระบบการจัดการศึกษาที่ประสิทธิภาพ สนับสนุน เอ้ืออ านวยการท างานของครู  ย่อมส่งผลโดยอ้อมให้
นักเรียนมีคุณภาพ ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหารจัดการโรงเรียน การตัดสินใจจะ
ส่งผลครู นักเรียนและผู้ เกี่ยวข้องทั้ งหลาย และมีต่อทิศทางการท างานกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินอยู่ในองค์กร  
ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารสถานศึกษา ทักษะที่
ส าคัญในฐานะผู้น าองค์กร คือทักษะการบริหารจัดการและทักษะความเป็นผู้น า สถานศึกษาท่ีมีผู้อ านวยการโรงเรียนมี
ทักษะความเป็นผู้บริหารจัดการสูง ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผนขั้นตอน ต้องถูกต้อง ตรงเวลา การท างาน
ต่างๆส าเร็จบรรลุเป้าหมายโดยง่าย แต่การมุ่งมั่นไปยังผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว อาจท าให้ความพึงพอใจของคนท างาน
ในองค์กรลดลงคนในองค์กรไม่รักศรัทธา ซึ่งต่างจากสถานศึกษาที่ผู้อ านวยการมีทักษะความเป็นผู้น าสูง ท างานด้วยใจ
ที่เข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ เข้าใจครู เข้าใจนักเรียนและสังคมแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เกิดความ
ประสานงาน ร่วมมือร่วมใจท างาน ความพึงพอใจในการท างานของครูสูง การท างานจึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา สิ่งส าคัญที่แสดงถึงทักษะความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าองค์กร จะต้อง รับฟัง รับรู้ ความ
คิดเห็น ความรู้สึกของคนในองค์กรโดยการเปิดโอกาสให้คนในองค์กรได้มีช่องทางในการให้ข้อมูล มีเวทใีห้แสดงออก มี
พ้ืนที่เสนอความคิดเห็น และแสดงอารมณ์ความรู้สึก ร่วมไปถึงการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมใจในการตัดสินใจ
บริหารองค์กร การมีส่วนร่วมของครูของคนท างานย่อมท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรได้รับรู้ข้อมูลที่ จะ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนการท างาน
ต่างๆในองค์กร คนท างานในองค์กรเมื่อได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม ย่อมเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
ท าให้เกิดความร่วมมือที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กรเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จ   

งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามองค์ประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียน และเปรียบเทียบมุมมอง
ของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและด้านความเป็นผู้น า กับการมีส่วนร่วมของครู
ในการตัดสินใจบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะท าให้เราได้มีโอกาสเข้าใจสภาพการมีส่วนร่วมของคนที่
ท างานในองค์กรสถานศึกษา และลักษณะการบริหารองค์กรของผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้น าขององค์กรทางการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบมุมมองของครูต่อความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียนกับการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 
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 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาขอบเขตประชากร ครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1,676 คนปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 39 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 39 โรงเรียน จ านวนครู 1,676 
คนสุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามประชากรจ านวนครูในแต่ละโรงเรียน ด้วยตารางเครจซี่และมอร์แกนได้จ านวน 313 คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการจากศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก   
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัยเป็นกระบวนการบริหาร 5 ด้านได้แก่  
1.การวางแผนงานบริหารสถานศึกษา 2. การจัดองค์การ 3.การบังคับบัญชาสั่งการ  
4.การประสานงาน 5. การควบคุมติดตาม 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น 
 1.สถานภาพของครู 
  1.1) เพศ 1.2) อายุ 1.3) ต าแหน่งวิทยฐานะ 1.4) ระยะเวลาท างานในสถานศึกษาปัจจุบัน  
  1.5) ระดับการศึกษา 1.6) ระดับสถานศึกษา 
 2.มุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น า 
  2.1) ความเป็นผู้บริหาร  2.2) ความเป็นผู้น า 
  
ตัวแปรตาม 
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา 5 ลักษณะของวรูมและเยตตัน(Vroom & 
Yetton, 1973, p. 156) ได้แก่ 1. ไม่มีส่วนร่วม 2.ให้ข้อมูล 3.เสนอความคิดเห็น 4.ร่วมตัดสินใจ และ5.มอบอ านาจ
ตัดสินใจ ในการบริหารสถานศึกษา 5 ด้าน “ตามหลักการจัดการองค์การ” POCCC เฮนรี่ฟาโย Fayol (Fayol, 1949, 
p.97)  
 1.การวางแผนงานบริหารสถานศึกษา   2. การจัดองค์การในสถานศึกษา 3.การบังคับบัญชาสั่งการ 
 4.การติดต่อประสานงาน 5.การควบคุมติดตาม 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประเภทของการวิจัย: การวิจัยเชิงส ารวจ 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       2.1 ประชากร ได้แก่ ครู จ านวน 1,676 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพม.39 จังหวัด

พิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 
     2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 313 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน 

(Kerjcie & Morgan, 1986, p.345 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 199) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบวัดระดับจัดอันดับ (Ordinal Scale) 5 อันดับตามลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ได้แก่ 1.ไม่มีส่วนร่วม 2.ให้ข้อมูล 3.เสนอความคิดเห็น 4.ร่วมตัดสินใจ 5.ได้รับมอบอ านาจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการ
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โรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น า ตอนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหาร
สถานศึกษา ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การวางแผนงานบริหารสถานศึกษา 2.การจัดองค์กรในสถานศึกษา 3.การบังคับ
บัญชาสั่งการ 4.การติดต่อประสานงาน และ5.การควบคุมติดตาม  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ก าหนดจ านวนข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยทั้ง 5 ด้านองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา ให้มี
ความเหมาะสม 
 2) สร้างข้อค าถามท่ีสอดคล้องนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย 
 3) สร้างแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อค าถามการวิจัย 
 4) น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้พิจารณาและแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 5) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
 6) น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม IOC ให้มีค่า
ดัชนี IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
 7) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 8) น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
    4.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้บริการทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

     5.1 ข้อมูลสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ 
     5.2 ข้อมูลมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น า วิเคราะห์

ด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ 
.     5.3 การเปรียบเทียบข้อมูลมุมมองของครูต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อ
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ไคสแควร์  
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

 
 

องค์ประกอบบริหารสถานศึกษา 

ลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ไม่มีส่วนร่วม 

(A) 
ร้อยละ 

ให้ข้อมูล 
(I) 

ร้อยละ 

เสนอความ 
คิดเห็น 

(C) 
ร้อยละ 

ร่วมตัดสินใจ 
(N) 

ร้อยละ 

ได้รับมอบ 
อ านาจ(D) 
ร้อยละ 

 
รวม 

ร้อยละ 

1.การวางแผนบริหารสถานศึกษา 9.64 27.53 30.45 31.04 1.33 100 
2.การจัดการองค์การในสถานศึกษา 23.85 28.91 22.09 23.40 1.73 100 
3. การบังคับบัญชาสั่งการ 34.57 22.81 18.85 18.15 5.62 100 
4. การติดต่อประสานงาน 9.03 39.14 22.60 24.68 4.55 100 
5.การควบคุมติดตาม 12.60 36.06 21.90 25.06 4.38 100 

รวม 18.86 30.45 23.11 24.47 3.11 100 
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จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ลักษณะ
การมีส่วนร่วมตัดสินใจ แบบให้ข้อมูล มากที่สุดร้อยละ30.45 รองลงมา แบบร่วมตัดสินใจ ร้อยละ24.47 และน้อยที่สุด
คือ แบบมอบอ านาจ ร้อยละ 3.11 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
1) ด้านการวางแผนบริหารสถานศึกษา มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ แบบร่วมตัดสินใจสูงที่สุดร้อยละ 31.04 
รองลงมา แบบเสนอความคิดเห็น ร้อยละ 30.45 และน้อยที่สุด แบบได้รับมอบอ านาจ ร้อยละ 1.33  
2) ด้านการจัดการองค์กรในสถานศึกษา มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ แบบให้ข้อมูลสูงที่สุด ร้อยละ28.91 
รองลงมา ไม่มีส่วนร่วม 23.85 และน้อยที่สุด แบบได้รับมอบอ านาจ 1.73  
3) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจแบบไม่มีส่วนร่วมสูงที่สุด ร้อยละ 34.57 รองลงมา 
แบบให้ข้อมูล ร้อยละ 22.81 และน้อยที่สุด แบบมอบอ านาจ 5.62 
4) ด้านการติดต่อประสานงาน มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ แบบให้ข้อมูลสูงที่สุด ร้อยละ39.14 รองลงมา แบบ
ร่วมตัดสินใจ ร้อยละ 24.68 และน้อยที่สุดแบบมอบอ านาจ ร้อยละ 4.55 
5) ด้านการควบคุมติดตาม มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจแบบให้ข้อมูล สูงที่สุด ร้อยละ36.06 รองลงมา แบบร่วม
ตัดสินใจ ร้อยละ25.06 และน้อยที่สุด แบบมอบอ านาจ ร้อยละ 4.38 ตามล าดับ 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงมุมมองของครูที่มีผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น า 

มุมมองของครูต่อผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

ความเป็นผู้บริหาร 168 53.70 
ความเป็นผู้น า 145 46.30 

รวม 313 100 
จากตารางที่2 พบว่าครูมีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหารมากกว่าความเป็นผู้น า คิดเป็นร้อยละ 
53.70 และร้อยละ 46.30 ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ มี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจต่อ
ภาพรวมการ

บริหารสถานศึกษา 

ลักษณะการมีส่วนร่วมตัด
ของครูในการตัดสินใจ
บริหารสถานศึกษา 

มุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

เพียร์สัน 
ไคสแควร ์

ความเป็นผู้บริหาร 
(ร้อยละ) 

ความเป็นผู้น า 
(ร้อยละ) 

 
องค์ประกอบในการ
บริหารงาน
สถานศึกษา 5 ด้าน 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 75.78 24.22 จากทั้งหมด 
34 ข้อ 

มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ 0.01 
34ข้อค าถาม 

(I) ให้ข้อมูล 60.74 39.26 
(C) เสนอความคิดเห็น 47.44 52.56 
(N) ร่วมตัดสินใจ 36.09 63.91 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 44.63 55.37 

จากตารางที่ 3 แสดงมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนกับลักษณะการมีส่วนร่วมใจการตัดสินใจบริหารงาน
สถานศึกษา  พบว่า ครูมีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น ากับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจบริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ระดับ 0.01 ในทุกข้อค าถาม โดยครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ใน 2 
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ลักษณะ ได้แก่ ไม่มีส่วนร่วม และให้ข้อมูล ตามล าดับ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้น า
ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษาใน 3 ลักษณะได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ได้รับ
มอบอ านาจ และเสนอความคิดเห็น ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษาด้านการวางแผนงานสถานศึกษา 

 
งานวางแผนงานสถานศึกษา 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ 

ลักษณะมุมมองของครูที่มีต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

เพียร์สัน 
ไคสแควร์ 

ความเป็นผู้บริหาร 
(ร้อยละ) 

ความเป็นผู้น า 
(ร้อยละ) 

1.การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจยั
ภายนอก และปจัจัยภายใน
สถานศึกษา ในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 76.70 23.30  
2=20.567** 

 
(I) ให้ข้อมูล 62.10 37.90 
(C)เสนอความคิดเห็น 54.20 45.80 

(N)ร่วมตัดสินใจ 37.80 62.20 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 100.00 

2.การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคเพ่ือแสดง
สถานภาพของสถานศึกษา ในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 82.60 17.40  
2=23.817** 

 
(I) ให้ข้อมูล 68.20 31.80 
(C)เสนอความคิดเห็น 40.20 59.80 
(N)ร่วมตัดสินใจ 47.60 52.40 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 0.00 

3.การก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกจิ 
เป้าประสงค์ วางกลยุทธ์ 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 82.90 17.10  
2=37.689** 

 
(I) ให้ข้อมูล 70.60 29.40 

(C)เสนอความคิดเห็น 46.10 53.90 
(N)ร่วมตัดสินใจ 36.00 64.00 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 100.00 

4.การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
สถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 76.00 24.00  
2=20.617** 

 
(I) ให้ข้อมูล 68.80 31.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 42.40 57.60 
(N)ร่วมตัดสินใจ 46.10 53.90 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 71.40 28.60 

5.การพิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 78.00 22.00  
2=23.878** 

 
(I) ให้ข้อมูล 61.00 39.00 
(C)เสนอความคิดเห็น 47.90 52.10 
(N)ร่วมตัดสินใจ 46.50 53.50 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 100.00 

6.การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและแผนพัฒนา
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกนั 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 77.80 22.20  
2=29.051** 

 
(I) ให้ข้อมูล 67.80 32.20 
(C)เสนอความคิดเห็น 46.30 53.70 
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(N)ร่วมตัดสินใจ 39.60 60.40 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 100.00 0.00 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้าน 
การวางแผนงานสถานศึกษา พบว่า ทุกข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่ครูที่มีมุมมองต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ใน
ลักษณะ ไม่มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความ
เป็นผู้น า ครูจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ เสนอความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจ และมอบอ านาจ ยกเว้นข้อที่ 4 การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา ที่ครูมี
มุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร โดยครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานในลักษณะได้รับมอบ
อ านาจสูง กว่าครูที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้านการ
จัดองค์กรในสถานศึกษา 

 
การจัดองค์กรในสถานศกึษา 

 
ลักษณะการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

ลักษณะมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ผลการ
เปรียบเทียบ 

เพียร์สันไคสแควร์ 
ความเป็นผู้บริหาร 

(ร้อยละ) 
ความเป็นผู้น า 

(ร้อยละ) 
1.การออกแบบโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 79.00 21.00  
2=33.824** 

 
(I) ให้ข้อมูล 58.40 41.60 
(C)เสนอความคิดเห็น 49.40 50.60 
(N)ร่วมตัดสินใจ 30.60 69.40 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 100.00 0.00 

2.การจัดต้ัง เปลี่ยน ยุบเลิก 
หน่วยงาน กลุ่มงาน ของ
สถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 79.20 20.80  
2=54.096** 

 
(I) ให้ข้อมูล 64.10 35.90 
(C)เสนอความคิดเห็น 36.60 63.40 
(N)ร่วมตัดสินใจ 29.40 70.60 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 33.30 66.70 

3.การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
กลุ่มงาน ของสถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 81.10 18.90  
2=41.647** 

 
(I) ให้ข้อมูล 57.70 42.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 47.40 52.60 
(N)ร่วมตัดสินใจ 32.90 67.10 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 14.30 85.70 

4.การวิเคราะห์ภาระงานและ
ค าอธิบายงานของ
สถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 86.00 14.00  
2=40.428** 

 
(I) ให้ข้อมูล 58.60 41.40 
(C)เสนอความคิดเห็น 45.50 54.50 
(N)ร่วมตัดสินใจ 32.90 67.10 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 60.00 40.00 

5.การก าหนดต าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและสายการ

(A)ไม่มีส่วนร่วม 80.60 19.40 2=45.327** 

(I) ให้ข้อมูล 57.90 42.10 
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บังคับบัญชาสั่งการ (C)เสนอความคิดเห็น 50.00 50.00  
(N)ร่วมตัดสินใจ 25.80 74.20 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 25.00 75.00 

6.การแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงาน คณะท างาน 
บุคลากรในหน่วยงานหรือ
กลุ่มงานตามสายการบังคับ
บัญชาสั่งการ 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 71.00 29.00 2=28.774** 

 (I) ให้ข้อมูล 55.30 44.70 
(C)เสนอความคิดเห็น 62.30 37.70 
(N)ร่วมตัดสินใจ 31.40 68.60 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 20.00 80.00 

7.การก าหนดภารกิจหน้าท่ี
ความผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 77.80 22.20 2=28.530** 

 (I) ให้ข้อมูล 50.50 49.50 
(C)เสนอความคิดเห็น 53.60 46.40 
(N)ร่วมตัดสินใจ 40.50 59.50 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 12.50 87.50 

8.การสรรหาบุคลากรตรง
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 76.40 23.60 2=47.779** 

 (I) ให้ข้อมูล 59.80 40.20 
(C)เสนอความคิดเห็น 52.60 47.40 
(N)ร่วมตัดสินใจ 21.10 78.90 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 100.00 0.00 

9.การจัดบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เหมาะสมกับงาน 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 76.30 23.70 2=41.228** 

 (I) ให้ข้อมูล 58.70 41.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 54.10 45.90 
(N)ร่วมตัดสินใจ 28.70 71.30 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 100.00 

10.การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 77.90 22.10 2=43.297** 

 (I) ให้ข้อมูล 53.80 46.20 
(C)เสนอความคิดเห็น 60.80 39.20 
(N)ร่วมตัดสินใจ 28.00 72.00 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 0.00 100.00 

11.การให้รางวัล เลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่งบุคลากร 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 74.50 25.50 2=51.551** 

 (I) ให้ข้อมูล 56.70 43.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 59.30 40.70 
(N)ร่วมตัดสินใจ 20.00 80.00 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 20.00 80.00 

12.การรักษาวินัย การ
ลงโทษ และส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 75.00 25.00 2=44.234** 

 (I) ให้ข้อมูล 58.70 41.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 55.20 44.80 
(N)ร่วมตัดสินใจ 23.90 76.10 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 25.00 75.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้าน  
การจัดโครงสร้างองค์กรในสถานศึกษา พบว่า ทุกข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่ครูที่มี
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มุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจบริหารงาน
สถานศึกษา ในลักษณะ ไม่มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีความเป็นผู้น า ครูจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ เสนอความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และมอบอ านาจ ยกเว้นข้อที่ 4 การวิเคราะห์ภาระงานและค าอธิบายงานของสถานศึกษา และ
ข้อที่ 8 การสรรหาบุคลากรตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็น
ผู้บริหาร ครูจะมีส่วนร่วมในลักษณะได้รับมอบอ านาจสูงกว่าครูที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้านการ
บัญชาการสั่งการ 

 
การบัญชาการสั่งการ 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 

ลักษณะมุมมองของครูทีม่ีต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 
เพียร์สันไคส

แควร์ 
ความเป็นผู้บริหาร(ร้อย

ละ) 
ความเป็นผู้น า 

(ร้อยละ) 
1.การเสนอเรื่องออกค าสั่ง
การ ให้ท าการปฏิบัติหน้าที่
แก่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(A)ไม่มีส่วนรว่ม 73.80 26.20 2=31.164** 

 (I) ให้ข้อมูล 43.90 56.10 

(C)เสนอความคิดเห็น 50.00 50.00 

(N)ร่วมตัดสินใจ 31.50 68.50 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 50.00 50.00 

2.การพิจารณาสั่งการแก่
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 72.80 27.20 2=32.521** 

 (I) ให้ข้อมูล 53.30 46.70 

(C)เสนอความคิดเห็น 44.30 55.70 

(N)ร่วมตัดสินใจ 32.70 67.30 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 28.60 71.40 

3.การออกค าสั่งการของ
สถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 69.50 30.50 2=20.791** 

 (I) ให้ข้อมูล 50.00 50.00 

(C)เสนอความคิดเห็น 52.80 47.20 

(N)ร่วมตัดสินใจ 36.70 63.30 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 30.80 69.20 

4.การเผยแพร่ค าสั่งการของ
สถานศึกษา 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 69.10 30.90 2=20.297** 

 (I) ให้ข้อมูล 61.10 38.90 

(C)เสนอความคิดเห็น 54.40 45.60 

(N)ร่วมตัดสินใจ 40.00 60.00 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 26.10 73.90 

5.การแก้ไขยกเลิกค าสั่งการ
ของสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 68.60 31.40 2=25.032** 

 (I) ให้ข้อมูล 47.70 52.30 

(C)เสนอความคิดเห็น 52.80 47.20 
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(N)ร่วมตัดสินใจ 40.00 60.00 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 14.30 85.70 

      *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
จากตารางที่ 6 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้าน 
การบัญชาการสั่งการ พบว่า ทุกข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่ครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ ไม่มี
ส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า ครูจะ
มีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ เสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และมอบ
อ านาจ ยกเว้นข้อที่ 1 การเสนอเรื่องออกค าสั่งการให้ท าการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย และข้อที่ 5 การแก้ไขยกเลิกค าสั่งการของสถานศึกษา ครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็น
ผู้น า ครูจะมีส่วนร่วมในลักษณะให้ข้อมูลสูงกว่าครูที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร 
  
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้านการ
ติดต่อประสานงาน 

 
การติดต่อประสานงาน 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 

ลักษณะมุมมองของครูทีม่ีต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

เพียร์สันไคสแควร์ ความเป็นผู้บริหาร 
(ร้อยละ) 

ความเป็นผู้น า 
(ร้อยละ) 

1.การติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคคล หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 81.50 18.50 2=29.110** 

 (I) ให้ข้อมูล 66.70 33.30 
(C)เสนอความคิดเห็น 37.3 62.70 
(N)ร่วมตัดสินใจ 43.30 56.70 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 41.20 58.88 

2.การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การท างาน ของ
บุคคล หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 78.30 21.70 2=25.486** 

 (I) ให้ข้อมูล 65.60 34.40 
(C)เสนอความคิดเห็น 38.60 61.40 
(N)ร่วมตัดสินใจ 40.50 59.50 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 63.60 36.40 

3.การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรการท างาน ของ
บุคคล หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 78.00 22.00 2=26.942** 

 (I) ให้ข้อมูล 63.60 36.40 
(C)เสนอความคิดเห็น 37.30 62.70 
(N)ร่วมตัดสินใจ 41.30 58.80 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 42.90 57.10 

4.การสร้างความร่วมมือใน
การท างานของบุคคล 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 86.40 13.60 2=26.518** 

 (I) ให้ข้อมูล 61.50 38.50 
(C)เสนอความคิดเห็น 53.50 46.50 
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หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง (N)ร่วมตัดสินใจ 35.30 64.70 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 20.00 80.00 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 7 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้าน  
การติดต่อประสานงาน พบว่า ทุกข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่  ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่ครูที่มีมุมมองต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ใน
ลักษณะ ไม่มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความ
เป็นผู้น า ครูจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ เสนอความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจ และมอบอ านาจ ยกเว้นข้อที่  2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การท างานของบุคคล หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร ครูจะมีส่วนร่วมในลักษณะได้รับมอบอ านาจสูง
กว่าครูที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมี
ส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้านการ
ควบคุมติดตาม 

 
งานความคุมตดิตาม 

 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 

ลักษณะมุมมองของครูทีม่ีต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ผลการเปรียบเทยีบ 
เพียร์สันไคสแควร์ 

ความเป็นผู้บริหาร 
(ร้อยละ) 

ความเป็นผู้น า 
(ร้อยละ) 

1.การรวบรวมข้อมูลโครงการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 83.30 16.70 2=17.444** 

 (I) ให้ข้อมูล 57.80 42.20 
(C)เสนอความคิดเห็น 49.30 50.70 
(N)ร่วมตัดสินใจ 44.60 55.40 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 30.80 69.20 

2.การก ากับติดตามตรวจสอบ
หน่วยงานหรือกลุ่มงาน การ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตาม
ค าสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 72.50 27.50 2=17.572** 

 (I) ให้ข้อมูล 60.30 39.70 
(C)เสนอความคิดเห็น 45.00 55.00 
(N)ร่วมตัดสินใจ 37.50 33.40 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 60.00 40.00 

3.การประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 86.50 13.50 2=35.161** 

 (I) ให้ข้อมูล 63.60 36.40 
(C)เสนอความคิดเห็น 34.20 65.80 
(N)ร่วมตัดสินใจ 47.30 52.70 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 36.40 63.60 

4.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
หน่วยงาน/กลุ่มงานของ
สถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 71.40 28.60 2=34.812** 

 (I) ให้ข้อมูล 70.00 30.00 

(C)เสนอความคิดเห็น 41.70 58.30 

(N)ร่วมตัดสินใจ 33.30 66.70 
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(D)ได้รับมอบอ านาจ 50.00 50.00 

5.การสรุปและจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัตงิานของ
สถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 78.80 21.20 2=27.732** 

 (I) ให้ข้อมูล 64.20 35.80 

(C)เสนอความคิดเห็น 46.90 53.10 

(N)ร่วมตัดสินใจ 33.80 66.20 
(D)ได้รับมอบอ านาจ 50.00 50.00 

6.การจัดท าและตรวจสอบ
หลักฐานการใชง้บประมาณ
ของสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 71.40 28.60 2=35.388** 

 (I) ให้ข้อมูล 66.70 33.30 

(C)เสนอความคิดเห็น 44.60 55.40 

(N)ร่วมตัดสินใจ 30.00 70.00 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 75.00 25.00 

7.การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 

(A)ไม่มีส่วนร่วม 68.90 31.10 2=36.785** 

 (I) ให้ข้อมูล 70.50 29.50 
(C)เสนอความคิดเห็น 44.00 56.00 

(N)ร่วมตัดสินใจ 30.40 69.60 

(D)ได้รับมอบอ านาจ 66.70 33.30 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 8 เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษารายข้อในแต่ละด้านองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาด้าน 
การจัดโครงสร้างองค์กรในสถานศึกษา พบว่า ทุกข้อแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ 0.01 โดยส่วนใหญ่ครูที่มี
มุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงาน
สถานศึกษา ในลักษณะ ไม่มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นในบางข้อ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีความเป็นผู้น า ครูจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ในลักษณะ เสนอความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และมอบอ านาจ ยกเว้นข้อที่ 2 การก ากับติดตามตรวจสอบหน่วยงานหรือกลุ่มงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรตามค าสั่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ข้อที่ 6 การจัดท าและตรวจสอบหลักฐานการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา และข้อที่ 7 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
ครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร ครูจะมีส่วนร่วมตัดสินใจในลักษณะได้รับมอบอ านาจสูงกว่า
ครูที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า 
   
อภิปรายผล 
 การวิจัยการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1.จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 จังหวัดพิษณุโลกท่ีพบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษที่มีลักษณะ แบบให้ข้อมูล มากที่สุด รองลงมาร่วมตัดสินใจ และมอบอ านาจ
ตัดสินใจน้อยที่สุด ตามล าดับ จากลักษณะการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ผลการศึกษา
การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา ที่พบว่าครูมีลักษณะการมีส่วนร่วม ในการตัดใจบริหาร
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สถานศึกษาในลักษณะของการที่ผู้อ านวยการโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลมากที่สุด แสดงว่าผู้อ านวย
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก มีความเป็นผู้บริหารสูง 
ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษาจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารของผู้อ านวยการ
โรงเรียน โดยผู้อ านวยโรงเรียนทุกคนมีลักษณะการบริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้บริหารอยู่แล้วซึ่งถูกก าหนด
บทบาทหน้าที่โดยต าแหน่ง แต่ความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษาจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระท าที่
ผู้อ านวยการโรงเรียนใช้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ าลอง มากประมูล(2548) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิภาพทีมงานในโรงเรียนสังกัดกัด
ส านักงานประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการตัดสินใจใน
ลักษณะตัดสินใจด้วยตนเอง เจริญศักดิ์ ค าพุฒ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือผู้บริหารเสนอปัญหาแล้วขอข้อแนะน าหรือความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วน ามา
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจด้วยตนเอง ปานดวงใจ แฮนเกตุ (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่าผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการโรงเรียน มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์0.48-1.00 
 2.จากผลการศึกษาเปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความ
เป็นผู้น าต่อการมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  
0.01 โดยพบว่าครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้บริหาร จะมีลักษณะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ลักษณะไม่มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็น  ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น า จะ
มีลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ลักษณะ ร่วมตัดสินใจ มอบอ านาจ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของครูใน
การตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา จึงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความเป็นผู้บริหารหรือความเป็นผู้ น าของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ถ้าผู้อ านวยการมีความเป็นผู้บริหารสูง การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษาก็
จะมีน้อยลง และในทางกลับกันถ้าผู้อ านวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมความเป็นผู้น าสูง การมีส่วนร่วมของครูในการ
ตัดสินใจบริหารสถานศึกษาก็จะมีมากขึ้นซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560) 
องค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิ์ผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เพื่อหาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา โดยมีตัวแปร
ภายนอกที่สังเกตได้ 4 ตัวได้แก่ บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหาร ทักษะของผู้บริหาร พฤติกรรมการปฏิบัติ และปัจจัย
สนับสนุน พบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 3 ตัวแปรได้แก่ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน การบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และความพึงพอใจของครู 
พบว่า ความพึงพอใจของครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะวรรณ คิดโสดา (2561) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 พบว่าภาวะผู้น า
กับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์.581 เจนเน็ท 
(Janet, 1986, P.1802-A) ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจสั่งการแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมโดยใช้การตัดสินใจ
ตามแนวคิดของ Vroom & Yetton พบว่าผู้บริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการของ
ผู้บริหาร ฟอเลอร์(Fowler, 1986, p.3204-A)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครู-อาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสั่งการมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับขวัญก าลังใจในการท างาน และครูอาจารย์ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจสั่งการ มีขวัญและก าลังใจในการท างานแตกต่างกัน  ชลิต ระหว่างบ้าน (2547) ได้ศึกษาการตัดสินใจของ
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ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันจังหวัดเพชรบุรี โดยแยกได้ 2 แบบคือ
แบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกันมีพฤติกรรม
การตัดสินใจองผู้บริหารโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ซึ่ง แทนเนนบัม และชมิดท์ (Tannenbaum & Schmidt, p.1958) ได้จัดกลุ่มรูปแบบการตัดสินใจ 7 แบบและจัด
กลุ่มใหม่เป็น 3รูปแบบ ตามแนวคิดของเวลส์ รูปแบบที่ 1 การตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตยผู้บริหารตัดสินใจเอง รูปแบบ
ที่ 2 การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมตัดสินใจ รูปแบบที่ 3 แบบประชาธิปไตยผู้บริหาร
มอบอ านาจให้กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูย่อมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวของกับ
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด บุญเลิศ ตองติด
รัมย์ (2559) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  พบว่า ภาวะผู้น า
แบบทีมงานอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือภาวะผู้น าแบบประนีประนอม และภาวะผู้น ามุ่งคน อยู่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ภาวะผู้น าแบบเน้นงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง และภาวะผู้น าปล่อยปะละเลยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับน้อยที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการท างานของครูพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบทีมงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสูงที่สุด 
 ดังจะเห็นได้ว่าภาวะผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียนจะให้ความส าคัญกับการเข้าใจความเป็นมนุษย์ เข้าใจเพื่อ
รวมงาน ใช้ทักษะความเป็นผู้น าในการการจูงใจคนให้ปฏิบัติงาน  การสร้างความไว้ใจ การเปิดโอกาส และพ้ืนที่ให้
ผู้ร่วมงานได้แสดงออกอารมณ์ ความรู้สึก เสนอความคิดเห็น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ย่อมท าให้
ผู้อ านวยการได้รับทราบข้อมูล ปัญหาที่แท้จริง และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาของครู จึงท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนกับครูในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
สูงขึ้น ความพึงพอใจของครูสูง ครูจัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพได้รับการสนับสนุนต่างจากโรงเรียน ขจัดปัญหาที่
อยู่ระหว่างการเรียนการสอน ท าให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ได้นักเรียนมีคุณภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ให้ข้อมูล มากที่สุด รองลงมา ร่วม
ตัดสินใจ และมอบอ านาจตัดสินใจ น้อยทีสุดตามล าดับ 
 2.การเปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการ
มีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา จากการสอบถามครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า  
1) มุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารมากกว่าความเป็นผู้น าดังนี้  
มีความเป็นผู้บริหาร  168 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 มีความเป็นผู้น า 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.30 
2) เปรียบเทียบมุมมองของครูที่มีต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าต่อการมีส่วนร่วม
ของครูในการตัดสินใจบริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
พบว่า ครูมีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น ากับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ระดับ 0.01 ในทุกข้อค าถาม โดยครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความ
เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ไม่มี
ส่วนร่วม ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็น ตามล าดับ ส่วนครูที่มีมุมมองต่อผู้อ านวยการโรงเรียนด้านความเป็นผู้น า
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ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษาใน 2 ลักษณะได้แก่ ร่วมตัดสินใจ และ
ได้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 1.ผู้อ านวยการโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้นเพ่ือให้
การจัดการเรียนรู้ของครู การจัดการศึกษาของโรงเรียน เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และท าให้ประสิทธิผลคุณภาพ
ผู้เรียนสูงขึ้น 
 2.ผู้อ านวยการโรงเรียนและฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น าและบทบาทความเป็นผู้น าในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความเป็นผู้น าเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการท างานความเป็นผู้บริหารกับความเป็นผู้น าของผู้อ านวยการโรงเรียน
มีแตกต่างกันหรือไม่ 
 2.ควรศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้บริหารและความเป็นผู้น าต่อไป 
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รูปแบบการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

Active Learning Instruction Model toward English Communication Skills 
Development   
ชนากานต์ จิตรมะโน 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบ Active learning กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน  30 คน ใช้แผนการวิจัยแบบ The One Group Pretest- Posttest  Design เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning จ านวน 4 แผนการเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ความถี่ และ สถิติทดสอบค่า
ที t-test  

ผลการวิจัย พบว่า การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) ได้ค่าท่ากับ 81.23 และประสิทธิภาพ
ของผลผลิต(E2) ได้เท่ากับ 80.89  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากง่ายเฉลี่ยเท่ากับ 
0.46  มีค่าอ านาจจ าแนกเฉลี่ยเท่ากับ 0.43  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ได้เท่ากับ 0.9341 ผู้เรียน 
มีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24.27ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม,  การสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21   
     รูปแบบการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, การเรียนเชิงรุก  

Abstract 
 The purpose of this research were to create instructional plan on Active Learning Model  
and to study learning achievement of English learning by using Active Learning Instruction Model. 
30 Diploma students cases were included as a purposive sampling. Research design was one 
group pretest –posttest design. The research instruments utilized in this study were 4 
instructional plan on Active Learning Model and 30 items of pretest – posttest.  The data was 
analyzed using mean, standard deviation and T-test. The result of the research showed that the 
efficiency of the process (E1) was 81.23 and the efficiency of the yield (E2) was 80.89. Learning 
achievement test with the average difficulty value(p) of 0.46, with the average item discrimination(r) of 
0.43 and the reliability of the test was 0.9341. The students’ English writing and speaking 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
368



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

2 
 

development was better. The average score of posttest was 24.27 that showed the effective of 
learning model was statistically significant different at a level of .05 . 
Keywords : Active Learning,  Teaching,  SCL Strategies, Students Center in 21st Century     
 

บทน า 
ด้วยสภาพปัจจุบันการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ทั้งสื่อสารภายนอกประเทศและในประเทศ 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยและนิยมมาพักในชนบทเพ่ือศึกษางานการเกษตร และเข้าพัก

ที่โฮมสเตย์ตามชนบท ประกอบกับวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศมักเป็นที่ศึกษาดูงานการเกษตรของชาวไทย

และชาวต่างชาติจ านวนมาก ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  มีหลากหลายทั้งเรื่อง

การพูดเพ่ือน าเสนองาน  การออกเสียงที่ถูกต้อง  การใช้ค าศัพท์ในการสื่อสาร หรือความกล้าแสดงออก จาก

การศึกษาของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนจ านวนมากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต่ า ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน หรือหนีเรียน  มีเหตุเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูไม่

น่าสนใจ ไม่ได้ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเพียงพอ  ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน จึง

เห็นว่าควรกระตุ้นให้ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning  ที่ Bonwell (1991) ได้กล่าวไว้ว่า Active 

Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้

กระท าลงไป ส่วน Fedler and Brent(1996) กล่าวถึงความหมายของ Active Learning ว่าเป็นการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท าซึ่ง ” ความรู้ “ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  สรุปการจัด

การศึกษาเชิงรุก ก็คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่

ได้ลงมือกระท า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดหรือความรู้(Knowledge) ทักษะปฏิบัติ (Performance) 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Desirable Characteristic)   

การเรียนรู้เชิงรุก หรือการเรียนรู้แบบใฝ่รู้เป็นการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีที่สุดท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียน (Maddox :1965,12) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการสอนและเลือกใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบActive Learning มาใช้ในการสอน โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play)  
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน     (Cooperative Learning) และกิจกรรมกลุ่ม  เพ่ือให้ผู้เรียนแบ่งบทบาทหน้าที่
ให้ชัดเจนและกระตุ้นให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามภาระงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ช่อทิพย์:2556) จัดกิจกรรมบทเรียนที่สนุกเหมาะสมกับผู้เรียน วิธีการ
หนึ่งในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันคือ การใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  ใช้เกมและสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียน
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จดจ าค าศัพท์  เรื่องราว และได้ทบทวนความรู้ โดยใช้บริบทจากสถานการณ์จริงรอบตัว และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และงานอาชีพได ้

ผู้วิจัยจึงคิดด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ  Active Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร ส าหรับผู้ เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยไดป้ระยุกต์ใช้กิจกรรมตามกลยุทธิ์ SCLการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง คือ group 
discussion, role-play, small group, large group,  on line media, ในกิจกรรมเร่ือง Conveyor Belt, 
Home group-Expert group, Gallery Walk, Kahoot Application on line test ที่ผู้เรียนมีความคล่องแคล่ว 
กระตือรือร้นในการเรียน  

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีสอนด้วยแผนการเรียนรู้แบบ Active 

learning  
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

แผนการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง Agricultural Machine & Innovation 
แผนการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง Visiting Farm and Demonstration  
แผนการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง Presentation working on farm  
แผนการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง Review and  Test  

 ในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย การเรียนรู้ด้าน Vocabulary,  Reading,   Listening,  Speaking 
and Writing ซึ่งจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายค าศัพท์ที่พบในบทอ่าน   เทคนิคการอ่านเรื่องเกี่ยวกับ
การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร  การฟังจากสื่อยูทูป และการเขียนบทพูดเพ่ือการสาธิต หรือ การ
น าเสนองาน 

รูปแบบการสอน
แบบ  

Active Learning 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ
พัฒนาการสื่อสารด้านทักษะการ
พูดและการเขียนภาษาอังกฤษ 
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร 

ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ในสังกัด 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง   

ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในวิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ที่
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

3. ขอบเขตด้านเวลา 

   ด าเนินการวิจัย พ.ศ.2560-2561  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning 
 ตัวแปรตาม       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 
แบบแผนการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบบ The One Group Pretest-Posttest Design (Best & Kahn อ้างใน 
นรินทร์:2554)  โดยมีรูปแบบการทดลอง คือ 
 

  กลุ่มทดลอง     O1      X         O2 

 O1 หมายถึง  การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง  การทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning 
 O2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรียน 
และมีล าดับขั้นของการวิจัย 
 - เลือกกลุ่มตัวอย่าง 1กลุ่ม 
 - ทดสอบก่อนเรียน(ระหว่าง)ท าการทดลอง 

- ท าการทดลอง 
 - ทดสอบหลังการทดลอง 
 - ทดสอบความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ 2 ครั้ง 
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เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ด าเนินการสร้าง 
ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ Active Learning  หลักการ แนวคิดใน 

การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่บูรณาการเนื้อหาวิชาการ 

2. สังเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการสอน แบบ Active Learning  สรุปได้ว่า เป็น 

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ 

ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรม

ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน หรือการอภิปรายกับเพ่ือนร่วมชั้น ผู้วิจัยจึงได้ 

ก าหนดรูปแบบกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 
ก าหนดผลลัพธ์  สร้างข้อตกลงร่วมกัน    
ค าถามกระตุ้นผู้เรียน 
สร้างเงื่อนไข  ให้แสดงเหตุผล  
สะท้อนการเรียนรู้  สรุปบทเรียน 
 

3. น ารูปแบบที่ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแนะน า แก้ไข  และปรับปรุงตามความเหมาะสมของ 

ระดับผู้เรียน 

4. สร้างแผนการเรียนรู้  แบบทดสอบ แบบสอบถามและน าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ก่อนน ามาใช้  ซ่ึงการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระ โดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์

รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน  ดังนี้ 

แผนการเรียนรู้ที่ 1  Agricultural Machine &Innovation 
รูปแบบกิจกรรม  Conveyor Belt    +  Home group - Expert group 

แผนการเรียนรู้ที่ 2  Visiting Farm and Demonstration  

ต้องการให้เกิดความรู้ หรือทักษะอะไร 

ไม่มีถูก ผดิ  มีตัวเลือกให้  หรือตอบได้หลากหลาย 
ให้สมัครใจ  ยกมือ  ใช้คะแนนเปน็เครื่องมือ  สุ่มเลือก 

พิสูจน์  ใช้สื่อใช้คลิป   หลักฐาน ส ารวจสืบหาค าตอบ 
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รูปแบบกิจกรรม  Group Working   +  Gallery Walk 
 แผนการเรียนรู้ที่ 3  Presentation working on farm  

รูปแบบกิจกรรม  Group Working   +  Presentation 
แผนการเรียนรู้ที่ 4  Review and  Test  

รูปแบบกิจกรรม  Kahoot Exercise  + On line Test 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดย The One Group Pretest-Posttest Design (Best & Kahn อ้าง
ใน นรินทร์:2554)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้น ปวส.1 จ านวน 30 คน ประเภทวิชาเกษตรกรรม ที่ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E1/E2 หาค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่น และ 

ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน โดยการหา 

ค่าเฉลี่ย  ความถี่ และ สถิติทดสอบที t-test 

ผลการวิจัย 
ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบActive Learning โดย

ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ตามกระบวนการ ขั้นทดลองรายบุคคล  ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ขั้นทดลอง 30คน และขั้น
ภาคสนาม มีการพัฒนาปรับปรุงตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน าจนได้ประสิทธิภาพ  พบว่าในขั้นภาคสนามคะแนน
เฉลี่ยที่ท าภาระงานระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 81.23  และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่า เท่ากับ 80.89  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 จึงสรุปว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Active Learning ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส่วน
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่า ความตรง
ตามเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย(IOC)เท่ากับ 0.78  การวิเคราะห์ข้อสอบตามการแปลความหมายของค่าความยากง่าย
)p  (และค่าอ านาจจ าแนก ) r  (พบว่า มีข้อสอบที่มีการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริ ง  
และข้อทดสอบทั้ง 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3-0.6  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46   และมีค่าอ านาจ
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จ าแนกระหว่าง 0.2- 0.6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ได้เท่ากับ 0.9341 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไขก่อนน ามาใช้จริงหลังจากผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า
แล้วและคัดเลือกมาใช้ จ านวน  30 ข้อ  

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้แผนการสอนรูปแบบActive Learning เป็นเครื่องมือในการวิจัย และ 
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ผลปรากฏว่า ผู้เรียนท าคะแนนแบบทดสอบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24.27 (คะแนนเต็ม30)  ซึ่งสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบActive Learning รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การเกษตร3000-1217 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 

  คะแนน
หลัง
เรียน คร

ั้งท
ี่ 1

 

คร
ั้งท

ี่ 2
 

คร
ั้งท

ี่ 3
 

คร
ั้งท

ี่ 4
 

คร
ั้งท

ี่ 5
 

คะ
แน

นร
วม

 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะแนนเต็ม 30 10 10 10 10 10 50  E1 E2 

เฉลี่ยทดลอง
รายบุคคล  15.66  4.33  5 5.33  5.66  6.33  

26.66
   53.33 

52.22 

เฉลี่ยทดลองกลุ่มเล็ก 21.4 5.9 6.8 7.6 8.3 8.35 37.05 74.10 71.33 

เฉลี่ยทดลองกลุ่ม 
30 คน 

24.7 7.15 7.72 7.85 8.78 9.12 40.61 
81.23 80.89 

 
ตารางท่ี 2        ผลการหาค่าt-test ของคะแนนสอบจากสูตรค านวณสถิติส าเร็จรูป 
                     ของศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ (2552)   
  Mean S.D. ค่าเฉลี่ย

ของ
ผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง 

t df Sig  
1 
tailed 

ก่อนเรียน 19.13 1.961 5.13 1.717 16.378 ** 29 0.000 

หลังเรียน 24.27 1.982       
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อภิปรายผล  

1. รูปแบบการสอนแบบ Active Learning   สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากที่ผู้วิจัยเคยสอน ซึ่งได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น 
Maddox)1965,1  ได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
จากการลงมือปฏิบัติ คิดเป็นท าเป็น มีนิสัยใฝ่รู้ เข้าใจวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  และ สมโภชน์ เอ่ียว
สุภาษิต;2549  ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องให้ความส าคัญในการ
ปรับพฤติกรรมการเรียนให้ผลที่เหมาะสมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเชื่อว่าพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้
ในอดีต และสามารถเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยกระบวนการเรียนรู้     
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Active Learning มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน จึงกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ การที่ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนได้รับความรู้มากขึ้น จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังคะแนนก่อนและหลังเรียน และจ านวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินวัดผลมีจ านวนร้อย
ละ 100  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Doughty and Pica (1993:305) ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลของการ
ใช้กิจกรรมที่เน้นงานปฏิบัติ พบว่า ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเล็ก และกิจกรรมคู่ เกิดการเรียนรู้ภาษาได้
ดีกว่ากลุ่มที่ครูเป็นศูนย์กลางและท างานเดี่ยว เพราะการใช้กิจกรรมที่เน้นงานปฏิบัติ ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ปฏิสัมพันธ์กับภาษาที่เรียนโดยตรง ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง มีความกระตือรือร้นที่จะร่วม
อภิปราย  และงานวิจัยของ ช่อทิพย์ วิริยะ 2556  ารเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการสอนกภาษา
แบบเน้นภาระงานเป็นหลัก:เตรียมความพร้อมของนักศึกษาธรรมศาสตร์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความสนุกสนาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถค้นพบ
อะไรใหม่ๆได้เสมอในการปฏิบัติภาระงาน จึงเป็นวิธีการสอนที่เพ่ิมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาได้จริง  และ รายงานการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม  )Active 
Learning) ของ ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Active 
Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความส าคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม(Active 
Learning)พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าข้อสอบ
ได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึ่งยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก่อน ท าให้พฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและ ทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด เป็นไปตามประสงค์

http://ssruir.ssru.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8E%E0%B8%B2+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 1)  ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมในรูปแบบ
Active Learning รายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตามเนื้อหา แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีความสอดคล้องกันทุกแผน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
และมีค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  แสดงว่ามีความเหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ได้   
  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 
ชั้นปีที่ 1 ที่ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning   มีการพัฒนาในด้านทักษะการพูด
และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ดีขึ้นตามล าดับ และการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง
กัน และพบว่าผลการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 จ านวน
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักการวัดผลประเมินผลจ านวนร้อยละ  100  และมีผลสัมฤทธิ์ในระดับ
ดี ถึงดีเยี่ยมร้อยละ 83.33 

จากการเรียนรู้แบบ Active Learning และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการ
สอนแบบ Active Learning  ให้แก่ผู้เรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นี้ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
รายการอ้างอิง 
เดชดนัย จุ้ยชุม, เกษรา บ่าวแช่มช้อยและศิริกัญญา แก่นทอง. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่องทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills)รหัสวิชา 11-024- 
112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)  
วารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 

ช่อทิพย์ วิริยะ.(2556).การเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการสอนภาษาแบบ 
เน้นภาระงานเป็นหลัก:เตรียมความพร้อมของนักศึกษาธรรมศาสตร์ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  .กรุงเทพฯ : สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. (2552). ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนเป็นกลุ่มร่วมมือแบบ   
         jigsaw ทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 75-82 วารสาร  
         มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.  
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา.(2553). รายงานการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมการ 

เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอน 

http://ssruir.ssru.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8E%E0%B8%B2+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
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แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/933     
สืบค้นเมื่อ  22 กรกฎาคม 2561 
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ลอยน้้า 

Environment, Economic and Social Impact Assessment  
of Floating Photovoltaic Generation Plant 

 
ขนิษฐา สุวรรณประภากร1 ฆริกา คันธา2 จ าลอง โพธ์ิบุญ3 ภาวิณี จิตต์ศรัทธา4 

1 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ khanittha.s.1992@gmail.com 
2 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ care_045@yahoo.com 
3 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ chamlong@nida.ac.th 

4 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ pawinee.jis@stu.nida.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของการผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพน้ า ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เป็นต้น  

 ผลการศึกษา พบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ า 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ พบว่า การติดตั้งแบบลอยน้ าในพ้ืนที่สระเก็บน้ าพระรามเก้า โดยพิจารณาเฉพาะ
ส่วนของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เท่านั้น พบว่า มีความคุ้มทุนในปีที่ 18.09 และปีที่ 11.71 ณ 
อัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 ตามล าดับ นอกจากนั้นผลกระทบทางสังคม พบว่า ประชาชนภายใน
พ้ืนที่ไม่รับรู้ว่ามีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการภายใน ไม่ได้มีประชาชนทั่วไปเข้ามา
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามประชาชนเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการดังกล่าว ในด้านการขยายผลโครงการ 
พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์โครงการ เป็นแหล่งศึกษาและน าข้อมูลไปต่อยอดขยายผลในพ้ืนที่
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ าทางการเกษตร 

 
ค้าส้าคัญ :  เซลล์แสงอาทิตย์ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สระเก็บน้ าพระรามเก้า 

 
Abstract 

This study aims to study environmental, social and economic impacts of floating 
photovoltaic generation plant in Rama IX reservoir, Prathumthani. Related field data were 
collected for laboratory analysis and socio-economic analysis, including water quality, 
community interview.  

The results showed that the installation of floating photovoltaic generation plant had 
no water quality impacts significantly. For economic analysis, it indicated that the plant, 
exclusive walking corridor and other additional equipment, had break-even of 18.09 and 
11.71 years at discount rate of 7.67 and 3.26 percent, respectively. The interviews 
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represented even though nearby community did not realize about the plant since it is 
internal plant, they agreed with it. In terms of project expansion, it was found that relevant 
agencies will get benefits of the project, as a learning center, a source of information 
especially for agricultural water resource management, etc. 

 
Keywords : Photovoltaic generation plant, Environmental impact assessment, Rama 9 
reservoir 

 
บทน้า 

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้พลังงานฟอสซิลเป็น
หลัก มีโอกาสที่จะมีปริมาณลดลงหรือหมดไปในอนาคต อีกทั้งราคาพลังงานดังกล่าวที่มีความผันผวนไปตาม
กลไกตลาด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ กระทรวงพลังงานจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือขจัด
ปัญหาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015) มีเป้าหมายในการเพ่ิมก าลัง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนจากร้อยละ 9.87 ในปี 2557 (ไม่รวมพลังน้ าขนาด
ใหญ่) เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมสุทธิ ซึ่งกระทรวงพลังงานของไทยได้ให้
ความส าคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนไว้หลายประเภท หนึ่งในประเภทดังกล่าวคือพลังงานทดแทนจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากเดิมก าลังการผลิต 1,298.5 เมกะวัตต์ใน
ปี 2557 ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงเมื่อเทียบเท่ากับก าลังการ
ผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ในเชิงพาณิชย์นั้นจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมากเพ่ือให้เพียงพอและคุ้มทุนในการผลิต จึงท าให้สูญเสีย
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ จากการใช้ที่ดินบริเวณนั้น การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งในบางครั้งอาจจะอยู่ไกลพ้ืนที่ชุมชน ยิ่งอยู่ไกลชุมชนมาก การสูญเสียไฟฟ้าใน
ระบบสายส่งก็ยิ่งมาก อีกท้ังอัตราการผลิตไฟฟ้าก็ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิใต้แผง โดยอุณหภูมิใต้แผงที่เพ่ิมสูงขึ้นจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.5 ทุกๆ 1 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแผง ที่
ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิด (Electricity Generating Authority of Thailand, 2015) จากแนวคิดดังกล่าวจึง
มีการออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากการติดตั้งลอยน้ าจะช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิใต้แผงให้มีค่าลดลงอีกทั้งยังเป็น
การลดการใช้ที่ดินที่จะใช้ติดตั้งเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน อ่ืนๆได้  

ทางบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือพัฒนาออกแบบและติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้นที่ สระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลคลอง
หลวง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,827 ไร่ 
2 งาน 10 ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย สระเก็บน้ า จ านวน 2 สระ โดยสระเก็บน้ าที่ 1 พ้ืนที่ประมาณ 790 ไร่ 
ความจุประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสระเก็บน้ าที่ 2 พ้ืนที่ประมาณ 1,790 ไร่ ความจุประมาณ 11.10 
ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่รอบสระเก็บน้ าประมาณ 13 กิโลเมตร และไม่ไกลจากแหล่งชุมชนและ
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สถานศึกษา จึงเหมาะสมในการตั้งติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้น เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้และต้นแบบพลังงานทดแทนแก่ผู้ที่สนใจในอนาคต 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้า จาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การขยายผลโครงการ และเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าแก่ประชาชน สังคมและ
ชุมชนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี 
 2) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี 
 
วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าเพ่ือบริหารจัดการน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานี ซึ่งใช้พ้ืนที่ติดตั้งขนาด 442.50 ตารางเมตร (กว้าง 5.0 เมตร ยาว 88.5 เมตร) 
บริเวณสระเก็บน้ าที่ 2 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.0154 ของขนาดสระ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอย
น้ า มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จึงมีวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมและครบถ้วน โดยแยกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) 
 การศึกษาคุณภาพน้ าบริเวณใต้เซลล์แสงอาทิตย์ ได้พิจารณาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ของสระเก็บน้ าพระรามเก้า โดยอ้างอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินจากกรมควบคุมมลพิษ และ
เกณฑ์คุณภาพน้ าที่ เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า พารามิ เตอร์ที่ตรวจวัดในการศึกษานี้  
ประกอบด้วย 1) ค่าออกซิเจนละลายน้ า 2) ความขุ่น 3) ความเป็นกรด -ด่าง 4) ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า 
)Total Dissolved Solid) 5) บีโอดี )Biochemical Oxygen Demand) 6) ค่าการน าไฟฟ้า 7) ความเค็ม 
8) ของแข็งแขวนลอย 9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 10) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และ 11) 
อุณหภูมิ โดยเก็บตัวอย่างบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า เป็นจ านวน 10 ตัวอย่าง จาก
บริเวณติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์  และบริเวณจุดอ้างอิงรอบแผงอีก 4 ตัวอย่างโดยระยะห่างจากแผง 10 เมตร 
บริเวณ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ของแผง ซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีผลกระทบจากการติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์ จ านวนฤดูกาลละ 1 ครั้ง 3 ฤดู หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 
2559 ) ฤดูหนาว (, ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2560 ) ฤดูร้อน  (และครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ) ฤดูฝน (

(ภาพที่ 1 - ภาพที่ 2) การศึกษาได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ าบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อน
และหลังการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test มาเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงและจุดตรวจวัด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  และใช้สถิติ f-test เพ่ือ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ าบริเวณจุดตรวจวัดจากการเก็บ 3 ครั้ง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการค านวณ 
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ภาพที่ 1 จุดติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

 

 
ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณจุดอ้างอิง 

2. การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
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ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน )Cost-Benefit Analysis) โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 3 กรณีศึกษา ดังแสดงใน ตารางที่ 1 โดยท าการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการตามระยะเวลาโครงการ 25 ปี ตั้งแต่ ปี พ .ศ . 2560-2585 ข้อมูลคาดการณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้ มาจาก
การใช้โปรแกรม PVsyst และใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ 4 เกณฑ์ดังนี้ ระยะเวลาคืนทุน )Payback period : 
PP  (มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุ ทธิ )Net Present Value : NPV  (อัตราผลตอบแทน ) Internal Rate 
of Return : IRR  (และอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย ) Benefit Cost Ratio : B/C Ratio( ดังสมการต่อไปนี้ 

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ดังสมการ 
 

ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี 

 2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ดังสมการ 
     n 
  NPV  =  ∑  (Bt – Ct( / (1 + r(t 
    t=1 
โดยที่  Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
  Ct หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
  r    หมายถึง อัตราคิดลดที่เหมาะสม 
  t    หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3…,n) 
  n   หมายถึง จ านวนปีทั้งสิ้นของโครงการ 
 3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of Return: IRR) ดังสมการ 
       n 
 Internal rate of Return: IRR = ∑  (Bt – Ct) / (1 + r)t =      0 
      t=1 
 4) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) ดังสมการ   
Benefit-Cost ratio (B/C ratio) =       ผลตอบแทนสุทธิในรูปของตัวเงิน       .                
        ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุทธิในรูปของตัวเงิน    

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจการด าเนินการโครงการ รายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของการศึกษานี้แสดงในตารางท่ี 1 

 
 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
PP  NPV  IRR และ B/C Ratio  
ระยะเวลาโครงการ 25 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2585) 
กรณีที่ 1 การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า
ของโครงการ 

กรณีที่ 2 การติดตั้ง
โครงการเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
ลอยน้ าของโครงการโดย

กรณีที่ 3 การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนบกภายในโครงการ 
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ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมใน
การศึกษาดูงาน เช่น การ
ติดตั้งทางเดิน เป็นต้น 

ต้นทุน - ค่าท่ีดิน  
            - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
            - ค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น 
ผลตอบแทน - ค่าไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 กรณี  
                            กรณี ก คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจาก
การติดตั้งระบบในปัจจุบันเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559 ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
                           กรณี ข คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย 
                           กรณี ค คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในราคา หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุโครงการ 
                   - การขายคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้ไฟฟ้า ที่ราคารับซื้อ 200 บาท/ตัน 
                   - การขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิดเป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ 
อัตราคิดลด 7.67% (Bank of Thailand, 2016) และ 3.26% (Bank of Thailand, 2017) 

3. การศึกษาผลกระทบด้านสังคม )Social impacts( 
ในการศึกษาผลกระทบด้านสังคมในการศึกษานี้ พิจารณาด้านต่าง ๆ คือ การรับรู้โครงการ  การ

ยอมรับโครงการ ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ การรับประโยชน์จากโครงการ เครือข่ายความร่วมมือ การ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และการขยายผลใน
พ้ืนที่อ่ืน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการซึ่งจะ
เก็บจากประชาชนที่อยู่รอบโครงการในระยะ 5 กิโลเมตร โดยการเก็บแบบสุ่ม กลุ่มพนักงานในพื้นที่โครงการ 
และกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิชัย
พัฒนา บริษัทปตท  .จ ำกัด สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
การศึกษานี้คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อคุณภาพน้ า จึงศึกษาคุณภาพน้ าโดยการ

เปรียบเทียบคุณภาพน้ าจ านวน 3 ครั้งคือ เดือนธันวาคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ซึ่ง
เป็นตัวแทนของฤดูที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรม
ควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และสถาบันประมงน้ าจืดประกอบกัน โดยศึกษาดัชนีชี้วัด จ านวน 11 ดัชนี 
ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 1) การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และผลคุณภาพน้ าแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
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ดัชนีชี้วัด 
ค่าเฉลี่ยจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ยจุดอ้างอิง 

มาตรฐาน* 
ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 

1.อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

28.63 30.5 28.0 28.6 30.7 28.0 - 

2.ความขุ่น (NTU) 9.53 6.84 6.24 11.37 7.73 6.25 < 100 

3.ของแข็งแขวนลอย 
(mg/L) 

9.35 - 6.52 11.3 - 7.4 < 30 

4.ค่าการน าไฟฟ้า 
(µmho/cm) 

566.6 600.20 565.70 611.25 599.00 551.25 < 2,000 

5.ของแข็งละลายทั้งหมด 
(mg/L) 

347.2 346.4 349.2 382.5 381.0 334 < 1,300 

6.Salinity (ppt) 0.123 0.126 0.122 0.126 0.123 0.121 < 7 

7.ความเป็นกรด-ด่าง 8.1 8.5 8.29 8.1 8.45 8.3 5 - 9 

8.ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ า (mg/L) 

5.4 7.01 5.71 5.5 7.22 6.2 4 

9.BOD (mg/L( 4.72 3.81 4.87 5.05 3.85 4.47 2 

10.Total Coliform 
Bacteria (MPN/100mL( 

3.8 3.1 1.65 1.6 6.2 0.5 < 20,000 

11.Fecal Coliform 
Bacteria (MPN/100mL( 

N.D N.D N.D N.D N.D N.D < 4,000 

หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน และเป็นน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่าแต่ละดัชนีชี้วัดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
และในการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าทุกตัวชี้วัดคุณภาพน้ าจากการตรวจวัดบริเวณจุดอ้างอิง เปรียบเทียบกับ
จุดตรวจวัดนั้น ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอ
ดี ความเค็ม ของแข็งแขวนลอย แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ที่
คุณภาพไม่แตกต่างกันจากการตรวจวัด 3 ครั้ง นอกจากนี้ อุณหภูมิ ความขุ่น  ค่าการน าไฟฟ้า ของแข็งละลาย
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ทั้งหมด และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและการไหลของน้ า  

 เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ 442.50 
ตารางเมตร คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.0154 ของขนาดสระ อีกทั้งรูปแบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย
น้ ายังออกแบบในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า  จึงกล่าวได้ว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ า อย่างไรก็ตาม ถ้า
โครงการดังกล่าวมีขนาดพ้ืนที่ติดตั้งที่ใหญ่ขึ้น หรือมีขนาดมากกว่าครึ่งนึงของขนาดสระ หรือใช้รูปแบบ
โครงสร้างเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอบคลุมพ้ืนที่สระเก็บน้ าได้มาก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ าที่เห็นได้ชัด หรือแสดงความเปลี่ยนแปลงออกมาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษา
คุณภาพน้ าอีกเช่นเดียวกัน ถึงแม้ขนาดที่ท าในปัจจุบันจะไม่มีผลกระทบอะไรที่มีนัยส าคัญ แต่เมื่อขยาย
ขนาดโครงการอาจมีผลกระทบที่ท าให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนได้ เพ่ือเป็นการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
 

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รายละเอียดตามหัวข้อ2) การศึกษาผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ และในตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้ าของ
โครงการนี้ มีต้นทุนสูงกว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าทั่วไป เนื่องจากมีการติดตั้งทางเดินโดยรอบทุ่น
ลอยน้ า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดูงาน นอกจากนั้นยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดคุณภาพน้ า จึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบแสงอาทิตย์ลอยน้ าทั่วไป เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งอัตราคิดลด
ร้อยละ 7.67 และ 3.26 ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาลดต้นทุนบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูงานและการตรวจวัด
คุณภาพน้ า จึงพบว่าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยน้ า มีความคุ้มทุนได้ เช่นเดียวกับบนบก 
คุ้มทุนในปีที่ 18.09 และปีที่ 11.71 ตามอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 ตามล าดับ รายละเอียดการ
เปรียบเทียบผลผลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละกรณีแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 

เครื่องมือ ผลตอบแทนกรณีที่ ก ผลตอบแทนกรณีที่ ข ผลตอบแทนกรณีที่ ค 
อัตราคิดลดร้อยละ 7.67 

กรณีที่ 1 ลอยน้้า  
NPV -6,609,178.06  -2,056,257.71  -4,237,764.65  
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.054 0.705 0.393 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
กรณีที่ 2 ลอยน้้าแบบตัดค่าใช้จ่าย 
NPV -3,974,352.56 578,181.44 -1,603,048.52 
IRR -9% 9% 2% 
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เครื่องมือ ผลตอบแทนกรณีที่ ก ผลตอบแทนกรณีที่ ข ผลตอบแทนกรณีที่ ค 
B/C ratio 0.069 1.135 0.624 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะ 
เวลา 25 ปี 

18.08 ไม่คืนทุนในระยะ 
เวลา 25 ปี 

กรณีที่ 3 บนบก    
NPV -503,491.53   335,946.33  -100,355.05  
IRR -7% 15% 5% 
B/C ratio 0.195 1.536 0.839 
Payback Period ไม่คืนทุนใน 

ระยะเวลา 25 ปี 
 8.69  ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
อัตราคิดลดร้อยละ 3.26 

กรณีที่ 1 ลอยน้้า  
NPV -6,532,706.47   406,791.25  -2,918,914.64  
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.115 1.055 0.604 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
  24.45  ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ป ี
กรณีที ่2 ลอยน้้าแบบตัดค่าใช้จ่าย 
NPV -4,056,121.40 2,882,609.272 -442,640.72 
IRR -9% 9% 2% 
B/C ratio 0.129 1.618 0.905 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
11.71 ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ป ี
กรณีที่ 3 บนบก  
NPV -494,171.77   784,124.35   118,983.17  
IRR -7% 15% 5% 
B/C ratio 0.296 2.115 1.169 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะ 

เวลา 25 ปี 
 7.71   21.30  

หมายเหตุ : กรณีที่ ก คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้ง
ระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  

    กรณีที่ ข คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  

    กรณีท่ี ค คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราคา 
หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุโครงการ 
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3. ผลกระทบทางสังคม 
การศึกษานี้ได้พิจารณาผลกระทบทางสังคม ดังนี้ การรับรู้โครงการ การยอมรับโครงการ ผลกระทบ

ที่ได้รับจากโครงการ เครือข่ายความร่วมมือ การได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และการขยายผลต่อในพ้ืนที่
อ่ืน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ทางสังคม 

ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 
1) การรับรู้โครงการ ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีโครงการ

เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้ง
ให้ทราบ 

2) การยอมรับโครงการ ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่มีโครงการ 
 พนักงานในพ้ืนที่ - เห็นด้วยกับการมีโครงการในพ้ืนที่สระเก็บ

น้ า เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี 

3) ผลกระทบที่ได้รับ
จากโครงการ 

ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนทั่ ว ไปโดยรอบ พ้ืนที่ ไม่ ได้ รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

 พนักงานในพ้ืนที่ - ปัจจุบันไม่พบผลกระทบ ในอนาคตหากมี
การพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานทดแทน ก็อาจจะมีผู้เข้ามา
ในพ้ืนที่เยอะขึ้น และอาจจะเพ่ิมภาระงาน
มากขึ้นด้วย 

4) เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- โครงการนี้เป็นเป็นโครงการในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่
พ้ืนที่สาธารณะ จึงไม่พบการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลภายนอกพ้ืนที่  ในปัจจุบันผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการประกอบด้วย มูลนิธิ
ชัยพัฒนา, บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) , 
สถาบั นสารสน เทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์   

5) การได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนโดยรอบ - ผู้ประกอบการร้านค้ารอบพ้ืนที่เห็นว่า หาก
ในอนาคตมีผู้เข้ามาเรียนรู้ในพ้ืนที่ดังกล่าว
มากขึ้น ก็จะส่งผลให้รายได้เพ่ิมมากข้ึน 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ 
- การน าความรู้ไปขยายผลไปสู่ภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการเกษตร 
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ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 
- การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอย
น้ าและน าไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน 

6) แนวทางการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ประชาชนโดยรอบ 
และ พนักงานในพ้ืนที่ 

- หากไฟฟ้าเหลือใช้ ควรน าไปใช้ในพ้ืนที่
ส่วนกลางของชุมชน เช่น บริเวณป้อม
ต ารวจหน้าพ้ืนที่โครงการ วัด และพ้ืนที่อ่ืน
บริเวณโครงการที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- เพ่ิมกิจกรรมในการใช้ไฟฟ้าภายในมูลนิธิ 

7) การจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชนโดยรอบ - เป็นเรื่องที่ดี หากมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนใน
อนาคต  

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้มา
ศึกษาดูงานเพ่ือน าไปพัฒนาความรู้และ
น าไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได ้

- หากเพ่ิมพลังงานทดแทนด้านอื่นเข้ามา การ
จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
ของมูลนิธิก็จะคลอบคลุมมากขึ้น  

 
8) การขยายผลต่อใน
พ้ืนที่อ่ืน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- ทางบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ท าการ
ขยายผลการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งลอยน้ าแล้วในหลายพ้ืนที่ เช่น ต าบล
ท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง เป็นต้น 

  

 
ผลทางสังคมพบว่าการจัดท าโครงการดังกล่าวมีการท างานร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในอนาคตหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
ผู้ที่มาศึกษาดูงาน รวมไปถึงการขยายผลต่อไปยังพื้นที่อ่ืน ๆ เพ่ือการเกษตรกรรมเป็นหลักและประโยชน์ด้าน
อ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีข้อจ ากัดในการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ านั้นยังเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานทดแทน 
Ministry of Energy (2015) โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่  1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ และ
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เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตการใช้และตลาดพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 
 
การสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษานี้พบว่า ผลกระทบของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าทางสิ่งแวดล้อมและทาง
สังคมนั้นไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ด้านเศรษฐศาสตร์นั้นพบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงสร้างที่จ าเป็น
ส าหรับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าแล้วนั้น มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ โดยคุ้มทุนปีที่ 18.09 
และปีที่ 11.71 ตามอัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 ตามล าดับ ในการเปรียบเทียบคุณค่าการใช้
ประโยชน์กับการติดตั้งบนบกแล้ว ไม่สามารถสรุปได้ว่าบนบกจะดีกว่าการติดตั้งลอยน้ า การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าเป็นเรื่องที่ยังใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับ
ชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขนาด 2.48 กิโลวัตต์ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร ใน 
ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือ
น าไปใช้ในการสูบน้ าเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง
ยังต้องการการศึกษาทั้งทางด้านเทคนิคและผลกระทบของการติดตั้งต่อไป โดยเฉพาะการติดตั้งในปริมาณ
มากนั้นจะครอบคลุมพ้ืนที่น้ าขนาดใหญ่ ในต่างประเทศนั้นพบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ ามี
ประโยชน์มาก มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีกว่าแบบบนบกถึงร้อยละ 10 ทั้งยังลดการระเหยของน้ าใน
แหล่งน้ าและลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการลดใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ซึ่งแนะน าให้ใช้
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าในพ้ืนที่การเกษตร (Carlos, et. al., 2013.; Kim, et. al., 2016) 

การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าในสระน้ าพระราม 9 นี้ สามารถน าไปใช้เป็นตัวแบบในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการติดตั้งได้ และสามารถน าไปใช้เป็นองค์ความรู้หรือแหล่งศึกษาดูงานส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่ต้องการความรู้ ในเรื่องของเทคโนโลยีดังกล่าวได้อีกด้วย อีกทั้ง
ประโยชน์ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าก็ยังสามารถลดการระเหยของน้ าได้ ซึ่งหากน าไปใช้
ติดตั้งบริเวณเขื่อนก็จะสามารถกักเก็บน้ าได้ในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีการระเหยของน้ าสูง อีกทั้งการติดตั้งดังกล่าว
ยังสามารถลดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน สามารถน าที่ดินที่จะใช้ติดตั้งโซล่าฟาร์มไปท าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
เช่น การเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางสังคมท่ีดีของโครงการ  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1 )ศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้ แอปพลิเคชั่น 
MyMo by GSB ที่มีผลต่อระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by 
GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร (2 ) ศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ใช้
แอปพลิเคชั่น MyMo by GSB ที่มีผลต่อระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคาร
ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร (3  )ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้ ใช้แอปพลิ เคชัน MyMo by GSB กับการตัดสินใจใช้แอปพลิ เคชัน MyMo by GSB ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo ธนาคารออมสิน จ านวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ มีผล
ต่อระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
ธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: MyMo by GSB การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตัดสินใจใช ้ 

 
Abstract 

 The purpose of this study is to 1) . Study the differences of the personal factors 
among MyMo by GSB application users in Bangkok that affect to their level of awareness 
raised from the GSB’s integrated marketing communication effort. 2 ) Study the differences 
of the personal factors of MyMo by GSB application users in Bangkok that affect the decision 
level in using MyMo by GSB application. 3) Study the relationship between the level of 
awareness toward the integrated marketing communication campaign of MyMo by GSB in 
Bangkok. The sample group used in this study was 385 consumers who use MyMo by GSB 
application by using the questionnaires, and simple random methods. The data was 
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analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient in order to be used to test hypotheses with statistical 
significance at 0.05. 
 The result of the study revealed that the personal factors in terms of age, education 
level, income, and occupation affect the level of awareness of MyMo by GSB application 
using MyMo by GSB application that affect the level of awareness raised by the integrated 
marketing communication campaign among MyMo by GSB application with statistical 
significance at the level of 0.05 and the decision level in using MyMo by GSB application 
with statistical significance at the level of 0.05. 
 
Keywords: MyMo by GSB, The Recognition of Integrated Marketing Communication, Decision 
Making 

 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้มีบทบาทที่ส าคัญต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น ด้านสังคม ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรม
การด าเนินชีวิต รวมถึงเทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันในปี 2560 อัตราของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 33 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12 นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาจากสถิติการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile banking มีแนวนโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่ามีจ านวนบัญชีผู้ใช้บริการ Mobile banking ปี 2560 
จ านวน 32 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 52 และมียอดปริมาณการท าธุรกรรม ปี 2560 จ านวน 
1,228 ล้านรายการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 110 เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ยุคปัจจุบันในการท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีและทุกเวลา 
 เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Mobile banking มากขึ้น โดยไม่
จ าเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคาร ย่อมซึ่งผลกระทบถึงธนาคารการท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร และท า
ให้บทบาทของธนาคารเปลี่ยนไป เกิดการแข่งขันกันพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่เพ่ิมสูงขึ้น ธุรกิจธนาคาร
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและการปรับกลยุทธ์ ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน
ได้มีการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบต่างๆ มีการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายและด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น MyMo by 
GSB ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของนีลเส็นประเทศไทย ที่
ธนาคารออมสินเป็นธนาคารแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 แบรนด์ที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 
ของปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประมาณ 659.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 71.58 อย่างไร
ก็ตาม จากการส ารวจความนิยมในการใช้แอปพลิเคชั่น Mobile Banking ปลายปี 2559 ของ นีลเส็นประเทศ
ไทย พบว่า ธนาคารที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย ซึ่งมีจ านวนผู้ใช้ประมาณ ร้อยละ 22 ร้อยละ 11 

ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 8  ตามล าดับ  
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 จากข้อมูลข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา ในเรื่องของอิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนสร้างและพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด เพ่ือน าไปปรับ
ใช้สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1  .เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชั น MyMo by GSB ธนาคาร
ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอป
พลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร 
 2  .กษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้แอปพลิเคชันเพ่ือศึ MyMo by GSB ธนาคาร
ออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
ธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเค
ชัน MyMo by GSB กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจ
ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้
ตั้งแต่ ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ  3 เดือน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้แอปพลิเคชัน MyMo ธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่ใช้แอปพลิเคชัน MyMo ธนาคารออมสิน ซึ่งถูก
คัดเลือกมาจากประชากร ปัจจุบันเนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา ผู้ศึกษา
จึงค านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจากสัดส่วน
ประชากรทั้งหมด ซ่ึงก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 385 ชุด 

2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 2.1. การทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

 2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และน ามาร่างเป็นแนวค าถามในแบบสอบถาม 
 2.3 ออกแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
และน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้การสื่อสาร
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การตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความส าคัญของการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
 2.4. น าแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือการวิจัยไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมในทุกประเด็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.5. น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ )Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยศึกษาจ านวน 35 ชุด เพ่ือทดสอบว่าค าถามสื่อ
ความหมายได้ตรงตามที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลังจากนั้นทดสอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค )Cronbach’s Alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 
แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ ผลลัพธ์ค่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม 
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 ณ ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.95 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือด าเนินการศึกษาต่อไปได้ 
 2.6 ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากอาจารย์ที่
ปรึกษาอีกครั้ง ก่อนน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้จริง 
 2.7 จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้แอปพลิเค
ชัน MyMo by GSB จ านวน 385 ชุด 

3. เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้
ศึกษาสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์ เป็น
ลักษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
 ก่อนเริ่มท าแบบสอบถามจะมีค าถามเพ่ือคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่  
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ และเคยใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSb หรือไม่   
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ  ประกอบด้วย ค าถามนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ และอาชีพ ค าถามเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้ 
แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ค าถามครอบคลุมการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

โฆษณา การส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว ด้านการขายโดยพนักงาน และด้าน
การตลาดทางตรงและการตลาดออนไลน์ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้ 
และพฤติกรรมภายหลังการใช้ ลักษณะค าถามเป็นแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  

4. ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 การตรวจสอบข้อมูล )Editing) ตรวจข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดแยกส่วนที่ไม่สมบูรณ์ออก เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ต่อในขั้นตอนถัดไป 
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 4.2 การลงรหัส )Coding) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ตามที่ได้คัดกรองมาแล้ว ลงรหัส และ
บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือเตรียมการประมวลผล 
 4.3 การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้วมาบันทึก เพ่ือประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าสถิติที่ใช้ในการพรรณาและการทดสอบสมมติฐาน  

5. ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ 
 4.1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ที่แตกต่างกัน และผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีผลต่อ
ระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ที่แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ 
Independent  Sample t-test  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า 
t-test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test และการทดสอบ 
LSD (Least Significant Difference)  เพ่ือทดสอบผลต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด โดยใช้ทดสอบเพ่ิมเติม
หลังจากท า F-test เพ่ือหาความแตกต่างรายคู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
)Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.30  
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 45.70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 77.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15, 000 – 30 , 000 บาท ร้อยละ 62.60 และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.70  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเด ือน และอาชีพ ต่างกันมีระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ ใช้ 
แอปพลิเคชัน MyMo by GSB แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

อาชีพ 

1. ด้านการโฆษณา 0.061 0.014* 0.088 0.137 0.000* 
2. ด้านการส่งเสริมการขาย 0.288 0.179 0.541 0.726 0.006* 
3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว 0.335 0.000* 0.030* 0.000* 0.000* 
4. ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 0.504 0.025* 0.037* 0.755 0.005* 
5. ด้านการตลาดทางตรงและตลาด
ออนไลน์ 

0.658 0.008* 0.100 0.010* 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึง ยอมรับสมมติฐานที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ต่างกันมีระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้  
แอปพลิเคชัน MyMo by GSB แตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบหาค่า t-test พบว่า ด้านเพศต่างกันมีระดับ
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ไม่แตกต่างกัน และการ
ทดสอบหาค่า F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ต่างกัน
มีระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ต่างกันมีระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB 

การตัดสินใจใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

อาชีพ 

1. ขั้นการตระหนักถึงปัญหา 0.906 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
2. ขั้นการค้นหาข้อมูล 0.516 0.003* 0.125 0.115 0.006* 
3. ขั้นการประเมินทางเลือก 0.873 0.041* 0.639 0.010* 0.144 

4. ขั้นการตัดสินใจใช้ 0.783 0.713 0.095 0.069 0.669 
5. ขั้นพฤติกรรมภายหลังการใช้ 0.210 0.086 0.078 0.276 0.104 

หมายเหตุ  * :ห มายถึง ยอมรับสมมติฐานที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ต่างกันมีระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
แตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบหาค่า t-test พบว่า ด้านเพศต่างกันมีระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอป
พลิเคชัน MyMo by GSB ไม่แตกต่างกัน และการทดสอบหาค่า F-test พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ต่างกันมีระดับความส าคัญการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การสื่อสาร
การตลาดแบบ

บูรณาการ 

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
การ

ตระหนัก
ถึงปัญหา 

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ

ใช้ 

พฤติกรรม
ภายหลังการ

ใช้ 

รวม 

1. การโฆษณา r = 0.251 r = 0.146 r= 0.127 r = 0.143 r = 0.046 r = 0.247 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

397 

 

การสื่อสาร
การตลาดแบบ

บูรณาการ 

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
การ

ตระหนัก
ถึงปัญหา 

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ

ใช้ 

พฤติกรรม
ภายหลังการ

ใช้ 

รวม 

0.000* 0.004* 0.013* 0.005* 0.366 0.000* 
2. การส่งเสริมการ
ขาย 

r = 0.109 r = 0.035 r = 0.150 r = 0.157 r = 0.078 r = 0.177 
0.033* 0.498 0.003* 0.002* 0.129 0.000* 

3. การ
ประชาสัมพันธแ์ละ
การให้ข่าว 

r = 0.193 r = 0.220 r = 0.144 r = 0.094 r = 0.113 r = 0.256 
0.000* 0.000* 0.005* 0.065 0.027* 0.000* 

4. การขายโดยใช้
พนักงาน 

r = 0.091 r = 0.100 r = 0.131 r = 0.291 r = 0.067 r = 0.233 
0.740 0.051 0.010* 0.000* 0.192 0.000* 

5. การตลาดทางตรง
และตลาดออนไลน์ 

r = 0.246 r = 0.213 r = 0.188 r = 0.130 r = 0.074 r = 0.276 
0.000* 0.000* 0.000* 0.011* 0.145 0.000* 

รวม r = 0.318 
0.000* 

r = 0.264 
0.000* 

r = 0.271 
0.000* 

r = 0.310 
0.000* 

r = 0.122 
0.017* 

r = 0.437 
0.000* 

หมายเหตุ  * :ห มายถึง ยอมรับสมมติฐานที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธี Pearson correlation พบว่า การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB เชิงบวกและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ร้อยละ 43.70 
 
อภิปรายผล  
  จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB จ านวน 385 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 

– 30,000 บาท และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรสุธี เหล่าปา
สี (2557 ) ทีก่ารศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน )จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี  
และ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท  
 จากผลการศึกษาการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by 
GSB พบว่า ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.97 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับ
มากที่สุด และระดับการรับรู้น้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว ซึ่งขัดแย้งบางส่วนกับงานวิจัย
ของสุจิตรา ตั๋นค า และสิริพันธ์ วงศ์อินทวัง (2558 )ศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo Pay ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ด้านที่มีระดับการรับรู้มาก คือ ด้านการใช้พนักงานขาย แต่มีความสอดคล้อง ด้านที่มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด 
คือด้านการประชาสัมธ์ รวมทั้งอรสุธี เหล่าปาสี (2557) ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
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ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน )จังหวัดกาญจนบุรี 
พบว่า ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม ระดับการรับรู้ ด้านการขายโดยใช้

พนักงานขาย อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด คือการประชาสัมพันธ์  
 จากผลการศึกษาระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB พบว่า ผู้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้ขั้นพฤติกรรมภายหลังการ
ใช้มากท่ีสุด รองลงมาคือ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้ การตระหนักถึงปัญหา และน้อยที่สุดคือ ขั้น
การค้นหาข้อมูล ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา ตั๋นค า และสิริพันธ์ วงศ์อินทวัง (2558 )
ศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo Pay ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่การตัดสินใจเลือกใช้บริการ MyMo Pay ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจกับพฤติกรรมภายหลังการใช้ มากเป็นล าดับแรก  และให้
ความส าคัญน้อยท่ีสุดกับขั้นการค้นหาข้อมูล 
  จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรสุธี เหล่าปาสี )2557)  
ที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด )มหาชน( จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท างาน และค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ มีผลต่อการรับรู้สื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ 
 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความส าคัญในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทัยภัทร ท าว่อง (2557) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตล าปาง 1 พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนขึ้นอยู่กับ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyMo 
by GSB กับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
พบว่า ด้านการตลาดทางตรงและตลาดออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว ด้านการโฆษณา ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ในระดับต่ า อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เรียงจากมากไปน้อย
ตามล าดับ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอรสุธี เหล่าปาสี (2557) ที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน )จังหวัด กาญจนบุรี พบว่า
การรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านการขายโดยใช้พนักงาน 
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการโฆษณามีความสัมพันธ์
ทางบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน )อย่าง
มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เรียงจากมากไปน้อยตามล าดับ นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับงานวิจัยของสุจิตรา ตั๋น
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ค า และสิริพันธ์ วงศ์อินทวัง (2558 )ศึกษาถึงอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บร ิการ MyMo Pay ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ MyMo Pay ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในภาพรวม ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 
ด้านการตลาดทางตรง และด้านการบริการลูกค้า เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยตามล าดับ 
 เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารออมสินได้พยายามสร้างการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มและกระตุ้นให้
ลูกค้าสนใจใช้ แอปพลิเคชัน MyMo by GSB มากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง 
ธนาคารจึงจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารทางการตลาดไปยังผู้บริโภคมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้  
ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับการท าการตลาดทางตรงและตลาดออนไลน์มากขึ้น 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
  1.1 จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ดังนั้น ผู้บริหารควรศึกษาท าความเข้าใจลูกค้าและ
ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มว่ามีความต้องการแบบไหน เพ่ือสร้างการกระตุ้นการตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชัน MyMo by GSB และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 จากผลศึกษาระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ใช้ แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการ
ขายมากที่สุด รองลงมาคือ การขายโดยใช้พนักงาน ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ดอกเบี้ย
อัตราพิเศษ หรือการจัดโปรแกรมพิเศษส าหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo by GSB เช่น สลาก
ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกับธนาคารออมสิน แต่ยังไม่เคยสมัครใช้ แอปพลิเคชัน MyMo 
by GSB รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรเพ่ิมการขาย
โดยใช้พนักงานและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีและฝึกอบรมทักษะการ
พูดโน้มน้าวผู้บริโภคให้สนใจ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานและอาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB 
  1.3 จากผลศึกษาระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับขั้นพฤติกรรมภายหลังการใช้มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจและยังคงใช้แอปพลิเคชนั 
MyMo by GSB รวมทั้งแนะน าให้บุคคลใกล้ชิดใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB อีกด้วย ดังนั้น ผู้บริหารควร
พัฒนา แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ที่มีข้ันตอนการใช้งานง่ายเหมาะส าหรับทุกคน สร้างความน่าเชื่อถือให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีการให้บริการภายหลังการสมัครใช้ให้กับลูกค้า  
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ให้ทราบความแตกต่างของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
MyMo by GSB แต่ละพ้ืนที่ และศึกษาสาเหตุที่ท าให้แตกต่างกัน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์และพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแอปพลิเคชัน MyMo by GSB ตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
ในแต่ละพ้ืนที ่
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุระหวางเหล็กเสนกับเหล็กเสนไฟเบอร

กลาส ศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสน และคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอร

กลาสและทําการเปรียบเทียบรูปแบบความเสียหายของคาน ภายใตแรงกระทําแบบสถิต คานที่ใชในการ

ทดลองมีขนาดหนาตัด 0.15   เมตร x   0.30 เมตร ยาว 2.20 เมตร เสริมเหล็กขอออยรับแรงดึงและแรงอัด 2.26 

ตารางเซนติเมตร(2-DB12) และใชเหล็กเสนไฟเบอรกลาสเสริมคานในขนาดเดียวกัน คานทั้ง 2 แบบเสริมเหล็ก

ปลอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ระยะหาง 0.10 เมตร  

จากผลการทดสอบวัสดุเสริมพบวา เหล็กเสนไฟเบอรกลาส มีกําลังแรงดึงมากกวาเหล็กเสนรอยละ 

100 แตคาการยืดตัวนอยกวามาก  

จากผลการทดสอบคาน คานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสใหคากําลังสูงสุดมากกวาคาน

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนรอยละ 34.4  แตมีคาความเหนียวที่ลดลงเนื่องจากกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสนไฟ

เบอรกลาสมีคาท่ีสูงทําใหคานเสียหายโดยแรงเฉือนและเปนการวิบัติแบบทันท ี 

 

คําสําคัญ: เหล็กเสนไฟเบอรกลาส คานคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กเสนไฟเบอรกลาส การวิบัติของคาน 

  
Abstract 

 This research aims to compare properties of fiberglass rebar and steel rebar. Study 

behavior of Reinforced concrete beam and fiberglass rebar concrete beam and compare 

failure mode of beam under static load. The cross section of the beam was 0.15 meter x 

0.30 meter  2.20 meter long  tension and compression deformed bar reinforcement area 
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was 2.26 square centimeter(2 – DB 12) and reinforced fiberglass rebar concrete beam in 

the same size. Stirrup for Both types of beams was 6 millimeter spaced at 0.10 meter.   

  From the reinforcement material experimental results show that the tensile 

strength of fiberglass rebar higher than steel rebar 100% but elongation was much less. 

 From the beam experimental results show that strength of reinforced fiberglass 

rebar concrete beam higher than reinforced concrete beam 34.4% but Less than ductility 

due to high tensile strength of fiberglass rebar cause shear failure and the failure mode 

was a sudden. 

 

Keywords: fiberglass rebar , fiberglass rebar concrete beam , beam failure 

 

บทนํา 

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพื่อทําเปนองคอาคารที่รับน้ําหนัก

ตางๆของอาคาร ถึงคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความสามารถในการรับกําลังที่สูงแตก็มีขอจํากัดในการใช

ในงานกอสราง เชน การกอสรางในที่ที่มีคาซัลเฟตสูง ซึ่งจะทําใหเหล็กที่เสริมอยูในคอนกรีตนั้นเกิด

สนิม และทําใหเกิดความเสียหายของโครงสรางได จากการศึกษาพัฒนาวัสดุเสริมกําลังในงานกอสราง 

พบวาเหล็กเสนไฟเบอรกลาส มีคุณสมบัติเชนเดียวกับเหล็กเสนเสริมคอนกรีตและมีคุณสมบัติบางชนิด

สูงกวาเหล็กที่ใชเสริมในคอนกรีต โดยเหล็กเสนไฟเบอรกลาสมีคุณสมบัติเดนดังนี้ สามารถคงทนตอ

การเกิดสนิทและการสึกกรอน ความตานทานแรงดึงสูง สามารถตัดไดงาย น้ําหนักเบา คาสัมประสิทธิ์การ

ขยายตัวทางความรอนจะใกลเคียงกับปูนซีเมนต  และในหลายประเทศไดนํามาใชในการแทนที่เหล็กเสริม 

แตในประเทศไทยยังไมเปนที่นิยมมากนักเนื ่องจากขาดผลงานวิจัยที ่รองรับ ในงานวิจัยนี้จึงได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสเพื่อเปนจุดเริ่มตนที่จะ

พัฒนาเหล็กเสนไฟเบอรกลาสมาใชในงานกอสรางตอไป 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา คานคอนกรีตเมื่อมีการเสริม GFRP bar ในปริมาณที่มากจะทํา

ใหมีคาความแกรงมากขึ้นเมื่อรับแรงแบบสถิตย เมื่อรับแรงกระแทกทําใหเกิดการเสียหายแบบแรง

เฉือนในบริเวณที่รับแรงกระแทก(M.Goldston, A.Remennikov, M.NeazSheikh, 2016) การวิบัติของ

คานคอนกรีตเสริม GFRP bar กําลังสูงและใชคอนกรีตกําลังสูงมากเปนการวิบัติแบบเปราะ

(M.W.Goldston,A.Remennikov,M.NeazSheikh ,2017) เมื่อคอนกรีตกําลังสูงผสมไฟเบอรทําใหความ

เหนียวของคานจะลดลงเมื่อทําการเพิ่มไฟเบอร และถาใส FRP bar มากขึ้นจะทําใหกําลังรับแรงสูงขึ้น

(HaitangZhu,ShengzhaoCheng,DanyingGao,Sheikh M.Neaz,ChuanchuanLi,2018) เมื่อคอนกรีต

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
402
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เสริม GFRP bar สามารถรับแรงดึงไดสูงกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก

Paixao,2004) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีต

ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการรับแรงดึง คาความยืดหยุน และแรงยึดเหนี่ยวของ

เบอรกลาส และเหล็กขอออย

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริม

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

โครงการการศึกษาคุณสมบัติ

โดยมีขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

1. คานคอนกรีตในงานวิจัยใช

2. ทดสอบแบบคานชวงเดียว 

3. การเสริมเหล็กมี 2 แบบคือ เสริมเหล็กแกนโดยใชเหล็กขอออยขนาด 

เหล็กเสนไฟเบอรกลาสขนาด 12 

0.10 เมตร โดยมีรูปแบบคานและการติดตั้งทดสอบดังภาพท่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 

2-DB12

2-DB12

ป-RB6 @ 0.10 

0.67 m
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สามารถรับแรงดึงไดสูงกวาคอนกรีตเสริมเหล็ก(Peter H Bisch

ในการศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส มีวัตถุประสงค

เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการรับแรงดึง คาความยืดหยุน และแรงยึดเหนี่ยวของ

และเหล็กขอออย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส

การศึกษาคุณสมบัติพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส

 

ในงานวิจัยใชขนาดหนาตัด 0.15 เมตร x 0.30 เมตร ความยาว 

คานชวงเดียว และรับแรงกระทําแบบ 2 จุด มีความยาวประสิทธิผล 

แบบคือ เสริมเหล็กแกนโดยใชเหล็กขอออยขนาด 12 

12 มิลลิเมตร โดยทั้ง 2 รูปแบบใชเหล็กปลอกขนาด 6 

โดยมีรูปแบบคานและการติดตั้งทดสอบดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1รูปแบบคานและการติดตั้งทดสอบ 

DB12 

DB12 

RB6 @ 0.10 m. 

2-GFRP

2-GFRP

ป-RB6 @ 0.10 m.

คานทดสอบ 

LOAD 

2.20 m 

2.00 m 

0.67 m 0.67 m 0.67 m 

Dial gauge 

ดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธาน ี

Peter H Bischoff , Richard 

ตถุประสงคของงานวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการรับแรงดึง คาความยืดหยุน และแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสนไฟ

เหล็กเสนไฟเบอรกลาส 

คอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส

ความยาว 2.20 เมตร 

จุด มีความยาวประสิทธิผล 2.00  

12 มิลลิเมตร และเสริม

6 มิลลิเมตร ระยะหาง 

GFRP12 

GFRP12 

RB6 @ 0.10 m. 
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วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาทฤษฎีสมมตุิฐานของขอมูลที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่ผานมา 

2. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใชดังนี้ ทดสอบกําลังตานทานอัดของคอนกรีตทรงกระบอกตาม 

มยผ.1210-50(กรมโยธาธิการและผังเมือง,2550) ทดสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสนและเหล็กเสนไฟเบอร

กลาสตาม มอก.244 เลม 4 - 2525(มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม,2525) ทดสอบกําลังรับแรงยึดเหนี่ยว

ระหวางวัสดุเสริมแรงและคอนกรีตตามมาตรฐาน astm c234(ASTM International,1991) โดยมีลักษณะ

การทดสอบวัสดุดังภาพท่ี2 

                       
a.การทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต    b.การทดสอบกําลังรังแรงดึงของเหล็กเสนไฟเบอรกลาส 

 

                  
c.การวิบัติกําลังรังแรงดึงของเหล็กเสนไฟเบอรกลาส    d.การทดสอบกําลังรับแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสน 

ภาพที่ 2การทดสอบวัสดุ 
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3. ทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนและเหล็กเสนไฟเบอรกลาสจนวิบัติโดยคานที่ทดสอบจะเปน

คานชวงเดียว และใหแรงกระทําแบบสองจุด ประยุกตใช มยผ.1211-50(กรมโยธาธิการและผังเมือง,2550) 

และบันทึกคาความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการโกงตัว โดยมีลักษณะการทดสอบคานดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3การทดสอบคาน 

 

4. สรุปและวิเคราะหผลที่ไดจากงานวิจัยตามวัตถุประสงค 

 

ผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้จะมีผลการทดสอบแบงเปน 2 สวนคือ ผลการทดสอบวัสดุ และผลการทดสอบคาน 

โดยไดผลการทดสอบดังนี ้

1. ผลการทดสอบวัสดุ 

1.1 ผลการทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

ในงานวิจัยครั้งนี้ไดทําการควบคุมสัดสวนผสมคอนกรีตเปนสัดสวนผสมเดียวกัน เมื่อทําการ

หลอคอนกรีตคานทดสอบทั้ง 2 ชุดจะเก็บตัวอยางคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 

เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร เพื่อทดสอบกําลังตานทานแรงอัดไดผลดังตารางที่ 1 พบวากําลังตานทาน

กําลังอัดของคอนกรีตทั้ง 2 ชุดตัวอยางมีคาใกลเคียงกัน 
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ตารางที ่1 คาเฉลี่ยของกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต 

รายการ คาเฉลี่ย(ksc) 

1. คานคอนกรีตเสริมเหล็กเสน 261.27 

2. คานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส      257.90 

 

1.2 ผลการทดสอบกําลังรับแรงดึงของเหล็กเสนและเหล็กเสนไฟเบอรกลาส 

ในงานวิจัยนี้ไดใชวัสดุเสริมแรง 3 ประเภทคือ เหล็กเสนกลมใชเปนเหล็กปลอกของคานทั้ง 

2 ชุดตัวอยาง เหล็กขอออยใชเปนเหล็กแกนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสน เหล็กเสนไฟเบอรกลาสใชเปน

เหล็กแกนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส และไดทําการทดสอบกําลังรับแรงดึงของวัสดุ

เสริมแรงทั้ง 3 ชนิดโดยไดผลการทดสอบดัง ตารางที่ 2 พบวากําลังรับแรงดึงของเหล็กเสนไฟเบอรกลาส มี

คามากกวาเหล็กขอออย แตมีคาโมดูลัสยืดหยุน และคารอยละการยืดนอยกวามาก จากผลพบวาเหล็กเสน

ไฟเบอรกลาสเปนวัสดุแบบเปราะ 

 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ยของกําลังรับแรงดึงของวัสดุเสริมแรง 

รายการ RB 6 DB 12 GFRP 12 

ความตานแรงดึงที่จุดครากเฉลี่ย (ksc) 4448.7 4349 10539 

ความตานแรงดึงประลัยเฉลี่ย (ksc) 6603.3 5864 10631 

โมดลูัสยดืหยุนเฉลี่ย (ksc) 2.13x106 2 x 106 544 x 103 

การยืด (%) 55.6 22.2 2.2 

 

1.3 ผลการทดสอบกําลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหวางวัสดุเสริมแรงและคอนกรีต 

ในงานวิจัยนี้ไดทดสอบกําลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหวางวัสดุเสริมแรงและคอนกรีตเฉพาะ

วัสดุที่เสริมแรงหลักคือเหล็กขอออยขนาด 12 มิลลิเมตร และเหล็กเสนไฟเบอรกลาสขนาด 12 มิลลิเมตร 

โดยไดผลการทดสอบดัง ตารางที่ 3 พบวาคากําลังรับแรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสนไฟเบอรกลาสมีคานอยกวา

เหล็กขอออย เพราะผิวของเหล็กเสนไฟเบอรกลาสมีลักษณะท่ีลื่นกวาเหล็กขอออย 
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ตารางที ่3 คาเฉลี่ยของกําลังรับแรงยึดเหนี่ยว 

รายการ คาเฉลี่ย(kN) 

1. เหล็กขอออย 12 มิลลิเมตร 36.6 

2. เหล็กเสนไฟเบอรกลาส 12 มิลลิเมตร    27.8 

 

2. ผลการทดสอบคาน 

2.1 ความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการโกงตัวที่กลางคาน 

ในงานวิจัยนี้ไดทดสอบหาความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการโกงตัวที่กลางคานของ

คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสไดผลทดสอบดังภาพที่ 4 และ ตาราง

ที่ 4 จากผลการทดสอบพบวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานจะราวเมื่อรับแรง 40.3 กิโลนิวตัน และคานยัง

สามารถรับแรงตอไปไดคงที่จนรับแรงสูงสุดที่ 77.6 กิโลนิวตัน แตคานยังสามารถโกงตัวเพิ่มไดถึง 21.54 

มิลลิเมตรกอนจะวิบัติ โดยมีคาความเหนียวเทากับ 1.92 สวนคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสจะ

ราวเมื่อรับแรง 25 กิโลนิวตัน จากนั้นคานมีอัตราการรับแรงนอยลงตอไปไดคงที่จนรับแรงสูงสุดที่ 104.3 

กิโลนิวตัน โดยมีคาการโกงตัว 43 มิลลิเมตรและคานวิบัติทันท ี โดยมีคาความเหนียวเทากับ 1.36 

 

 
ภาพที่ 4แผนภูมิความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการโกงตัวที่กลางคาน 
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ตารางที ่4 ผลจากความสัมพันธระหวางแรงกระทําและการโกงตัวที่กลางคาน 

รายการ คานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนไฟเบอรกลาส 

แรง(kN) การโกงตัวที่กลางคาน

(mm) 

แรง(kN) การโกงตัวที่กลางคาน

(mm) 

คานเริ่มราว 40.3 3.8 25 1.5 

สภาวะคราก 71.4 7.48 88.6 31.5 

สภาวะประลัย 77.6 14.39 104.3 43 

ความเหนียว 1.92 1.36 

ความแข็ง(kN/mm) 8.63 2.11 

 

2.2 รูปแบบการวิบัติของคาน 

คานตัวอยางที่นํามาทดสอบไดมีการตรวจสอบรูปแบบการเสียหายโดยมีลักษณะการ

เสียหายดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 5ลักษณะการเสียหายของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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จากการทดสอบพบวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อรับแรงกระทําจะเกิดรอยราวบริเวณ

ดานลางของคานซึ่งเปนรอยราวจากแรงดึงเมื่อรับแรงกระทํามากขึ้นจะเกิดรอยราวจํานวนที่มากขึ้น และเริ่ม

เกิดรอยราวจากแรงดึงรวมกับแรงเฉือนจนคานวิบัติ 

 

 
ภาพที่ 6ลักษณะการเสียหายของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส 

จากการทดสอบพบวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสเมื่อรับแรงกระทําจะเกิด

รอยราวบริเวณดานลางของคานซึ่งเปนรอยราวจากแรงดึงเมื่อรับแรงกระทํามากขึ้นจะเกิดรอยราวจํานวนที่

มากขึ้น และเริ่มเกิดรอยราวจากแรงดึงรวมกับแรงเฉือน เชนเดียวกับคานคอนกรีตเสริมเหล็กแตเมื่อคาน

วิบัติจะเสียหายจากแรงเฉือน 
 

อภิปรายผล  

  จากงานวิจัยในครั้งนี้ไดมุงเนนเพื่อหาพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอร

กลาส และจากผลการทดสอบพบวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสจะสามารถรับแรงสูงสุดได

มากกวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กรอยละ 34.4   แตเมื่อถึงจุดที่รับแรงสูงสุดจะวิบัติทันทีเนื่องจากแรงเฉือน

โดยที่ไมมีการแจงเตือนลวงหนา ทําใหคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสจัดเปนโครงสรางแบบเปราะ

ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ M.W.Goldston,A.Remennikov,M.NeazSheikh ,2017 คือเมื่อเสริม
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เหล็กเสนไฟเบอรกลาสจะเกิดการวิบัติแบบเปราะ ดังนั้นในการนําคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลา

สมาใชในงานกอสรางควรพิจารณาถึงกําลังรับแรงเฉือนของคานที่ตองมีกําลังที่สูงพอเพื่อไมใหโครงสรางคาน

วิบัติแบบรับแรงเฉือนได 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 ในการศึกษาพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาส สรุปงานวิจัยดังนี้ 

1. จากผลการทดสอบเพื่อหากําลังรับแรงดึงของเหล็กเสริมและเหล็กเสนไฟเบอรกลาส สรุปไดวา

เหล็กเสนไฟเบอรกลาส มีความสามารถในการรับแรงดึงมากกวา 2 เทาของเหล็กเสริม แตมีการยืดตัวนอย

กวามาก และวิบัติทันทีเมื่อรับแรงสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบคาโมดูลัสยืดหยุนเหล็กเสนไฟเบอรกลาสมีคา

โมดูลัสยืดหยุนนอยกวาเหล็กเสริม คากําลังรับแรงยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กเสนไฟเบอรกลาสและคอนกรีต

พบวาใหคาแรงยึดเหนี่ยวที่นอยกวา 

2. จากพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟเบอรกลาสพบวาคานคอนกรีตเสริม

เหล็กเสนไฟเบอรกลาสมีคากําลังสูงสุดมากกวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กแตมีการวิบัติแบบเปราะเนื่องจาก

แรงเฉือน 

3. จากงานวิจัยนี้พบวาควรเพิ่มกําลังรับแรงเฉือนของคานเพื่อใหคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสนไฟ

เบอรกลาสมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การสรางเครื่องทดสอบใหแกคณะวิจัยมาโดยตลอด 

 

รายการอางอิง 

ASTM International. C234-91a. Standard Test Method for Comparing Concretes on the 

Basis of the Bond Developed with Reinforcing Steel (Withdrawn 2000). West 

Conshohocken. PA. 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
410



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ดานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 

28มิถุนายน2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

 

11 
 

HaitangZhu,ShengzhaoCheng,DanyingGao,Sheikh M.Neaz,ChuanchuanLi./(2018)./ Flexural 

Behavior of Partially Fiber Reinforced High Strength Concrete Beams Reinforced 

with FRP bars./Construction and Building Materials./10 February 2018 (Volume 

161)/ Pages 587-597. 

M.Goldston, A.Remennikov, M.NeazSheikh./(2016)./ Experimental Investigation of The 

Behaviour of Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars Under Static and Impact 

Loading./Engineering Structures./15 April 2016 (Volume 113)/Pages 220-232. 
 

M.W.Goldston, A.Remennikov, M.NeazSheikh./(2017)./ Flexural Behaviour of GFRP 

Reinforced High Strength and Ultra High Strength Concrete Beams./Construction 

and Building Materials./30 January 2017 (Volume 131)/ Pages 606-617. 

Peter H Bischoff , Richard Paixao./(2004)./ Tension Stiffening and Cracking of Concrete 

Reinforced With Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) Bars./ Canadian Journal of 

Civil Engineering./Vol.31 No.4/ Pages 579-588. 

กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550. การทดสอบกําลังตานทานแรงอัดของคอนกรีต. มยผ. 1210-50. 
กรมโยธาธิการและผังเมือง. 2550. การทดสอบกําลังตานทานแรงดัดของคอนกรีต. มยผ. 1211-50. 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม. 2525. การทดสอบเหล็กและเหลก็กลา. มอก. 244 เลม 4-2525. 

 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
411



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

1 
 

การพัฒนาชุดฝกึทกัษะเรือ่งจ านวนโดยใช้สมองเปน็ฐานเพือ่การพฒันาทักษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 3 

The Development Set activities of Number by Brain-based learning for 
Development Skill Basic Mathematics on Kindergarten 3  Student 

 
จีระภา  เดือดขุนทด1  

ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์”  
e-mail: missjee3@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง
จ านวนโดยใช้สมองเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้แบบฝึก
ทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
เรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง นักเรียนอนุบาล
ช้ันปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส“ศิริอุปถัมภ์” จ านวน 30 คน และ กลุ่มควบคุม 
นักเรียนอนุบาลช้ันปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ จ านวนกลุ่มละ 30 คน โดยการ
เลือกแบบง่ายจากการจับฉลาก แบบแผนการวิจัยเป็นแบบการเลือกสองกลุ่มวัดก่อน-และหลังการ
ทดลอง (Randomized pre-test, post-test control group design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐาน ได้แก่ แบบฝึกทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่า
จ านวน และแบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.89 0.81 และ 0.91 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะ ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที (Dependent, 
Independent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็น
ฐานเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่ 3มีประสิทธิภาพ  82.12/83.79     
2) ภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์       
ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.53 (SD=.15)  
 
ค าส าคัญ : แบบฝึกทกัษะ สมองเป็นฐาน จ านวน  
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Abstract 
 The purpose of this experimental research was to study 1)the development set 
skill training  of number by brain-based learning with a require efficiency of  80/80 2) 
to compare the  set skill training  of number by brain-based learning and -3) to  
study the satisfaction of the students  set skill training  of number by brain-based 
learning. The samples were divided into two groups. The experimental group 
consisted of 30 kindergarten 3 students on Tessaban 2 Watklang Tummavas 
"SiriUpatham" school and the control group consisted of 30 kindergarten 3  students 
on  Tessaban 3 Watkohkaewnakhonaawan school random sampling by raffle. The 
experience has been randomized pre-test, post-test control group design. The 
research instruments were set activities of number by brain-based learning 1) 
counting set skill training 2) number set skill training  and 3) comparison set skill 
training, the achievement test of learning with   the reliability of  0.89 0.81 and 0.91 
and interview assessment of student satisfaction with learning  with the reliability of  
0.95. The statistics methods used in this study were means, standard deviation and  
dependent, independent samples t-test. The results of the study have show that :    
1) The set skill training  of number by brain-based learning for development skill 
basic mathematics on kindergarten 3  student with a require efficiency of 82.12/83.79 
2) After receiving use the set skill training  of number by brain-based learning for 
development skill basic mathematics on kindergarten 3  student the experimental 
group had achievement test of learning than before experiment and better in control 
group at .01 level. 3) Satisfaction of students on using the set skill training  of number 
by brain-based learning for development skill basic mathematics on kindergarten 3  
student at high level. (means=4.53, SD=.15) 
 
Key word : set skill training,  brain-based learning, number  
 
บทน า 
 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 โดยมีหลักการยึดการเรียนรู้แบบผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพที่
เน้นสร้างกระบวนการคิด การปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาให้เกิดการเรียนรู้ในทักษะการท างานและ
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ทักษะชีวิตรวมถึงการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ (กมลชนก ภาคภูมิ, 2561)การลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้นสอดคล้องกับหลายประเทศที่เป็นผู้น าทางการศึกษาของโลก ที่เห็นพ้องกัน
กับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จ าเป็น คนที่มีความรู้และทักษะใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ๆเท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2558) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเข้มข้นมีการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อร่วมมือการเรียนรู้ มีการลง
มือกระท าที่เน้นย้ า และทบทวนในเรื่องเดิมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติและความเข้าใจใน
เรื่องที่เรียน เกิดเป็นความทรงจ าระยะยาว ทั้งยังเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน
แต่ละบุคคลพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนต่อไป 
(รัตถภรณ์ ค ากมลและบุษบา บัวสมบูรณ์ 2559) สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานหมายถึง ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ศึกษาและเป็นการย้ าให้จดจ าเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นอัน
จะน าไปสู่การสร้างความทรงจ าในระยะยาว (ปวีณา วิชนี  เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ สพลณภัทร ศรีแสนยงค์
และลักษณ์มงคล ถาวรณา, 2558)  
 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนเกิดความสับสนในกระบวนการเรียนรู้เรื่องจ านวนและขาดทักษะที่
เหมาะสม จากการได้ประเมินเบื้องต้นนักเรียนยังขาดทักษะและกระบวนการเรียนรู้ท าให้ไม่สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องจ านวนได้ และสภาพปัญหาบริบทของผู้เรียนยังขาดสื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
เรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 3 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ตามเกณฑ์ 80/80  
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐาน
เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โดยการสุ่มสองกลุ่ม 
วัดก่อน-หลังการทดลอง (Randomized pre-test, post-test control group design)  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการตามบริบทของครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทบทวนผลงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง  
 2.  พัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนส าหรับนักเรียน โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะการเปรยีบเทียบ 
 3.  น าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วน า
ข้อเสนอแน่มาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
 4.  น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ตามขั้นตอน 
 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่ก าลังศึกษา
อยู่ในช้ันอนุบาลปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัส
นิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเข้าร่วมการทดลองการสอน
ครั้งนี้ คือ กลุ่มทดลอง โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” และกลุ่มควบคุม 
โรงเรียนเทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ จ านวนกลุ่มละ 30 คน ได้โดยการเลือกแบบอย่างง่ายจาก
การจับฉลาก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝกึทักษะเรื่องจ านวน 
 2.  แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะการ
เปรียบเทียบ 
 3.  แบบทดสอบหลังเรียนของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่า
จ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่องจ านวนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 5.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อแบบฝกึทกัษะเรื่องจ านวน   
 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
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 1.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน ได้แก่ แบบฝึกทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่า
จ านวน และแบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบ ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 โดยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ข้ึนมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 84.75/86.17 
 2.  หาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ แบบฝึกทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่า
จ านวน แบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบ แบบทดสอบเรื่องจ านวนหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
เรื่องจ านวน และแบบประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2560 โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน         
มีค่าเท่ากับ 0.92 0.96 0.89 0.88 0.91 0.94 0.91 และ 0.97 ตามล าดับ พร้อมปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
 3.  ด าเนินการน าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์  สังกัดเทศบาล
เมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้ 
  3.1  การทดลองใช้กับผู้เรียนแบบเดี่ยว (1:1) น าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ แบบฝึก
ทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรูค่้าจ านวนและแบบฝกึทกัษะการเปรยีบเทียบ ไปทดลองกับนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน โดยการเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 1 คน และอ่อน 1 คน น ามาหาประสิทธิภาพ  มีค่าเท่ากับ 75.72/76.29 
  3.2  การทดลองใช้ผู้เรียนแบบกลุ่ม (1:10) น าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ แบบฝึก
ทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรูค่้าจ านวนและแบบฝกึทกัษะการเปรยีบเทียบ ไปทดลองกับนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน  โดยการเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน ปาน
กลาง 3 คน และอ่อน 3 คน น ามาหาประสิทธิภาพ  มีค่าเท่ากับ 77.82/76.59 
  3.3  การทดลองใช้ผู้เรียนแบบภาคสนาม (1:30) น าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ แบบ
ฝึกทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่าจ านวนและแบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบ  ไปทดลองกับ
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน  โดยการเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 
10 คน ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน น ามาหาประสิทธิภาพ  มีค่าเท่ากับ 81.27/82.09 
  3.4  น าแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ
การนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่าจ านวนและแบบฝึกทักษะการเปรียบเทียบ ไปทดลองใช้กับนักเรียน
กลุ่มทดลอง คือ โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
พนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี น ามาหาประสิทธิภาพ  มีค่าเท่ากับ 82.12/83.79 
 4.การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
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 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและความ
ยากง่ายของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ มีค่าระหว่าง 0.22 – 0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.20 – 0.91 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 0.81 และ 0.91 
จ านวน 60 ข้อ  
 การวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น  ได้แก่  แบบฝึกทักษะการนับ แบบฝึกทักษะการรู้ค่าจ านวน และแบบฝึกทักษะการ
เปรียบเทียบ 
 2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจ านวน ประกอบด้วย ทักษะการนับ ทักษะ
การรู้ค่าจ านวน ทักษะการเปรียบเทียบ และความพึงพอใจ 
 แผนการทดลอง 

กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลัง 
กลุ่มทดลอง O1 X O2 
กลุ่มควบคุม O3 ~X O4 

  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนการทดลอง 
  O1 และ O3 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  O2 และ O4 หมายถึง  การทดสอบหลังการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
  X  หมายถึง  การด าเนินการทดลองสอนตามแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  ~X  หมายถึง  การด าเนินการทดลองสอนตามปกติ 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การพัฒนาแบบฝึกทกัษะเรื่องจ านวน          

โดยใช้สมองเป็นฐาน 

- แบบฝกึทักษะการนบั  

- แบบฝกึทักษะการรู้ค่าจ านวน  

- แบบฝกึทักษะการเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่งจ านวน 
 

- ทักษะการนับ  
- ทักษะการรู้ค่าจ านวน  
- ทักษะการเปรียบเทียบ  
- ความพึงพอใจ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
 1.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน 
และทักษะการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 
80/80 วิเคราะห์โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
จากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจ านวน ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้สถิติ t-test 
(Dependent samples) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ระหวางกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลองจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องจ านวน โดยใช้สถิติ t-test 
(Independent samples) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย   
 1.  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.12/83.79 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจ านวน ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน 
ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ 
ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนและหลังของกลุ่มทดลองนักเรียน

อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
กลุ่ม

ทดลอง 
ทักษะ คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 

SD t sig 

ก่อนการ
ทดลอง 

การนับ  49.83 (SD=1.87)  
50.00 

 
19.10 

11.520* 0.01 

การรู้ค่าจ านวน  49.66 (SD=1.85) 
การเปรียบเทียบ 50.50 (SD=2.06) 

หลงัการ
ทดลอง 

การนับ  86.16 (SD=9.70) 
90.24 6.63 การรู้ค่าจ านวน  90.87 (SD=8.16) 

การเปรียบเทียบ 93.68 (SD=7.74) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 50.00 
(SD=19.10) หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 90.24 (SD=6.63) เมื่อน ามาทดสอบ พบว่า 
คะแนนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน หลังการทดลอง สูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นคือ แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่า
จ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ได้จริง 
ตารางท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจ านวน หลังการทดลองระหว่างกลุ่ม

ทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่า
จ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ 

หลังการ
ทดลอง 

ทักษะ คะแนน 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD t sig 

กลุ่ม
ทดลอง 

การนับ  86.16 (SD=9.70) 
90.24 6.63 

13.92 0.01 

การรู้ค่าจ านวน  90.87 (SD=8.16) 
การเปรียบเทียบ 93.68 (SD=7.74) 

กลุ่ม
ควบคุม 

การนับ  44.33 (SD=1.90) 
46.88 18.43 การรู้ค่าจ านวน  48.66 (SD=1.86) 

การเปรียบเทียบ 47.66 (SD=1.93) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 90.24(SD=6.63) กลุ่มควบคุม  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 46.88 (SD=18.43) เมื่อน ามาทดสอบ
ทางสถิติ พบว่า คะแนนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ของกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นคือ แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ 
ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะการเปรยีบเทียบ สามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูไ้ด้จรงิ  
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ตารางท่ี  3  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่  

ข้อความ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1.  ใบงานมีความสวยงาม น่าอ่าน 4.60 .49 ดีมาก 
2.  เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.16 .37 ดีมาก 

3.  ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ 4.86 .34 ดีมาก 

4.  ภาพประกอบสวยงาม และน่าสนใจ 4.86 .34 ดีมาก 

5.  นักเรียนสามารถเรียนรู้ชุดฝึกทักษะด้วยตนเอง 4.16 .37 ดีมาก 

6.  นักเรียนมีความสนุกสนามในกิจกรรมเรียนรู้ 4.76 .50 ดีมาก 

7.  นักเรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมร่วมกับเพื่อน 4.60 .49 ดีมาก 

8.  นักเรียนมีความประทับใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 4.33 .47 ดีมาก 

9.  ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.90 .30 ดีมาก 

10. นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ 4.10 .30 ดีมาก 

รวม 4.53 .15 ดีมาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจโดยรวม ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 (SD=.15) 
ได้แก่ มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.90 (SD=.30) รองลงมา คือ ระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ และภาพประกอบสวยงาม 
และน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.84 (SD=.34) และน้อยที่สุด คือ นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 (SD=.30)   
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่า
จ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ เท่ากับ 82.12/83.79 จากประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง
จ านวนจึงท าให้นักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะนี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีความพึงพอใจต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมเรื่องจ านวนอยู่ในระดับดีมาก ผู้ศึกษามีข้ออภิปรายดังนี้ 
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 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการ
นับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ เท่ากับ 82.12/83.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้กระบวนการวิจัยภายใต้สภาพปัญหาจริง 
พัฒนาและสร้างแบบฝึกทักษะข้ึนภายใต้บริบทและความสอดคล้องของนักเรียน สอดคล้องกับ
การศึกษาของกาญจนา ชิราภรณ์ ยาพรม และ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย (2559) เรื่องการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาที่มีต่อทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี
ที่2 พบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมที่จะนา ไปใช้กับนักเรียน ที่มี
ค่าสถิติ การหาประสิทธิภาพ คือ 82.19/83.25 สอดคล้องการผลการศึกษาของเตือนใจ  ครองญาติ 
(2560) เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 1 พบว่า  
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ มีขั้นการสอน 6 ข้ัน คือ 1) ใช้รูปธรรม 2) น าปัญหา 3) พาให้
คิด 4) พิชิตปัญหา  5) หาหลักเกณฑ์  และ 6) เจนวิชา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.11/85.21  
สอดคล้องกับการศึกษาของประจักษ์  อเนกฤทธ์ิมงคล (2560) เรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิด
วิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่า แบบฝึกชุดกิจกรรม 
จ านวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 83.20/100.00 สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุรักษ์ 
เร่งรัด (2560) เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรืองการประยุกต์ 1  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.37 /82.21 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80และไม่สอดคล้องกับการตั้งเกณฑ์ผลการศึกษาของตะวัน  ทอง
สรรค์ และพีระพล  ศิริวงศ์ (2557) เรื่องการพัฒนาชุดฝกึทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน
และวิธีจัดหมู่ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล โดยการตั้งประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.27/77.13  

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 90.24(SD=6.63) 
กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 46.88 (SD=18.43) เมื่อน ามาทดสอบทางสถิติ พบว่า คะแนนหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนของกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นั้นคือ แบบฝึกทักษะเรื่องจ านวน ได้แก่ ทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่าจ านวน และทักษะ
การเปรียบเทียบ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ได้จริงและท าให้เกิดความพึงพอใจต่อแบบ
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ฝึกทักษะเรื่องจ านวนอยู่ในระดับดีมากทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง
จ านวนภายใต้สภาพปัญหาและบริบทของนักเรียนส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงน ามาพัฒนา
คุณภาพตามกระบวนการวิจัยแล้วจึงน ามาทดลองใช้จริงกับนักเรียนตามกระบวนการและข้ันตอนที่ได้
ก าหนดไว้อย่างละเอียดและรอบครอบ สอดคล้องกับการศึกษาของเตือนใจ  ครองญาติ (2560) เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 1 พบว่า  รูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ มีข้ันการสอน 6 ข้ัน คือ 1) ใช้รูปธรรม 2) น าปัญหา 3) พาให้คิด 4) พิชิต
ปัญหา  5) หาหลักเกณฑ์  และ 6) เจนวิชา ผลการใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนส่วนใหญ่มีความคล่องในการคิด มีความคิดละเอียดลออ และ
มีความคิดยืดหยุ่น อยู่ในระดับปานกลาง มีความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับพอใช้และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์โดยรวม อยู่ระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของประจักษ์  อเนกฤทธ์ิมงคล (2560) เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ
คิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่า การพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะห์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่า 
แบบฝึกชุดกิจกรรม จ านวน 5 ชุด มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดวิเคราะห์เรื่องพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณธิดา ยล
วิลาศ (2558) เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น. 
และ ผลรวมเชิงเส้นส าหรับหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ พบว่า 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น. และผลรวมเชิงเส้น ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของตะวัน ทองสรรค์ 
และ พีระพล ศิริวงศ์ (2557) เรื่องเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน
และวิธีจัดหมู่ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสกล  ตั้งเก้าสกุล (2560) เรื่องการ
พัฒนาชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถเช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนตรี วงษ์สะพาน
(2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้สริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้
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จากท้องถ่ินส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถ่ินไปใช้ พบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถ่ิน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.  นักเรียนนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยรวมระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 
(SD=.15) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนพัฒนาข้ึนจากสภาพปัญหาบริบทของ
นักเรียนจริงร่วมกับการบูรณาการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ มีความละเอียดลออ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆกันกบักระบวนการเรยีนรู้ของชุดฝึกทกัษาเรือ่ง
จ านวน นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างเป็นอิ สระ เรียนรู้ด้วยสื่อที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดจากการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายใหม่ๆที่น่าสนใจและ
รู้จักการเช่ือมโยงประเด็นต่างๆจึงท าให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ได้ดีกว่าก่อนการ
ทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุมจึงเกิดความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะเรื่องจ านวนระดับดีมาก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของเตือนใจ  ครองญาติ (2560) เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์
สร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต้องการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของตะวัน ทองสรรค์ และ พีระพล ศิริวงศ์. (2557) เรื่องการพัฒนาชุดฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาเรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตรส์รา้งสรรค์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องจ านวนโดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการนับ ทักษะการรู้ค่า
จ านวน และทักษะการเปรียบเทียบ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.12/83.79 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องจ านวนอยู่ในระดับดีมาก  
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับวิธีการ
สอนแบบอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การใช้นิทาน การเรียนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยและพัฒนานีเ้ป็นการสรา้งแอปพลเิคชันส าหรบัการเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติของ

ป่าตามฐานความรู้ต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
เป็นต้นแบบแอปพลิเคชันที่สามารถแนะน าเส้นทางฐานการศึกษาธรรมชาติของป่าตามจุดต าแหน่งที่
ส าคัญรวม 20 ฐานความรู้ที่อยู่รอบบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยภูนางแบบเชิงนิเวศ และ 2) 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพะเยา ภาพรวมของระบบแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ส่วนผู้ดูแลระบบ ที่มีการท างานในการบริหารข้อมูลทั้งหมดให้สามารถใช้งาน
ร่วมกับโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้ และ 2) ส่วนของผู้ใช้ จะมีการท างานที่
ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่คือ แนะน าอุทยาน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดบริการนักท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวในอุทยาน และข้อควรปฏิบัต ิโดยในแต่ละส่วนจะมีภาพ 360º และข้อมูลประกอบ พร้อมเสียง
บรรยาย ระบบสามารถแสดงแผนที่เส้นทางไปยังฐานต่าง ๆ  พร้อมมีระบบบอกต าแหน่งของผู้เดินป่า
แบบเรียลไทม์ (Real Time) ด้วยระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้
ได้แก่โปรแกรม Thunkable และ Firebase ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีแบบคลาวด์ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจ ที่มีการประเมินไว้ 3 ด้านคือ การวิเคราะห์และ
ออกแบบ การท างาน และการใช้ประโยชน์กับผลกระทบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับดี (x̅ = 4.38, S.D. = 
0.55) 
ค ำส ำคัญ : แอปพลิเคชัน เดินท่องเที่ยว ป่าศึกษา อุทยานแห่งชาติ 
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Abstract 

This research and development project are to create a mobile application for 
hiking to study the nature of the forest in various bases within Doi Phu Nang National 
Park, Phayao Province.  The purposes of this project are 1) to be an application model 
that can guide the route of the nature forest study according to the important location 
20 knowledge bases around the national park area office base, and 2) to publicize the 
ecotourism sites of Phayao Province. The system overview is divided into 2 parts: 1) the 
system administrator which has all the information management functions that can be 
used with mobile phones on the Android operating system and 2) the user part on 
mobile phone consist of 5 functions: Introduction to the national park, Nature study 
route, Service points, Tourist attractions in the park and the instructions supplied. Inside 
of each function contains images 360º and accompanying information with voice 
narration. The system can display the route map to various bases with a real-time 
location tracking system (Real Time) with GPS system on mobile phones. The 
development tools are Thunkable and Firebase that are used as databases with cloud 
technology. A performance evaluation and satisfaction which has evaluated 3 aspects in 
overall of analysis, design and implementations that the result is a good level or x̅ = 
4.38, S.D. = 0.55. 

Keyword: Mobile App, Walking tour, Forest study, National park 
 
บทน ำ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
นิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งในประเทศก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ๆ มากมาย โดยเฉพาะตามอุทยาน
แห่งชาติซึ่งมีอยู่ทั่วไป ด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และยังมีสัตว์ป่านานาชนิดที่ได้ท าการ
อนุรักษ์ไว้ในเขตอุทยานต่าง ๆ ประเทศไทยจึงเหมาะที่จะท่องเที่ยวในแบบเชิงนิเวศเป็นอย่างมาก และ
ทางภาคเหนือตอนบนมีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย เทือกเขาน้อยใหญ่ จึ งเหมาะกับการ
ท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ตอนบนของประเทศ ซึ่งมีสภาพอากาศและมี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แหล่งต้นน้ าจากเทือกเขาดอยทั้งหลาย ที่อยู่
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูล
จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีอยู่ แต่ก็ด้วยขอบเขตการใช้งานที่จ ากัดของแต่ละส่วนภูมิภาค ไม่
สามารถที่จะมีข้อมูลในเชิงลึกได้ ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวกับการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและอุทยานต่าง ๆ ในประเทศเริ่มมีแพร่หลายในปัจจุบันเช่น แอพพลิเคชันรับรู้และแสดง

Acer
Typewriter
427



ต าแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจ าแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิลแมพ เอพีไอ บนมือถือ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (สุรสีห์ น้อยมหาไวย, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, 2016) และยังมีการน าแอป
พลิเคชันมาประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อังคณา จัตตามาศ, อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์, 2560) 
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้มีแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานนกน้ าทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง (สุวิทย์ สุวรรณโณ และณัฐธิดา สุวรรณโณ, 2555) และยังมีระบบน าทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือแอนดรอยด์ ที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวบนแผนที่ได้ (สุวิ
วิชญ์ อินทรภิรมย์, 2554) และยังมีอีกหลาย ๆ การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในพื้นที่ต่าง ๆ และคาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต   

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติต่าง ๆ  นั้น จะต้องศึกษา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวก่อน โดยทั่วไปคือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทราบเส้นทาง หรือ
ข้อมูลน าทางไปยังสถานที่นั้น ๆ ได้ แต่ข้อมูลภายในแหล่งอุทยานต่าง ๆ ที่เจาะลึกลงไปถึงระดับการเดนิ
ป่าหรือข่าวสารข้อมูลเชิงลึกยังมีอยู่ไม่แพร่หลาย บางแห่งก็มีโดยการที่นักท่องเที่ยวได้ท าการบันทึกไว้
แล้วน ามาเผยแพร่ผ่านแผนที่กูเกิล ซึ่งอาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถจ าลองการเดินป่าได้
สมบรูณ์ ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงได้เห็นความส าคัญและมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว และข้อมูลต่าง ๆ ในอุทยานเชิงลึก และเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยใช้สถานที่อุทยานดอยภูนาง ในจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งในการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบที่ใช้บนโทรศัพท์มอืถือทีส่ามารถแนะน าฐานการศึกษา
ธรรมชาติป่าในอุทยานแห่งชาติเชิงอนุรักษ์ได ้

 2. เพื่อเปน็การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ของจังหวัดพะเยา กรณีศึกษา
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 

กรอบแนวควำมคิด 

 แนวทางในการสร้างระบบมีกรอบแนวความคิดอยู่ที่การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่ต้องการ
ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งานแบบจ าลองการเดินป่าได้เห็นลักษณะสภาพป่าไม้บริเวณตามฐานความรู้จุดต่าง 
ๆ และยังสามารถน ามาใช้กับสถานที่จริง ที่สามารถบอกต าแหน่งตนเองขณะเดินส ารวจและไปยังฐาน
ต่าง ๆ ได้ด้วย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติดอยภูนางอีกช่องทางหนึ่งด้วย ดังภาพที่ 1  
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 1. สนับสนุนการทอ่งเที่ยงเชิงอนรุักษ์ ศึกษาธรรมชาติของปา่ไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

 2. สามารถช่วยเผยแพร่สือ่ผ่านโทรศัพท์มือถือและใช้งานได้กับสถานทีจ่ริง มีแผนที่เดินป่า 
ภาพตามฐานต่าง ๆ แบบ 360 องศา พร้อมเสียงประกอบ และเป็นแนวทางใหก้ับนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 แอปพลิเคชันของระบบจากแนวความคิดข้างต้นสามารถแบ่งออกเป็นการท างานหลัก ๆ ได้ 5 

ส่วนคือ ส่วนแนะน าอุทยานฯ ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติรวม 20 ฐานความรู้ จุดให้บริการนักท่องเทีย่ว 
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน และค าแนะน าข้อควรที่ปฏิบัติ ที่ใช้งาน ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.
พะเยา 

วิธีกำรด ำเนินการวจิัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระดับผู้บริหาร 1 คน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 คน นักท่องเที่ยว 10 คน บุคคล
ทั่วไป 10 คน นิสิต 10 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ
วิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านประโยชน์และผลกระทบ เป็น
แบบทดสอบความพึงพอใจโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (x̅ และ S.D.) 
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2. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเดินส ารวจพื้นที่บริเวณโดยรอบในอุทยานแห่งชาติดอยภู
นาง บันทึกภาพนิ่งและภาพแบบรอบตัว 360 องศาตามแหล่งฐานความรู้ต่าง ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่
แนะน าภายในอุทยานฯ  

3. การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย
และพัฒนาระบบ เอกสารต่าง ๆ ของทางอุทยานฯ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการการดรอยด์ 

4. ข้ันตอนการสร้างและพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอนย่อยดังต่อไปนี้ 

4.1. ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ (Analysis) ได้ท าศึกษาข้อมูลเส้นทางการเดินป่าตาม
ฐานความรู้ต่าง ๆ ในอุทยานฯ ร่วมกับการได้รับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษา
แนวทางและเป้าหมายของทางอุทยานฯ  

4.2. ข้ันตอนการออกแบบระบบ (Design) ได้ออกแบบระบบตามแนวความคิดเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  ที่ เน้นเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้รับรู้  

4.3. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ (Development) ใช้การพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Thunkable 
และสร้างฐานข้อมูลด้วย Firebase ซึ่งเป็นคลาวน์เทคโนโลยี เนื่องจากมีข้อมูลภาพและแผนที่ และมี
การท างานร่วมกับการใช้ Google Maps APIs กับในส่วนการแสดงผลลัพธ์แผนที่ เส้นทางเดินในป่า
บริเวณรอบที่ท าการอุทยานในรัศมีที่คลื่นโทรศัพท์มือถือจะไปถึงได้ ซึ่งระบบการสร้างจะมคีวามสัมพันธ์
ในส่วนต่าง ๆ ดังในภาพที่ 2 และหน้าจอแอปพลิเคชันจะมีลักษณะต่าง ๆ กัน ดังภาพที่ 3 – 8 
ตามล าดับ 

4.4. ข้ันตอนน าไปใช้งาน (Implementation) ระบบนี้น าไปใช้งานในอุทยานแห่งชาติดอยภู
นางตามเส้นทางฐานความรู้และทดสอบการติดตามตัวบนแผนที่ด้วยระบบ GPS ที่สามารถงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.5. ข้ันตอนการประเมินผลการใช้งาน (Evaluation) โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน และด้าน
ประโยชน์และผลกระทบ จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 
  

 

 

ภำพท่ี 2 การสร้างระบบที่มีความสมัพันธ์กับส่วนต่าง ๆ  
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หลงัจากการพฒันาระบบแอปพลิเคชันและท าการทดสอบการใช้งานแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไป
ตามตัวอย่างหน้าจอซึ่งสามารถแสดงไดบ้นโทรศัพท์มือถือ ดังแสดงในส่วนต่าง ๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  ภำพท่ี 3 หน้าหลักกอ่นเข้าสู่แอปพลิเคชัน                        ภำพท่ี 4 หน้าหมวดหมู่ 5 เมนหูลัก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5 หน้าแผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ        ภำพท่ี 6 หน้าแสดงแผนที่บอกต าแหน่งฐานต่าง ๆ  
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  ภำพท่ี 7 หน้าแสดงข้อมลูภาพของฐานความรู้        ภำพท่ี 8 หน้าแสดงภาพ 360 องศา    

สรุปผลกำรวิจัย 

 จากการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการเดินท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาป่าตาม
ฐานความรู้ต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง  ได้ผลลัพธ์เป็นแอปพลิเคชันต้นแบบที่ใช้บน
โทรศัพท์มือถือที่สามารถจ าลองและแนะน าฐานความรู้เพื่อการศึกษาธรรมชาติของป่าในอุทยาน
แห่งชาติเชิงอนุรักษ์ได ้และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพะเยาไดอ้ีก
ทางหนึ่ง 

โดยได้ท าการประเมินจากผู้ใช้งาน รวมทั้งหมด 37 คน ด้วยวิธีการท าแบบสอบถาม และจาก
การสัมภาษณ์ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน และด้าน
ประโยชน์และผลกระทบ ผลลัพธ์ในภาพรวมคือ ได้รับค่าเฉลี่ยที่ x̅ = 4.34 และค่า S.D. = 0.55 ซึ่งอยู่
ในระดับดี ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพของระบบ 

รำยกำร   ค่ำเฉลี่ย (�̅�) SD 
1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ 4.33 0.84 
2. ด้านประสิทธิภาพการท างาน 4.32 0.71 
3. ด้านประโยชน์และผลกระทบ 4.38 0.10 

รวม 4.34 0.55 
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จากผลลัพธ์ที่ได้โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.38, S.D.=0.55) และเมื่อพิจารณารายด้าน
สามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.33, 
S.D.=0.84) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.32, S.D.=0.71 และ
ด้านประโยชน์และผลกระทบของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.38, S.D.=0.10) 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาระบบที่จะน าไปใช้ในอุทยานแห่งชาติที่ห่างไกลระบบสัญญาณโทรศัพท์ควรที่จะ
เป็นระบบที่มีฐานข้อมูลภายในและสามารถท างานได้โดยปราศจากการเช่ือมต่ออินเทอร์เนต และควรที่
จะเสริมข้อมูลในทุก ๆ ส่วนที่ส าคัญให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ ใน
อนาคตได ้
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เกี่ยวกับด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านทัศนคติ/คุณลักษณะ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มกับประชากรที่ถูกเลือกมาแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ขอบเขตที่ก าหนดและตามระเบียบวิธีการของการสนทนากลุ่ม รวมจ านวน 11 ท่าน  โดยมีข้อ
ค าถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับความต้องการในประเด็นด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ คุณลักษณะ 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ มีความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการออกแบบและการผลิต ทักษะการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานในระบบอัตโนมัติ รวมถึงความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ในส่วนของ
ประเด็นด้านทัศนคติ/คุณลักษณะ พบว่ามีความต้องการให้มีความเคารพต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ตนเอง ต่อสถาบันที่ปฏิบัติงาน ด้วยการมีความรับผิดชอบต่องานและต่อองค์กร มีความกระตือรือร้น ความ
ตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ เสียสละ และการคิดในเชิงบวก ผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของผู้เรียนตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุดต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ความต้องการ / กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การประกันคุณภาพ / หลักสูตร / อาเซียน 
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Abstract 
The purpose of this research was to study the needs of stakeholder groups related 

to the Bachelor of Science in Industrial Education Program in Production Engineering (4 
years program) , King Mongkut's University of Technology Thonburi.  In graduate user and 
alumni groups, the topic of needs study about knowledge, skills and attitude/attribute. 
The information collection method with focus group discussion with group of populations 
that are chosen specifically according to the criteria and according to the methodology of 
the group discussion, total of 11 participants, with open-ended questions that inquire 
about needs in the areas of knowledge, skills and attitude/attribute. The result found that 
stakeholders have a need for graduates from the program to have knowledge and skills in 
using technology to help them work more efficiently. As well as using software packages 
for design and production, computer-controlled machine skills, use in automation systems 
as well as knowledge and skills in English language for work as for the aspect of attitude, 
the feature found that there was a need to have respect for their professional ethics. To 
institutions that work with responsibility for the work and the organization enthusiastic 
punctuality, respect, sacrifice and positive thinking. The results of the study can be used as 
a data to improve the curriculum according to the guidelines of quality assurance in 
accordance with AUN-QA criteria in order to ensure the academic achievement of the 
learners to meet the needs of the highest stakeholder groups. 

 
Keywords : Needs / Stakeholders / Quality Assurance / Program / ASEAN 
 
บทน า 

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการจัดระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้มีการ
ก าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรซึ่งจะต้องได้รับการประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY 
ASSURANCE (AUN-QA) ซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกการประกันคุณภาพมาตรฐาน
ของสถานบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ , 2557) โดยการประกัน
คุณภาพระดับโปรแกรม หรือระดับหลักสูตรจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมิติของการประกันคุณภาพตาม
แนวทางของ AUN-QA (ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 
2558) โดยหลักการส าคัญของ AUN-QA เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้หรือที่เรียกว่า Outcome-Based Learning นั่นก็คือการมุ่งเน้นการพิจารณาการออกแบบผลลัพธ์จาก
การเรียนรู้ และการออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ การประกัน
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คุณภาพในระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA จะเริ่มต้นจากการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรครอบคลุมความรู้และทักษะ ทั่วไปและเฉพาะทาง และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) ทั้งภายในหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลลากรสายสนับสนุน 
และรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหลักสูตร ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และรวมไปถึงสังคม หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากหลักสูตร (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)  

ประกอบกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) 
(หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก าลังเข้าสู่ช่วงของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่ก าหนด ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อที่ 15 เรื่อง
การประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร และข้อที่ 
16 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และรายงานผลการประเมิน
ของหลักสูตรทุกป ี(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)  

ด้วยเหตุนี้การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเนื่องจาก เป็น
จุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งข้อมูลและทิศทางที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลั กสูตร
น าพาไปสู่การออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน (Expected Learning Outcomes) การออกแบบ
กลยุทธ์การเรียนการสอน (Learning Strategies) และการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ (Student 
Assessment) เพ่ือให้ผู้เรียนภายใต้หลักสูตรมีผลส าเร็จของการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานั้นสามารถ น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงเป็นแนวทางส าหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามแนวทางการประกันคุณภาพตามเกณฑ  ์AUN-QA ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เกี่ยวกับด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ/คุณลักษณะ 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
  1. ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามแนวทางการประกันคุณภาพ 
AUN-QA ประกอบด้วย 
   1.1 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ บุคลากรในสถาบันอาชีวะศึกษาในต าแหน่งหัวหน้าแผนก ครู 
หรือครูพ่ีเลี้ยง รวมถึงบุคลากรในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเคยปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ (หลักสูตร 5 ปี)  
   1.2 ศิษย์เก่า ได้แก่ บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากหลักสูตร ค.อ.บ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553-2557 และประกอบอาชีพในต าแหน่ง
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ครู ภายในสถาบันอาชีวะศึกษา รวมถึงประกอบอาชีพในต าแหน่ง ผู้จัดการ วิศวกร และหัวหน้างาน ภายใน
สถานประกอบการ 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของประชากรในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ที่ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง ตามข้อก าหนดของกลุ่มประชากร จ านวนรวม 11 ท่าน 
  3. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ท าการศึกษา เป็นการศึกษาความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 
ที่มีต่อหลักสูตรตามแนวทางของการประกันคุณภาพ AUN-QA ครอบคลุมในประเด็นด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะ (Skill) ทั่วไปและเฉพาะทาง รวมทั้งประเด็นด้านทัศนคติ/คุณลักษณะ (Attitude 
/Attribute) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมีล าดับขั้นตอน
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้  

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาความต้องการ การสร้าง
เครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูล รวมถึงแนวทางการประกันคุณภาพ AUN-QA 

  2. ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวแทนเพ่ือการให้ข้อมูล โดยการก าหนดขอบเขตของกลุ่ม
ประชากรที่เป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN-QA ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากหลักสูตรฯ ท าการเลือกตัวแทนของประชากรแบบเจาะจงตามเกณฑ์
ที่ก าหนด รวมถึงตามระเบียบวิธีการของการสนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรรวมทั้งสิ้นจ านวน 
11 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจากท้ังในส่วนของสถานประกอบการและสถานศึกษา จ านวน 6 ท่าน 
และศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จ านวน 5 ท่าน  
  3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ที่ประกอบด้วยประเด็นด้านความรู้ ด้านทักษะ ทั่วไปและเฉพาะ
ทาง ประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือประเมิน
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีการประเมินแบบ Index  of Item 
Objective Congruence : IOC 

  5. เก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการจดบันทึก 
พร้อมการบันทึกเสียงแล้วน าไปถอดบทสนทนาเพ่ือการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
  6. วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลจากการสนทนากลุ่มโดยท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือ สร้างข้อสรุปของข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  

  7. สรุปผลและอภิปรายผล สรุปผลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และ
ศิษย์เก่า และน าเสนอข้อสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ในประเด็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ซึ่งแสดงล าดับขั้นตอนการศึกษาวิจัยโดยสรุปได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
 
 เครื่องมือการศึกษาวิจัย   

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อค าถามในประเด็นด้านความรู้ ด้านทักษะ ทั่วไปและเฉพาะทาง 
รวมถึงประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือประเมิน
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ด้วยวิธีการประเมินแบบ 
Index  of Item Objective Congruence : IOC แล้วแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสิ้นจ านวน 
10 ข้อ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีค าถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ประเด็นด้านความรู้ ที่สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ มีความต้องการจากบัณฑิต จ านวน 4 
ข้อ ประกอบด้วย 
  1.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมี 
“ความรู้ทั่วไปหรือความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” ในเรื่องใด             
  2. ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มี “ความรู้ทั่วไปหรือความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ” ในเรื่องใด   
  3. ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มี “ความรู้เฉพาะทางท่ีส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” ในเรื่องใด   
  4.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมี 
“ความรู้เฉพาะทางที่ส าคัญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ” ในเรื่องใด   
  ประเด็นด้านทักษะ (Skill) ที่สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ มีความต้องการจากบัณฑิต 
จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการด าเนินการวิจัย 

2. ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวแทนเพ่ือการให้ข้อมูล  

3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม 

7. สรุปผลและอภิปรายผลข้อมูล 
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  1.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมี 
“ทักษะทั่วไปหรือทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” ในเรื่องใด             
  2. ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มี “ทักษะทั่วไปหรือทักษะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ” ในเรื่องใด   
  3. ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มี “ทักษะเฉพาะทางท่ีส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา” ในเรื่องใด   
  4.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมี 
“ทักษะเฉพาะทางท่ีส าคัญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ” ในเรื่องใด   
  ประเด็นด้านคุณลักษณะ (Attribute / Soft skill) ที่สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ มีความ
ต้องการจากบัณฑิต จ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย 
  1.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มี “คุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของตนเอง” ในเรื่องใด 
  2.ท่านมีความต้องการให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มี “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคม หน่วยงานหรือองค์กรที่ตนปฏิบัติงาน” ในเรื่องใด 
 
 วิธีการรวบรวมข้อมูล   
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากการร่วมอภิปราย เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตอบค าถาม ของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จากข้อค าถามต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดไว้โดยใช้วิธีการจดบันทึก พร้อมการบันทึกเสียงแล้วน าไปถอดบทสนทนาจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือ
การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ดังภาพที ่2 (ก-ง) 
 

   
                          (ก)                                                            (ข) 

   
                          (ค)                                                            (ง) 

ภาพที่ 2 (ก-ง) การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลจากข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก และการถอดบทสนทนาซึ่งเป็น
ข้อมูลการสนทนากลุ่มแล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive 
analysis) คือ สร้างข้อสรุปของข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม แล้วสรุปผลความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า และน าเสนอข้อสรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในประเด็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 
ผลการวิจัย 
  จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลความต้องการที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ที่มีต่อหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ซ่ึงแบ่งแยกผลการศึกษาตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนด พบว่ามีผลจากการศึกษาดังนี้  
 
 1. ประเด็นด้านความรู้  
  ความต้องการในประเด็นด้านความรู้ทั่วไปหรือความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสอน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการ
สอน หรือการประเมินผลผู้เรียน 
  ความต้องการในประเด็นด้านความรู้ทั่วไปหรือความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นเพ่ือการซ่อมบ ารุง รวมถึงการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด ความปลอดภัย และระบบมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อุตสาหกรรม 
  ความต้องการในประเด็นด้านความรู้เฉพาะทางที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคการสอนรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ความต้องการในประเด็นด้านความรู้เฉพาะทางที่ส าคัญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมีความ
ต้องการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม การเขียนแบบ การอ่านแบบ รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนเพ่ือการใช้งานในระบบ Automation ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) และวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ (Quality Engineering) ตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ทางวิศวกรรม ค าศัพท์เฉพาะในการท างานในลักษณะต่าง ๆ 
 
 2. ประเด็นด้านทักษะ 
  ความต้องการในประเด็นด้านทักษะทั่วไปหรือทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความ
ต้องการทักษะเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ ทักษะการใช้โปรแกรรมส าเร็จรูปส าหรับการท างาน Microsoft Office (Word, 
Excel, Project เป็นต้น) รวมถึงทักษะ การพูด การอ่าน การเขียน การน าเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
440



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
8 

 

  ความต้องการในประเด็นด้านทักษะทั่วไปหรือทักษะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ความ
ต้องการทักษะเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ และอุปกรณ์พ้ืนฐานเบื้องต้น 
  ความต้องการในประเด็นด้านทักษะเฉพาะทางที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความต้องการ
ทักษะเกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียนด้วยเทคนิค หรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และหลักจิตวิทยาการสอน 
  ความต้องการในประเด็นด้านทักษะเฉพาะทางที่ส าคัญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ความต้องการ
ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ และการบริหารโครงการ ทักษะการการปฏิบัติการแปรรูปเพ่ือการ
ผลิตและการประกอบ เช่น งานเชื่อม งานกลึง งานกัด ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการออกแบบ
และการผลิต (Solidworks, SolidCAM เป็นต้น) รวมถึงทักษะการใช้เครื่องจักร Computer Numerical 
Control (CNC) 
 
 3. ประเด็นด้านทัศนคติ/คุณลักษณะ (Attitude /Attribute) 
  ความต้องการในประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพของ
ตนเอง มีความต้องการเกี่ยวกับการเคารพต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง การเปิดรับและพร้อมเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ไม่ปิดใจรับความคิดเห็น มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ การคิดในเชิงบวก การสร้าง
แรงบันดาลใจให้ตนเอง เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่องานที่ 
  ความต้องการในประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสังคม หน่วยงานหรือองค์กรที่ตน
ปฏิบัติงานมีความต้องการเกี่ยวกับการเคารพรักซื่อสัตย์ต่อสถาบันที่ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับและความรับผิดชอบต่อองค์กร มีความกระตือรือร้น ความตรงต่อเวลา 
 
สรุปและอภิปรายผล  
  จาการศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ผลการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
ทัศนคติ/คุณลักษณะ ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ประเด็นด้านความรู้ ทั้งในส่วนของความรู้ทั่วไปหรือความรู้พ้ืนฐาน และความรู้เฉพาะทางที่ส าคัญ ตลอดจน
ในส่วนของทักษะทั่วไปหรือทักษะพ้ืนฐาน และทักษะเฉพาะทางที่ส าคัญ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
  พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ มีความรู้  และ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใช้ส าหรับการ
จัดท าสื่อเพ่ือการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน และการใช้โปรแกรรมส าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการออกแบบและการผลิต ทักษะการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งานในระบบ Automation ตลอดจนความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชาติ ประเสริฐ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า  การเติบโตของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รวมถึงความตื่นตัวเรื่ององค์ความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ตลาดแรงงานต้องการผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น งานที่ต้องการในอนาคตจะเน้นการผนวกความรู้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ (STEM) อีกทั้งสอดคล้องกับบทความของ สรนาถ รัตนโรจน์ (2560) ที่กล่าวว่า การผลิต
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คนให้เหมาะกับงาน ซึ่งการท างานยุคใหม่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีก าลังจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการท างานในอนาคต อาทิ ระบบอัตโนมัติ 
(Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) อีกทางเลือกหนึ่งคือ องค์กรควรมีการ
รวมกลุ่มและท างานร่วมกันกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนที่มีความสามารถตรงกับความต้องการ
ของตลาด 

ในส่วนของประเด็นด้านทัศนคติ คุณลักษณะ พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ในประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้าน
วิชาชีพของตนเอง ต่อสังคม หน่วยงานหรือองค์กรที่ตนปฏิบัติงาน ต้องมีความเคารพต่อจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตนเอง เคารพรักซื่อสัตย์ต่อสถาบันที่ปฏิบัติงาน ด้วยการมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและต่อองค์กร มีความกระตือรือร้น ความตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละ 
และการคิดในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับ พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (2556) ซึ่งกล่าวว่า ทัศนคติ ถือว่าเป็นสิ่ง

ทัศนคติหรือกรอบแนวคิดนั้น จะเป็นตัวก าหนดการกระท าและการกระท าเป็นตัวก าส าคัญยิ่งเพราะ หนด
นิสัย ดังนั้นทัศนคติ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการปลูกฝัง 

ซึ่งจากผลจากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตาม
แนวทางของการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา 
รวมทั้งยังสามารถน าแนวทางและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการศึกษาความต้องการส าหรับ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตรงตามความต้องการของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสูงสุดต่อไป 
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การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัตกิารด้วย Active Learning  
The Development of Teaching in the Operating System by Active Learning  

 
นายณัฐภณ หรรษกรคณโชค1 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี  
เบอร์โทรศัพท์ 02-5494748 E-mail : natthaphon_h@rmutt.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนใน
รายวิชาระบบปฎิบัติการด้วย Active Learning โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 42 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาระบบปฎิบัติการของผู้วิจัยจ านวน 2 กลุ่ม 2) มีสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยสามารถพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัติการด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ได้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบเก่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 495 คะแนนมีค่าเฉลี่ย = 22.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 13.83 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 ที่เรียนด้วย Active Learning นั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรวม 793 คะแนนมีค่าเฉลี่ย = 36.04 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 11.81 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
กลุ่มที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเก่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 505 คะแนนมีค่าเฉลี่ย = 25.25 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.75 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 ที่เรียนด้วย Active Learning นั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 527 คะแนนมีค่าเฉลี่ย = 26.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 08.13 3) ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.00 ขึ้นไป 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฏิบัติการด้วย Active Learning นั้นสามารถท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยนั้นเกิดจากการได้ท ากิจกรรมในรูปแบบของ Active 
Learning เข้าไปช่วยเพ่ิมการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ และการ
เปลี่ยนรู้แบบการประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นการสอบทุกสัปดาห์ ท าให้นักศึกษาจับ
ประเด็นของเนื้อหาในการสอบแต่ละครั้งได้ดีขึ้น ซึ่งการน า Active Learning และการเปลี่ยนวิธีการ
ประเมินผลท าให้รายวิชาระบบปฎิบัติการแตกต่างจากการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างสิ้นเชิง  
ค าส าคัญ: ระบบปฎิบัติการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิธีการสอนแบบเก่า, Active Learning  
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Abstract 
 This purpose of this research were to 1) develop, compare score between student 
second semester and student third semester and satisfaction for student second semester 
of learning operating system by active learning, The sample test student Faculty of 
technical education major computer engineering Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. During the second semester in the academic years of 2018 consisted 42 
students. The sampling group archived by purposive sampling method. Choosing from 
students enrolled in the operating system of 2 groups for researcher. 2) The statistics 
which were mean and standard deviation.  
 The result of this research found that 1) Researcher was develop teaching in the 
operating system by active learning 2) score student third semester group 1 are learning by 
lecture total score 495 score of mean 22.50 standard deviation 13.83 but score student 
second semester group 1 are learning by active learning total score 793 score of mean 
36.04 standard deviation 11.81 and score student third semester group 2 are learning by 
lecture total score 505 score of mean 22.25 standard deviation 12.75 but score student 
second semester group 2 are learning by active learning total score 527 score of mean 
26.35 standard deviation 08.13 3)The satisfaction form by student at high level. The 
average more than 4.00.    
 Summary the development of teaching in the operating system by active learning 
increase score for student because activity by active learning to think, analyze and identify. 
Student are make new learning process and change evaluate midterm examination and 
final examination to evaluate all weeks. Student are increase focus content to test so 
active learning and change evaluate operating system different study third semester. 
Keywords: Operating System, Score, Old Teaching Method, Active Learning 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่มีความทันสมัยและมีโครงสร้างในการพัฒนาที่มีแตกต่างจาก
สมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงท าให้ระบบปฎิบัติการ
ในยุคนี้มีโครงสร้างในการท างานที่หลายหลากมีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยภัทรจิต บุญเสน (2558) ได้ให้
ความหมายของระบบปฎิบัติการว่า เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ ระบบมีความส าคัญในการท างานของ

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
445



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

3 
 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในจัดการระบบก่อนพร้อมใช้งานขณะการใช้งานและหลังจากใช้งานจนปิดการใช้งาน สามารถ
จัดแจงการท างานและควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ทั้ งหมดเนื่องจากในรายวิชาระบบปฎิบัติ
การเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาปริมาณมากทั้งด้านโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ , ด้านโครงสร้างการท างาน
ของซีพียู, หน่วยความจ า, หน่วยเก็บข้อมูล, อุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุตและยังมีการค านวณอัลกอริทึมในการ
ท างานอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงท าให้นักศึกษารู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนในลักษณะที่เป็นการจดบันทึกอย่าง
เดียวและยังไม่ช่วยให้นักศึกษานั้นเกิดการสนใจในรายวิชานี้อีกด้วย เมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบ
บรรยายจากอาจารย์ผู้สอนย่างเดียว จึงท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นั้นมีคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคที่
ต่ าดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาชั้นปีที่ 3   

 
จากภาพที่ 1 พบว่า คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษานั้นไม่ผ่านเกิน 60% ของ

นักศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงน า Active Learning เข้ามาผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบเดิม ซึ่ง Charles 
C. Bonwell and James A. Eison (1991) ได้กล่าวว่า Active Learning นั้นเป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนท าในสิ่งที่ผู้เรียนคิดอยากจะท า โดย Active Learning จะจับจุดเด่นในการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนจากข้อมูลของผู้เรียน โดยดูจากการอ่าน การเขียน การแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการคิดและ
วิเคราะห์ที่ดีขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า การน า Active Learning เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
โดยใช้กิจกรรมต่างๆเข้าไปในแต่ละบทเรียนรวมถึงการประเมินผลที่เปลี่ยนเป็นการประเมินผลทุกสัปดาห์
ช่วยให้การเรียนวิชานี้เปลี่ยนแปลงได้ 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการสอนวิชาระบบปฎิบัติการด้วย Active Learning   
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2   
 2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่  2 ที่ เรียนวิชาระบบปฎิบัติการด้วย Active 
Learning   
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3. ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 3.1 ศึกษาข้อมูลทางด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา อินเตอร์เน็ตในรายวิชาระบบปฏิบัติการ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และได้เนื้อหาในการสอนในแต่ละสัปดาห์ดังนี้ 
  3.1.1 โครงสร้างของระบบปฎิบัติการ 
  3.1.2 โปรเซส 
  3.1.3 เธรด 
  3.1.4 ตารางการท างานของซีพียู 
  3.1.5 วงจรอับ 
  3.1.6 การจัดการหน่วยความจ า 
  3.1.7 การจัดการไฟล์ 
  3.1.8 การจัดการอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต 
  3.1.9 การจัดการพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
  3.1.10 การจัดการมัลติมีเดีย 
  3.1.11 ระบบแบบกระจาย 
  3.1.12 โครงสร้างระบบปฎิบัติการ Windows 10 
 3.2 ศึกษาข้อมูลทางด้าน Active Learning  
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา อินเตอร์เน็ต รวมทั้งสอบถามอาจารย์ผู้สอน
ทางด้านเทคนิคศึกษา เพ่ือน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และได้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ได้ทั้งหมด 5 รูปแบบดังนี้ 
  3.2.1 Group Discussion 
  3.2.2 Brainstorm 
  3.2.3 Presentation 
  3.2.4 Assignment 
  3.2.5 Debate 
 3.3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.1 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน 
  3.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
42 คน โดยเลือกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบปฎิบัติการของผู้วิจัยจ านวน 2 กลุ่ม   
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 4.1 ก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 42 คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
42 คน โดยเลือกจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบปฎิบัติการของผู้วิจัยจ านวน 2 กลุ่ม 

 4.2 กรอบแนวคิดของผู้วิจัย  

 ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของผู้วิจัย 
 

 จากภาพที่ 2 จะพบว่าการเรียนการสอนแบบเก่านั้นจะเป็นการเรียนด้วยวิธีการบรรยายของ
อาจารย์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีกิจกรรมในห้องเรียนเลย มีเพียงการให้ท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนเท่านั้น
และสอบกลางภาคโดยวัดจากบทที่ 1-5 และสอบปลายภาคโดยวัดจากบทที่ 6-10 จึงท าให้เนื้อหาในการ
สอบนั้นมีปริมาณที่มาก ผู้วิจัยจึงได้เปลียนวิธีการสอนและการประเมินผลใหม่ โดยให้เรียนด้วยการบรรยาย
เหมือนเดิมแต่เพ่ิมเติ่มด้วยการเปิดวิดีโอในบ้างเนื้อหาที่มีความสนใจและอธิบายเพ่ิมเติมจากวิดีโอ เพ่ือให้

ไม่ใช่  
ใช่  

วิธีการสอนแบบเก่า 

เรียนด้วยการบรรยายบทท่ี 6-1  

สอบกลางภาคบทที  ่ 6-1 (30 คะแนน) 

เรียนด้วยการบรรยายบทท่ี 13-7  

สอบปลายภาคบทท่ี 13-7  (40 คะแนน) 

ท าแบบฝึกหัดในช้ันเรยีน (10 คะแนน) 

ท าแบบฝึกหัดในช้ันเรยีน (10 คะแนน) 

คะแนนจิตพิสยั (10 คะแนน) 

วิธีการสอนแบบใหม ่

เรียนด้วยการบรรยายและดูวิดโีอบทที่ 13-1  

การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning   

Group Discussion Brainstorm 

Presentation Assignment 
 

คะแนนจิตพิสยั  ( 10 คะแนน )   

Assessment Debate  

สอบเก็บคะแนน (10 คะแนน) 
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นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนมากข้ึนรวมถึงการเพ่ิมรูปภาพในสไลด์ในการสอนให้มากกว่าตัวหนังสือ พร้อมทั้ง
เพ่ิมกิจกรรมในห้องเรียนให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น Group Discussion, Brainstorm, Presentation, 
Assignment และ Debate เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนแบบเดิมๆและ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นประเมินโดยการสอบทุกสัปดาห์ ยกตัวอย่าง หากนักศึกษาเรียน
จบบทที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาจะสอบบทที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 3 ทันที เพราะลดปริมาณเนื้อหาให้นักศึกษา
จับประเด็นได้มากขึ้น จากงานวิจัยของ Lisa Gugglberger (2015) ได้กล่าวว่า การใช้ Group Discussion 
เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากๆ เกี่ยวกับข้อมูลต่างในแต่ละยุคสมัย โดยใช้วิธีนี้ในการเรียนรู้ถึงลักษณะ
องค์กรภายในโรงเรียน พร้อมทั้งยังเปรียบเทียบโครงสร้างของวิธี Group Discussion กับโครงสร้างวิธีของ 
Focus Group Discussion ซึ่งวิธีแบบ Group Discussion นั้นต่างแตกจากวิธี Focus Group Discussion 
น้อยมาก ซึ่งเราได้สาธิตวิธีการใช้ Group Discussion ว่าควรจะเรียนรู้อย่างไรและใช้วิธีนี้อย่างไร ซึ่งใน
งานวิจัยนั้นได้แบ่งกลุ่มจ านวน 9 กลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองจาก 3 
โรงเรียนในประเทศออสเตรีย เพ่ือวิเคราะห์แต่ละกลุ่มว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเพ่ือที่จะได้น าข้อมูลทั้งหมด
นั้นมาพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคต จากงานวิจัยของ Scott Isaksen (1998) ได้กล่าวว่า Brainstorm นั้น
ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ความคิดกับการศึกษาและยังเป็นวิธีการจัดกลุ่มความคิดอีก
ด้วย จากเว็บไซต์ Skillsyouneed (2019) ได้กล่าวว่า Presentation เป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถปรับให้
เข้ากับสถานการณ์การพูดที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลายได้มากมาย จากหนังสือของ C George 
Thomas (2017) ได้กล่าวว่า Assignment เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการประเมินผลภายใน ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่งการมอบหมายงานนั้นมีหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น  การเขียน
รายงาน, การแสดงความคิดเห็นและกรณีศึกษาในเรื่องต่างๆ จากหนังสือของ Mary J.Allen (2004) ได้
กล่าวว่า Assessment เป็นการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของนักเรียนเพ่ือปรับแต่งการเรียนรู้
ของนักเรียนพร้อมทั้งปรับแต่งกระบวนการเรียนของนักเรียน จากเว็บไซต์ The Cambridge Union (2019) 
ได้กล่าวว่า Debate หรือการโต้วาทีนั้นคือการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเราสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเรายังต้องโน้มน้าวผู้คนที่ฟังอยู่นั้นให้เชื่อในสิ่งที่เราพูด หากเราฟังความคิดเห็นจากอีก
ฝ่ายแล้วไม่เหมาะสม เราสามารถโต้แย้งและเพ่ิมข้อมูลเข้าไปได้ ซึ่งจะท าให้เราเห็นมุมมองหลายๆมุมและ
การพูดโตวาทีนั้นยังเป็นการพูดท่ีต้องมีการวางกลยุทธ์วิธีมาอย่างดี 
 4.3 ขั้นตอนการวิจัย 
  4.3.1 ผู้วิจัยได้สร้างตารางที่ 1 เป็นตารางแสดงรายละเอียดการสอนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 
  

 ตารางท่ี 1 การสร้างคอร์สรายวิชาระบบปฎิบัติการแต่ละสัปดาห์   
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สัปดาห ์ เรื่อง วิธีการสอน Assignment Assessment Posttest 
 

1 
 

แนะน าระบบปฎิบัตกิาร -อธิบายรายละเอียดของคอร์สเรียน 
-บรรยายเนื้อหาบทที่ 1 + วิดีโอ 

- - สัปดาห์ที่ 2 

2 โครงสร้างของระบบปฎิบัติ
การ & โปรเซส 

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 2-3 + วิดีโอ  
-วาดโครงสร้างของโปรเซส 

- ค าถาม
เลือกตอบ 

สัปดาห์ที่ 3 

 
3 

 

โปรเซส & เธรด 
-บรรยายเนื้อหาบทที่ 3-4 + วิดีโอ 
-บรรยายเนื้อหาบทที ่1 + วิดีโอ  

 

แบบฝึกหัด 
ค าถาม

เลือกตอบ 
สัปดาห์ที่ 4 

 
4 

 
ตารางการท างานของซีพีย ู

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 5 + วิดีโอ  
-คิดค านวณโครงสร้างอัลกอริทึม 
-เฉลยพร้อมให้ Feedback 

 
แบบฝึกหัด 

ค านวณ
โครงสร้าง
อัลกอริทึม 

 
สัปดาห์ที่ 6 

 
5 

 
ตารางการท างานของซีพีย ู

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 5 + วิดีโอ  
-คิดค านวณโครงสร้างอัลกอริทึม 
-เฉลยพร้อมให้ Feedback 

 
แบบฝึกหัด 

ค านวณ
โครงสร้าง
อัลกอริทึม 

 
สัปดาห์ที่ 6 

 
6 

 
วงจรอับ 

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 6 + วิดีโอ  
-คิดค านวณโครงสร้างอัลกอริทึม 
-เฉลยพร้อมให้ Feedback 

 
แบบฝึกหัด 

ค านวณ
โครงสร้าง
อัลกอริทึม 

 
สัปดาห์ที่ 7 

 
7 

 
การจัดการหน่วยความจ า 

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 7 + วิดีโอ 
-Group Discussion  
-Presentation  
-Feedback  

 
 
- 

ค าถามตอบเป็น
ประโยคสั้นๆ 

(Short 
Answer)  

 
 

สัปดาห์ที่ 9 

 
8 

 
การจัดการหน่วยความจ า 

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 7 + วิดีโอ 
-คิดค านวณโครงสร้างอัลกอริทึม 
-เฉลยพร้อมให้ Feedback 

 
แบบฝึกหัด 

ค านวณ
โครงสร้าง
อัลกอริทึม 

 
สัปดาห์ที่ 9 

 
 

9 

 
 

การจัดการไฟล์  

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 8 + วิดีโอ 
-Brainstorm   
-Presentation  
-Feedback 

 
 
- 

 
ค าถาม

เลือกตอบ 

 
สัปดาห์ที่ 10 

 
10 

 
การจัดการอุปกรณ์อินพุต/

เอาต์พุต  

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 9 + วิดีโอ 
-Group Discussion  
-Presentation  
-Feedback 

 
 
- 

ค าถามตอบเป็น
ประโยคสั้นๆ 

(Short 
Answer) 

 
สัปดาห์ที่ 11 

 
11 

 
การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล 

-บรรยายเนื้อหาบทที่ 10 + วิดีโอ 
-Group Discussion  
-Presentation  
-Feedback 

 
 
- 

 
ค าถาม

เลือกตอบ 

 
สัปดาห์ที่ 12 

12 การจัดการมัลติมีเดีย -บรรยายเนื้อหาบทที่ 11 + วิดีโอ 
-Brainstorm + Presentation  

 
แบบฝึกหัด 

ค าถาม
เลือกตอบ 

สัปดาห์ที่ 12 

13 ระบบแบบกระจาย -บรรยายเนื้อหาบทที่ 12 + วิดีโอ  - - สัปดาห์ที่ 14  
 

14 
โครงสร้างระบบปฎิบัติการ 

Windows 10 
-บรรยายเนื้อหาบทที่ 13 + วิดีโอ 
-Group Discussion + Presentation  

 
แบบฝึกหัด 

ค าถาม
เลือกตอบ 

 
สัปดาห์ที่ 15 

15 โต้วาทีระบบปฎิบัตกิาร  หัวข้อระบบปฎิบัติการ Android กับ IOS - - - 
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 จากตารางที่  1 จะพบว่า ในแต่ละสัปดาห์ของการเรียนรู้นั้นจะน าเอา Active Learning เข้าไป
สอดแทรกในการเรียนการสอน เพ่ือท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
เพ่ือนๆ พร้อมทั้งยังช่วยให้นักศึกษาเกิดความกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนๆ จึงท าให้การน า Active Learning เข้ามาในรายวิชาท าให้การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและต่าง
แตกจากการเรียนแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง  
 4.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  4.4.1 การออกแบบชุดข้อสอบในแต่ละบทเรียน ให้คณาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญเนื้อหาทางด้าน
ระบบปฏิบัติ การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าและค าชี้ แนะ รวมถึ งเนื้ อหาในแต่ละบทเรียนของรายวิชา
ระบบปฏิบัติการ  
  4.4.2 การน าเทคนิคและการออกแบบกิจกรรมให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า รวมถึงได้ท าการทดลองวิธีการต่างๆ ในแต่ละเรื่องด้วยตัวเอง เพ่ือหาวิธีการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด  
 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.5.1 เมื่อนักศึกษาเรียนเนื้อหาจบเรียบร้อยแล้ว ในสัปดาห์ถัดไปก่อนเรียนรู้เนื้อหาใหม่ จะสอบ
เก็บคะแนน ซึ่งข้อสอบในแต่ละบทนั้นจะมี 10 คะแนน ซึ่งจะแบ่งคะแนนตามสัดส่วนของความยาก-ง่ายตาม
เนื้อหาที่เรียน 
  4.5.2 เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท าการเรียนต่อ โดยในการสอบแต่ละครั้งจะใช้เวลาใน
การสอบที่ 50 นาที พัก 10 นาทีก่อนที่จะเข้ามาเรียนต่ออีก 70 นาที พัก 10 นาทีและในบทเรียนไหนมี
กิจกรรมในห้องเรียนจะให้ท ากิจกรรมในเวลา 30 นาทีและอีก 10 นาทีเป็นการสรุปเนื้อหาบทเรียนที่เรียนใน
วันนี้ เพ่ือจะได้เตรียมตัวสอบในสัปดาห์ถัดไป 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชันปีที่ 3 กลุ่มท่ี 1 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มท่ี 1 

 
ภาพที่ 3 คะแนนสอบของนักศึกษาชันปีท่ี 3 กลุ่มที่ 1 ภาพที่ 4 คะแนนสอบของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กลุ่มที่ 1 
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 5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชันปีที่ 3 กลุ่มท่ี 2 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มท่ี 2 

 
ภาพที่ 5 คะแนนสอบของนักศึกษาชันปีท่ี 3 กลุ่มที่ 2 ภาพที่ 6 คะแนนสอบของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กลุ่มที่ 2 

 

 จากภาพที่ 3 และภาพที่ 4 จะพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนทั้ง 2 ชั้นปีมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 
70 คะแนน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 มีคะแนนที่ต่ า กว่าคะแนนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 อย่างชัดเจน เพราะเกิดจาก Active Learning, การปรับเปลี่ยนการน าเสนอ
เนื้อหาที่เน้นภาพและวิดีโอมากขึ้น รวมถึงการประเมินผลที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและในส่วนของภาพที่ 
5 และภาพที่ 6พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 มีคะแนนที่ต่ ากว่าคะแนนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 อย่างชัดเจน เพราะเกิดจาก Active Learning, การปรับเปลี่ยนการน าเสนอ
เนื้อหาที่เน้นภาพและวิดีโอมากขึ้น รวมถึงการประเมินผลที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาระบบปฎิบัติ

การ   
นักศึกษา คะแนนสอบรวมทั้งหมด  ค่าเฉลี่ย  SD 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1   495 22.50 13.83 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1  793 36.04 11.81 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2   505 25.25 12.75 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2  527 26.35 08.13 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเก่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 495 คะแนน คิด
เป็นค่าเฉลี่ย = 22.50 และ SD = 13.83 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 ที่เรียนด้วย Active Learning นั้น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 793 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 36.04 และ SD = 11.81 ส่วนนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 กลุ่มที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเก่านั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมอยู่ที่ 505 คะแนน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย = 25.25 และ SD = 12.75 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 ที่เรียนด้วย Active Learning นั้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 527 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย = 26.35 และ SD = 08.13 
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5.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้เรียนด้วย Active Learning 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2   
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย SD คุณภาพ 
-ด้านการสอนของอาจารย ์ 
1.อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการสอนและวธิีการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชา 4.20 1.01 มาก 
2.อาจารย์ผู้สอนท าให้นักศึกษาอยากเรียนและกระตุ้นนกัศึกษาเสมอ 4.47 0.83 มากที่สุด 
3.อาจารย์ผู้สอนควบคุมเวลาการสอนและการพักเบรคได้เหมาะสม 4.47 0.64 มากที่สุด 
4.อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและตอบค าถามอย่างชัดเจนและถูกต้อง  4.93 0.26 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.59 มากที่สุด  
-ด้านการเรียนการสอนด้วย Active Learning  
1.การใช้ Group Discussion ช่วยให้เหน็มุมมองต่างๆมากขึ้น   4.07 0.80 มาก 
2.การใช้ Brainstorm ช่วยกันคิด วิเคราะห์ข้อมูลตา่งๆได้  4.07 0.80 มาก 
3.การ Presentation หน้าหอ้งเรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม   4.27 0.70 มากที่สุด 
4.การใช้ Assignment ในห้องเรียนมีความเหมาะสม  4.13 0.83 มาก 
5.การใช้ Assessment ในการประเมินผลของนักศึกษามีความเหมาะสม  4.07 0.70 มาก 
6. การใช้ Debate กับหัวข้อของเนื้อหามีความสนุกสานและมีความเหมาะสม  4.13 0.83 มาก 

รวม 4.12 0.72 มาก 
-ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
1.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกจิกรรมในห้องเรียน 4.27 0.88 มากที่สุด 
2.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามเร่ืองที่สนใจหรือสงสัยในห้องเรียน 4.67 0.62 มากที่สุด 
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถหน้าห้องเรียน 4.27 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.69 มาก 
-ด้านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
1.การสอบสัปดาห์ถัดไปก่อนเรียนเน้ือหาใหม่ในทุกๆสัปดาห์ 4.40 0.99 มากที่สุด 
2.เวลาในการท าข้อสอบนั้นมีความเหมาะสม 4.33 0.82 มากที่สุด 
3.การให้คะแนนของข้อสอบในแต่ละบทมีความเหมาะสม  4.27 1.28 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.92 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบกว่า ด้านการสอนของอาจารย์นั้นมีค่าเฉลี่ย = 4.52 และ SD = 0.59 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่มีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับเปลี่ยนสไลด์ที่เน้นรูปภาพมากขึ้นกว่าตัวอักษร
และเพ่ิมเติ่มด้วยวิดีโอ จึงท าให้การเรียนนั้นดีขึ้น ในส่วนด้านการเรียนการสอนด้วย Active Learning นั้นมี 
ค่าเฉลี่ย = 4.12 และ SD = 0.72 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพมาก เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนได้มีการน า Active 
Learning เข้ามาผนวกกับการสอนแบบบรรยาย จึงท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ในรายวิชาระบบปฎิบัติ
การมากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียนนั้นมีค่าเฉลี่ย = 4.40 และ SD = 0.69 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีคุณภาพมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนท าให้นักศึกษามีความมั่นใจในการกล้า
แสดงออกมากขึ้นและเพ่ิมความมั่นใจให้กับนักศึกษาและด้านสุดท้ายคือด้านการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษานั้นมคี่าเฉลี่ย = 4.33 และ SD = 0.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด 
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6. อภิปรายผล  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้นสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้กล่าวมา อาทิเช่น Brainstorm สามารถช่วยให้นักศึกษาช่วยกันระดม
ความคิด ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส่วน Group Discussion จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า 
การใช้วิธีนี้มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้น ามาทดลอง ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดจากเดิมได้ รวมถึงยังท าให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความ
คิดเห็นของส่วนรวมมากข้ึน จึงท าให้ผู้วิจัยทราบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้นช่วย
ให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ในแต่ละบทเรียนได้ดีขึ้น 

 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
  7.1.1 การพัฒนาการสอนวิชาระบบปฏิบัติการด้วย Active Learning สามารถท าให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในการศึกษาในรายวิชามากข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการประเมิน
นั้นช่วยให้นักศึกษาต้องกระตือรือร้นและสามารถจับประเด็นส าคัญของเนื้อหาในแต่ละบทได้ดีขึ้น 
  7.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วย Active Learning มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบบรรยายอย่างเดียวและการเปลี่ยนการ
ประเมินผลนั้นจากการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นการสอบทุกสัปดาห์มีส่วนช่วยในการท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย  
  7.1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาระบบปฎิบัติการด้วย Active Learning นั้น
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.00 ขึ้นไปตามที่ได้ก าหนด  
 7.2 ข้อเสนอแนะ 
  7.2.1 การเพ่ิม Active Learning เข้าไปผนวกกับการเรียนการสอนแบบเก่านั้นควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา 

  7.2.2 ควรบริหารการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ให้มีเวลาที่เหมาะสม  
 
8. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านที่ท่านได้เปิดโอกาสให้ผมได้มารับราชการและได้เรียนรู้เทคนิคการสอนใน
รูปแบบต่างๆ มากมายและขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ท าให้เห็นถึงปัญหาและจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้เรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ และพร้อมกับการเตรียมตัวสอบใน
ทุกสัปดาห์ของการเรียนรู้  
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สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
เกียรติให้เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 (The 3rd 
National Conference on Innovation for Learning and Invention 2019: ILI 2019)  

จากการทีป่ระเทศไทยให้ความส าคัญและมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยให้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้น
การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้มีการ
ประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์จากองค์ความรู้ที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ด้วยกระบวนการวิจัยและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
น าไปสู่ผลงานที่มีประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสามารถจ าหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
ผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา
และอาชีพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้ง
นี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นและผลักดันการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และ
สิ่งประดิษฐ์ 

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้คณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ 
และขอให้การจัดงานประชุมวิชาการนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี) 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ระบบสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีระบุต าแหน่ง กรณีศึกษาร้านค้าของช าในชุมชน 

Community Business Network Building System with Location-Based Services (LBS)  

Case Study of Grocery Store in a community 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยและพัฒนานี้เป็นการสร้างโมเดลระบบเครือข่ายการค้าขายด้วยเทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่ง 

(Location-Based Services : LBS) ให้กับร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้งาน
ที่มีความต้องการท าธุรกิจและสร้างเครือข่ายที่สามารถบริหารเองได้ ภายใต้ชื่อเครือข่ายแบบรวงผึ้งหรือฮันนี่โคม 
(HoneyComb) ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 1) ส่วนของผู้สร้างและดูแลระบบ 2) ส่วนของ
ร้านค้าเจ้าของธุรกิจชุมชน และ 3) ส่วนของผู้ใช้หรือลูกค้าทั่วไป ระบบนี้ช่วยเสริมในหลาย ๆ ด้าน เช่นในการค้า
ขายขนาดย่อมที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักและสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้ขายสินค้าในบริเวณรัศมีที่เจ้าของ
ธุรกิจสามารถบริการได้ เพ่ิมความสะดวกแก่ลูกค้าและสามารถขยายเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถ
ท างานได้ทั้งบนเว็บและโทรศัพท์มือถือที่ประกอบไปด้วยการท างานที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่นการสมัครเข้าเครือข่าย 
การดูต าแหน่งร้านค้าต่าง ๆ การเพ่ิมต าแหน่งที่อยู่ร้าน การเพ่ิมรูปภาพและค าบรรยาย การสนทนาแบบเดี่ยวหรือ
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ JavaScript, PHP กับการสร้างฐานข้อมูลโดย XAMPP  ระบบที่
สมบูรณ์ได้รับการประเมินการใช้งานอยู่ในระดับด ีหรือ X̅ = 4.13 and S.D. = 0.48 
 

ค าส าคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายธุรกิจ ร้านค้าปลีก ธุรกิจชุมชน เทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่ง 
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Abstract 

This research and development project is to create a model of a trading network system 
with the technology of Location-Based Services (LBS) for small-shops in a village community. The 
objective is to prove users who want to create their own business network and managing by 
themselves. This system was developed by a team under the name of “HoneyComb” that can 
be divided into three groups are 1) the first group of creator or administrators 2) the second group 
of the shop owners in a community and 3) the third group of application users or general 
customers. The benefit of this system will support in various parts such as to promote the small-
scale trade in the village community to be known and can chat to the seller or business owner 
in the service area directly. It makes and increases a convenience for customers and can expand 
the network even more. The system can operate in both of Web and Mobile phones that contain 
various functions such as a function to apply a member, viewing store locations, adding a store 
position, pictures with goods information. The development tools are JavaScript, PHP and 
database creation with XAMPP. The completed system has been evaluated in a good level  or   
X̅ = 4.13 and S.D. = 0.48 
 
Keywords: E-Commerce, Business Network, Retail store, Community Business, Location-Based 
Services (LBS) 
 

บทน า 
ปัจจุบันร้านค้าปลีกรายย่อยที่อยู่ตามท้องถิ่น ต าบลต่าง ๆ มีอยู่ทุกจังหวัด โดยทั่วไปแล้วร้านค้าส่วนใหญ่มี

การด าเนินธุรกิจในแบบครอบครัว มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดสถานที่และทุนทรัพย์ในการลงทุน 
ด้วยในยุคที่มีการแข่งขันการค้าขายแบบออนไลน์ ท าให้ร้านค้ารวมไปถึงบริษัทใหญ่ ๆ ต้องมีการปรับตัวในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในส่วนร้านค้ารายย่อยเองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน โดยมีผู้แนะน าหาวิธีการให้บริการที่
ดีกว่าเพ่ือเข้ามามีส่วนแบ่งการตลาด มีผู้วิเคราะห์หลายคนได้กล่าวถึงความส าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
โดยมีพ้ืนที่วิจัยในเขตกรุงเทพมหานครต้องเกิดจาก ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้าง
ภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดการระบบการเงิน การควบคุมรายจ่าย  
ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การจัดการการสื่อสา รที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด ภาพลักษณ์ในการให้บริการและอย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษณ์ ทัพจุฬา, 2557) และมี
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งานวิจัยที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) เพ่ือหาค่า
ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค (สมพล ทุ่งหว้า, 2559) และการค้าปลีกในสังคมไทยส่วนใหญ่ในอดีตจะเป็น
ลักษณะผ่านร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ ร้านค้าปลีกโชห่วย ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมาช้านาน ผลส ารวจผู้บริโภคด้านการซื้อสินค้าผ่านช่องทางค้าปลีกดั้งเดิม มีผลจากการวิเคราะห์ไว้ว่า ร้านโช
ห่วยที่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือร้อยละ 45 ในปี 2555 และมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 40 ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า (อรพิมล สุวรรณวาล, 2558) และยังมีแนวความคิดที่จะให้ร้านโชห่วยอยู่รอดได้ในยุคประเทศไทย 4.0 
ด้วยการรวมกัน ปรับแต่งร้านให้ดูทันสมัยเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมโปรโมชั่น 
สร้างสีสันให้กับร้าน (เกียรติรัตน์ จินดามณี, 2560) ซึ่งมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าสัดส่วนการค้าปลีกในไทยแบบออนไลน์จะ
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการค้าปลีกแบบเดิม ทีไ่ม่ปรับตัว ไม่พัฒนาฝั่งธุรกิจออนไลน์เข้ามาเสริม 
จะล าบากอย่างแน่นอน (วรวุฒิ อุ่นใจ, 2561) 

โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่
ขายในร้านไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้า
ปลีกดั้งเดิมไม่มีการตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทันสมัย ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน 
รวมถึงไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสด ที่จอดรถ และอ่ืน ๆ (สุจินดา เจียมศรีพงษ.์ 2553)  

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีความ
แม่นย าสูง ไม่เพียงเท่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้ยังแฝงอยู่ใน อุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตัวเราได้แก่คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเป็นตัวช่วยในการสืบค้นข้อมูลสินค้า ศึกษา ท าธุรกรรม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผ่าน
เว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการขายสินค้าออนไลน์ ล้วนแล้วแต่ท าผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือได้กันทั้งนั้น และ
ในปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเติบโตอย่างมากในผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตั้งค่าการแสดงผลโดยให้แสดงสถานที่
ที่ผู้ใช้มีการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่ง (Location-Based Services : LBS) 
เป็นช่องทางการบริการในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางการค้าโดยผ่านสื่อด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ไปยังกลุ่มเป้าหมายตามเวลาที่ก าหนดในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Kathryn Zickuhr, 2013) ขณะเดียวกันการใช้เทคโนโลยีแบบ LBS ที่สามารถน าเสนอข้อมูลและ
บริการที่ดีแก่ผู้ใช้ตามต าแหน่งที่ตั้ง ก็อาจมีความกังวลในด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และเพ่ิมความเสี่ยงด้าน
ความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งผลจากกระทบค่อนข้างมาก (Tao Zhou, 2013) 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ระบุต าแหน่ง มาใช้กับร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ภายใต้ชื่อระบบนี้ว่า ฮันนี่โคม (HoneyComb) ที่จะมีระบบ
การจัดการที่ดีกว่ากูเกิลแมพ โดยสามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้า สร้างเครือข่าย ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ค้า
หรือลูกค้าได้มากขึ้น จึงได้พัฒนาระบบนี้มาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างโมเดลทางธุรกิจให้กับธุรกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นตัวสื่อกลาง 
2. เพ่ือให้ร้านค้าขายของช ามีพ้ืนที่ในการสร้างเครือข่ายและโปรโมทร้าน สินค้า ของตนเองให้เป็นที่รู้จักของ

ลูกค้าในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
3. เพ่ือช่วยให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเข้าถึงร้านค้าและสินค้า ที่อยู่กับแหล่งที่ใกล้ที่สุดได้ 

 

แนวความคิด 
 แนวความคิดเริ่มจากการที่จะช่วยเหลือร้านค้าในชุมชนให้มีธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการบริหารและ
สร้างเครือข่ายด้วยตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นก็มีหลายประเภทด้วยกันได้แก่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
เครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องเขียน อะไหล่รถจักรยาน รถยนต์ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะร้านขาย
ของช าหรือร้านโชห่วยในท้องถิ่นที่มีอยู่กระจัดกระจายในแต่ละต าบล โดยการยกระดับการค้าขายด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าเพ่ือให้มีรายได้ที่มากขึ้น การใช้อินเตอร์เน็ตในโลกออนไลน์ก็เป็นอีก
เทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายการค้าขายและประชาสัมพันธ์ร้านและสินค้าของตนเองได้ โดยการขยาย
เครือข่ายแบบรวงผึ้ง ที่มีการเชื่อมโยงของกลุ่มร้านค้าประเภทเดียวกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า
ซึ่งก็เป็นการบริการอย่างหนึ่งที่เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแนะน าสินค้าและ
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยภาพแนวความคิดสามารถแสดง
ในกรอบเครือข่ายธุรกิจชุมชน ดังภาพที่ 1 
 

                 
                         

            

            

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ใช้หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้เทคโนโลยีแผนที่และออนไลน์เข้ามาช่วยในการโปรโมทท่ีอยู่

ร้านค้าและสินค้าของตนเอง สร้างเครือข่ายธุรกิจที่บริหารได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีระบุ
บอกต าแหน่ง เพิ่มความสะดวกในการหาต าแหน่งร้านค้าหรือสินค้ามากข้ึน 

2. ส่งเสริมให้ธุรกิจชุมชนได้พัฒนาสู่โลกเทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการท างานของระบบแบ่งออกเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข้อมูล สมาชิก และปรับแต่งให้ใช้งานได้ตลอดและทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ร้านค้า สมัครสมาชิกผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ เพ่ิมและแก้ไขข้อมูลราคา ภาพสินค้า ตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้ง 
ก าหนดเงื่อนไขการส่งและซื้อขายสินค้า หรือสื่อสารพูดคุยผ่านในระบบกับสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน 

3. ผู้ใช้ทั่วไปหรือลูกค้า สามารถค้นหาข้อมูลร้านค้าต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงในต าแหน่งปัจจุบัน และเห็น
ข้อมูลร้านค้าได้หรือใช้บริการจากร้านค้าได้ 

  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบเพ่ือสร้างเครือข่ายธุรกิจในชุมชนนี้มีขั้นตอนหลัก ๆ ด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านขายของช า ว่ามีความต้องการในส่วนของระบบร้านค้า

แบบไหน เพ่ือที่จะให้ทีมพัฒนาได้ออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ตรงกับความต้องการ โดยมีกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างเป็นร้านค้าจ านวน 3 ร้าน พ้ืนที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ส่วนกลุ่ม

ลูกค้าได้จ าแนกออกเป็นกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป 15 ราย และนิสิต 15 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา

ระบบการค้าขายรายย่อยหรือร้านโชห่วยในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม มีกรอบแนวความคิดในการท างานของระบบ ที่จะต้องรองรับการ

ท างานทั้งระบบภายในชุมชน โดยการท างานหลักมีอยู่ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 2) ส่วนของผู้สร้าง

เครือข่ายเจ้าของธุรกิจ และส่วนที่ 3) เป็นส่วนของผู้ใช้ทั่วไป โดยในการท างานในส่วนผู้ดูแลระบบจะท าการบริหาร

จัดการข้อมูล ซึ่งจะมีรายได้จากการสมัครของสมาชิกและโฆษณา กลไกลการท างานของระบบในส่วนนี้แสดงใน

ภาพที่ 2 ในส่วนที่สองเป็นส่วนที่ผู้ที่ต้องการเปิดเครือข่ายกิจการหรือร้านขายของรายย่อยในชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่ง
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ต้องเป็นสมาชิกในเครือข่ายและจะมีสิทธิในการบริหารธุรกิจตนเองได้ และจะมีรายได้จากการขายสินค้าและ

บริการต่าง ๆ สมาชิกสามารถเพ่ิมรายละเอียด ต าแหน่ง ที่อยู่ของร้านค้า รูปภาพร้านค้าหรือสินค้าภายในร้าน และ

สามารถพูดคุยด้วยระบบแชททั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มกับสมาชิกรายอ่ืน ๆ ได้ แผนผังการสร้างเครือข่ายในส่วน

นี้แสดงในภาพที่ 3 และในส่วนที่สามคือส่วนของผู้ใช้ทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกแต่สามารถเห็น

ต าแหน่งร้านค้าต่าง ๆ ในบริเวณที่ตนอาศัยอยู่และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของร้านค้าต่าง ๆ ได้ เช่น 

ข้อมูลร้าน รูปภาพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนนี้มีการใช้งานตามผังดังภาพที่ 4 โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

3.1. วิเคราะห์ (Analysis) ได้ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจร้านค้าขายของช าหรือร้านค้าโชห่วยภายใน
ชุมชนและลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามถึงความต้องการที่จะให้มีระบบเข้าไปช่วยในการพัฒนาธุรกิจภายในชุมชน รวมถึง
การศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยพัฒนาธุรกิจในชุมชน  

3.2. ออกแบบระบบ (Design) โดยการออกแบบระบบตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการร้านขายของช าและ
ขอบเขตของการท างานของระบบ  
3.3. พัฒนาระบบ (Development) ได้ท าการพัฒนาระบบโดยได้ใช้เครื่องมือด้านโปรแกรมคือโปรแกรม 

NetBeans ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือภาษา PHP HTML และ JavaScript เพ่ือใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้ 
MySQL ในการจัดการกับฐานข้อมูลทั้งหมด และใช้ Google Maps APIs ในส่วนการแสดงผลลัพธ์ของต าแหน่ง
ร้านค้าต่าง ๆ  

3.4. การน าไปใช้งาน (Implementation) เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นได้น าไปทดลองใช้ในร้านค้าขายของช าใน
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาและไดส้อนการใช้งานให้แกผู่้ประกอบการร้านขายของช า 

3.5. การประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน (Evaluation) โดยได้ท าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานทั้ง 
3 ด้านคือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน และด้านประโยชน์และผลกระทบ จาก
ผู้ประกอบการร้านขายของช าบางร้านเพื่อวัดความพึงพอใจและความสมบูรณ์ของระบบ  

 

Acer
Typewriter
461



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังกลไกการท างานในส่วนผู้ดูแลระบบ 
 

          

           

                   

                 

                

                 

  

ภาพที่ 3 แผนผังในส่วนของผู้สร้างเครือข่ายเจ้าของธุรกิจ HoneyComb 
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ภาพที่ 4 แผนผังในส่วนของผู้ใช้หรือลูกค้าตามต าแหน่งบนแผนที่ 
 

ตัวอย่างลักษณะภาพหน้าจอบนเวบ็ไซต์และโทรศัพท์มือถือ 
 

   
 

         ภาพที่ 5 หน้าจอหลัก        ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงรายละเอียดของร้านค้า 
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  ภาพที่ 7 หน้าจอเข้าสู่ระบบ                ภาพที่ 8 หน้าจอสมัครสมาชิก 
 

   
 

 

          ภาพที่ 9 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลของร้านค้า      ภาพที่ 10 หน้าจอระบุต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า 
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 ภาพที่ 11 หน้าจอโปรไฟล์ของสมาชิก       ภาพที่ 12 หน้าจอการสนทนา 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ด้วยระบบเครือข่ายการค้าขายด้วยเทคโนโลยีระบุบอกต าแหน่ง (Location-Based Services : LBS) 
ให้กับร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนหรือหมู่บ้านหรือร้านโชห่วย จากแนวความคิดที่จะช่วยธุรกิจรายย่อยด้วยการสร้าง
เครือข่ายแบบรวงผึ้งโดยการใช้วิธีแบบระบุต าแหน่งแผนที่ ที่มีฟังก์ชั่นที่มากกว่าการบริการของกูเกิลแมพ ที่
สามารถให้บริการและเป็นที่รู้จักในบริเวณชุมชนตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ร้านด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายนี้ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในระบบ ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไป เจ้าของกิจการ (ร้านโช
ห่วย) และผู้ดูแลระบบ จะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานะและการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ  
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันระบบสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีระบุ
บอกต าแหน่งเพ่ือการด าเนินการค้าขายแบบผ่านออนไลน์ ช่วยในการโปรโมทสินค้าในร้านค้าให้เป็นที่รู้จัก ซี่งมีการ
ท างานเป็นไปตามวัตุถุประสงค์ โดยได้โมเดลทางธุรกิจให้กับธุรกิจในชุมชน โดยใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นตัวสื่อกลาง
เพ่ือให้ร้านค้าขายปลีกมีพ้ืนที่ในการสร้างเครือข่ายและโปรโมทร้านสินค้าของตนเองได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการเป็นที่
รู้จักของลูกค้าในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ช่วยให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเข้าถึงร้านค้าและสินค้า ที่อยู่กับแหล่งที่ใกล้
ที่สุดได้ นอกจากนี้ได้มีการประเมินต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ท าการพัฒนาขึ้น จากผู้ประกอบการร้านค้าราย
ย่อย ผู้ใช้ทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาระบบเป็นผู้ประเมินความสมบูรณ์ของระบบ โดยมีเกณฑ์การ
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ประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ ด้านประสิทธิภาพการท างาน ด้านประโยชน์และผลกระทบ
ได้ผลลัพธ์ความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินของระบบ HoneyComb 

รายการ  ค่าเฉลี่ย (�̅�) SD 

1. ด้านการวิเคราะห์และออกแบบ 4.20 0.45 
2. ด้านประสิทธิภาพการท างาน 3.80 0.45 
3. ด้านประโยชน์และผลกระทบ 4.40 0.55 

                        รวม 4.13 0.48 
 

 จากผลลัพธ์ตารางที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̅=4.13, S.D.=0.48) ซึ่งในด้านการวิเคราะห์

และออกแบบระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=4.20, S.D.=0.45) ด้านประสิทธิภาพการท างานของฟังก์ชัน มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x̅=3.80, S.D.=0.45 และด้านประโยชน์และผลกระทบของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

(x̅=4.40, S.D.=0.55) 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากระบบที่ได้พัฒนามาแล้วได้แบ่งการท างานเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือในส่วนแรกเป็นส่วนผู้ดูแลระบบ ควร

ได้รับการพัฒนาให้มีการใช้งานด้านฟังก์ชั่นต่าง ๆ มากขึ้นอีกเพ่ือเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้และลดการดูแล
บ ารุงรักษา ส่วนที่สองเป็นส่วนผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ โดยระบบที่จะพัฒนาต่อจะต้องมีการบริหารข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเช่นมีระบบสนับสนุนการค้า การดูแลและติดตามลูกค้า การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือ
สิทธิพิเศษต่าง ๆ  เป็นต้น และในส่วนที่สามเป็นส่วนของผู้ใช้ทั่วไปหรือลูกค้าควรมีระบบที่ใช้งานง่ายหรือมีแอป
พลิเคชันรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือทุกระบบปฏิบัติการ มีการใช้งานง่ายสามารถทดแทนการใช้ Google 
Map ได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดท าโครงงานระบบสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาร้านขายของช าในหมู่บ้าน ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีจากการสนับสนุนด้านทุนและความช่วยเหลือด้านค าปรึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กใน
ชุมชนต าบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีใ่ห้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีเพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการค้ารายย่อยและท าเป็นโมเดลที่
จะน าไปใช้ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในชุมชมในอนาคตได้ 
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การฉีดน ้าเพื่อระบายความร้อนที่ครีบด้านร้อนของเครื่องท้าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก 
Water Injection for Cooling at the Hot Side Heat Sinks  

of the Thermoelectric Air Cooler  
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บทคัดย่อ 
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ือท าลมเย็นประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิครีบด้าน

ร้อน  การไม่คงที่ของอุณหภูมิที่ครีบด้านร้อนส่งผลให้สมรรถนะการท าความเย็นไม่คงที่  เครื่องท าลมเย็น
เป็นระบบที่มีจ านวนเทอร์โมอิเล็กทริกหลายๆโมดูลต่ออนุกรมกันซึ่งท าให้ต้องระบายความร้อนออกเพ่ิมขึ้น 
การเพ่ิมพ้ืนที่ของแผ่นครีบด้านร้อนท าให้เครื่องท าลมเย็นมีขนาดใหญ่ขึ้น  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ออกแบบและทดสอบเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกขนาด 1 ตันความเย็น ซึ่งใช้น้ าระบายความร้อนแทน
การเพ่ิมพ้ืนที่แผ่นครีบด้านร้อน  การออกแบบเครื่องท าลมเย็นใช้เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น TEC1-12715 โดยต่อ
กันแบบอนุกรมจ านวน 28 ตัว และทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 29-30 ºC โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้า 
4, 5 และ 6 โวลต์ ให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละตัว และปรับความเร็วลมไหลผ่านครีบเย็นที่ 4  และ 5 m/s    
ผลการทดลองภายในเวลา 1 ชั่วโมง ที่แรงดันไฟฟ้า 6 โวลต์ และความเร็วลม 5 เมตร/วินาที พบว่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยครีบด้านร้อน 33.78 ºC อุณหภูมิเฉลี่ยครีบด้านเย็น 15.86 ºC และอุณหภูมิเฉลี่ยลมเย็น 18.81 ºC  
ผลจากแบบจ าลองคณิตศาสตร์พบว่าที่แรงดันไฟฟ้า 6 โวลต์ ระบบมีก าลังท าความเย็น 1026.32 วัตต์  
และสัมประสิทธ์สมรรถนะ 0.73 การทดลองชี้ให้เห็นว่าการใช้น้ าฉีดที่ครีบด้านร้อนนั้นสามารถควบคุม
อุณหภูมิครีบร้อนให้คงที่ได้ 
 
ค้าส้าคัญ: เครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก, การฉีดน้ า, ระบายความร้อน 

 
Abstract 

The application of thermoelectric cooling to cool air is a problem with the 
temperature control of the hot fins. The unstable temperature of the hot fins results in 
unstable cooling performance. The air cooler is a system that has many thermoelectric 
modules connected in series, which requires additional heat dissipation. Increasing the 
area of the hot side fins makes the air cooler larger. This research aims to design and test 
the thermoelectric air cooler with 1 ton of cooling capacity, which use cooling water 
instead of increasing the hot plate fin area. The design of the air cooler uses the TEC1-
12715 thermoelectric model, which is connected in series with 28 numbers and tested in a 
temperature control room between 29-30 ºC, by supplying voltage 4, 5 and 6 volts to 
each thermoelectric and adjust the air velocity flowing through the cold fins at 4 and 5 
m/s. The results of the experiment within 1 hour at voltage 6 volts and wind speed of 5 
m/s found that the average temperature of the hot fins 33.78 ºC average temperature of 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

469 

 

the cold side fins 15.86 ºC and the average temperature of the cool air 18.81 ºC. Results 
from the mathematical model found that at 6 volts, the system has a cooling capacity of 
1026.32 watts and coefficient of performance 0.73. The experiment indicated that the use 
of injection water at the hot fins was able to control the temperature of the fins to be 
stable. 
 
Keywords: Thermoelectric air cooler, Water injection, Cooling 
 
บทน้า 
 เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric) คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ตามหลักการของซีเบ็ค (Seebeck effect) หรือในทางกลับกันก็ใช้เป็นอุปกรณ์เพ่ือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
ความเย็นได้ตามหลักการของเพลเทียร์ (Peltier effect) การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้าเรียกว่า 
Thermoelectric Generator ห รื อ  TEG และการ เป ลี่ ย น พ ลั ง งาน ไฟ ฟ้ า เป็ น ค ว าม เย็ น เรี ย ก ว่ า 
Thermoelectric Cooler หรือ TEC (Lee, 2010: 107-126) 
 เทอร์โมอิเล็กทริก (TEC) เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการปรับอากาศ แต่เนื่องจากสมรรถนะของ
ระบบที่ต่ ากว่าระบบแบบอัดไอ (Riffat and Qiu, 2004: 1988) จึงเหมาะส าหรับระบบที่มีปริมาตรขนาด
เล็ก ข้อดีของเทอร์โมอิเล็กทริกคือสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่ได้ (Shams 
and others, 2015: 239-243) ระบบมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ไม่ต้องมีการบ ารุงรักษาและมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 20 ปี (Riffat and Qiu, 2004: 1988) การน าแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกมาต่อกันแบบอนุกรมท าให้
ความสามารถดูดซับความร้อน (Heat absorbed) เพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถน าไปใช้กับการปรับอากาศใน
รถยนต์ (Raut and Walke, 2012: 2392) หรือในห้องขนาดเล็กได้ (Lertsatitthanakorn, Wiset, and 
Atthajariyakul, 2009: 1474) สมรรถนะของระบบปรับอากาศโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด
หรือชนิดของแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับการดูดซับความร้อนที่ด้านเย็นและการ
ระบายความร้อนออก (Heat rejected) ที่ด้านร้อนด้วย การใส่แผงระบายความร้อน (Heat sink) หรือแผ่น
ครีบ (Fins) ที่ด้านร้อนและเย็นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การถ่ายเทความร้อนจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความร้อนเพ่ิมข้ึน
ได้ ซึ่งการระบายความร้อนออกที่ด้านร้อนมีแบบที่ใช้อากาศไหลผ่านแผ่นครีบ (Attar, Lee, and Weera, 
2015: 2181) และแบบอุปกรณ์ที่มีน้ าไหลอยู่ภายในโดยสัมผัสไว้กับด้านร้อนของ TEC โดยตรง (Pathak, 
Singh, and Boriwal, 2017: 258) จากท่ีกล่าวมาพบว่าเทอร์โมอิเล็กทริกมีข้อดีหลายประการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการปรับอากาศในห้องขนาดเล็กหรือภายในรถยนต์ การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ือท า
ความเย็นประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกให้คงที่ (นิตยา อายุยืน, 
2549: 72) ตลอดช่วงเวลาของการใช้งาน ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก
ให้คงที่ได้แล้วก็จะส่งผลให้สมรรถนะการท าความเย็นลดลง (นิตยา อายุยืน, 2549: 72) โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการน าเทอร์โมอิเล็กทริกไปใช้ในระบบที่มีจ านวนเทอร์โมอิเล็กทริกหลายๆ โมดูลต่อกันซึ่งจะท าให้ความ
ร้อนที่ต้องระบายออกเพ่ิมสูงขึ้น การเพ่ิมพ้ืนที่ของแผ่นครีบด้านร้อนท าให้เครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก
มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและทดสอบเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก
ขนาด 1 ตันความเย็น ซึ่งใช้น้ าระบายความร้อนแทนการเพิ่มพ้ืนที่แผ่นครีบด้านร้อน ด้วยวิธีการฉีดน้ าที่ครีบ
ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกแทนการใช้อากาศไหลผ่านหรือการใช้ของเหลวไหลอยู่ในท่อหรือช่องว่าง 
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  เทอร์โมอิเล็กทริกจะมีสารกึ่งตัวน าขนาดเล็กหรือวัสดุเทอร์โมเอลิเมนต์ 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ็น     
(n type) และชนิดพี (p type) ต่ออนุกรมกันทางไฟฟ้า ดังภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกของเทอร์โมอิเล็กทริก
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 40x40x3.0 มม. มีสองด้าน เมื่อใช้งานด้านหนึ่งจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นหรือ
ด้านร้อน (Hot side) ส่วนอีกด้านอุณหภูมิจะต่ าลงหรือด้านเย็น (Cold side) วัสดุเทอร์โมเอลิเมนต์ N คู่ ที่
สภาวะคงตัว 1 มิติ (Steady state one-dimension) ดังภาพที่ 2 สามารถประเมินค่าก าลังความเย็น 
(Cooling power or Heat absorbed) พลังงานป้อนเข้า (Power input) และสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ 
(Coefficient of performance, COP) ด้วยสมการดังนี้ (Lee, 2010: 126-129) 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพตัดแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก           ภาพที่ 2 วัสดุเทอร์โมเอลิเมนต์ 1 คู่  
(Prieto and other, 2019: 400)       (Attar, Lee, and Weera, 2015: 2180) 

 
ก าลังการท าความเย็น ( cQ ) ที่ด้านเย็น 
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เมื่อ  
 N   = จ านวนคู่ของวัสดุเทอร์โมเอลิเมนต์ 
   = สัมประสิทธิ์ซีเบ็ค 
 cT  = อุณหภูมิด้านเย็น 
 I  = กระแสไฟฟ้าป้อนเข้า TEC 
 K  = การน าความร้อนของเทอร์โมเอลิเมนต์ 
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 hT  = อุณหภูมิด้านร้อน 
 CT  = อุณหภูมิด้านเย็น 
 R  = AL /  
   = ความต้านทานไฟฟ้า 
 L  = ความยาวของเทอร์โมเอลิเมนต์ 
 Ä  = พ้ืนที่หน้าตัดของเทอร์โมเอลิเมนต์ 
 mP  = ก าลังมอเตอร์ปั๊มน้ าและพัดลม 
 
  วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกหนึ่งยูนิตซึ่งประกอบด้วย ครีบเย็น (Cold heat 
sink) ครีบร้อน (Hot heat sink) และเทอร์โมอิเล็กทริก ดังภาพที่ 3 ด้วยสมการดังนี้ (Attar, 2015: 30-31)  
 

 
ภาพที่ 3 การถ่ายเทความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก 1 ยูนิต 

        (Attar, 2015: 30-31) 
 

     cccccc TTAhQ  ..        (4) 

 )(.5.0.. 2
chcc TTKRIITNQ      (5) 

 )(.5.0.. 2
chhh TTKRIITNQ      (6) 

     hhhhhh TTAhQ  ..      (7) 
    chin QQP        (8) 
เมื่อ 

 c  = ประสิทธิภาพครีบเย็น 

 ch  = สัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ครีบด้านเย็น 

 cA  = พ้ืนที่ครีบด้านเย็น 

 cT  = อุณหภูมิของไหลด้านเย็น 

 cT  = อุณหภูมิด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก 

 h  = ประสิทธิภาพครีบร้อน 
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 hh  = สัมประสิทธิ์การพาความร้อนที่ครีบร้อน 

 hA  = พ้ืนที่ครีบด้านร้อน 

 hT  = อุณหภูมิของไหลด้านร้อน 
hT  = อุณหภูมิด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือออกแบบ ทดสอบ และค านวณสมรรถนะเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่ระบายความร้อน
ครีบด้านร้อนด้วยการฉีดน้ าหล่อเย็น 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1.) ออกแบบเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกขนาด 1 ตันความเย็น โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก    
รุ่น TEC1-12715 

2.) อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 29-30 ºC และอัตราการไหลของน้ าที่ฉีดหล่อเย็นครีบด้านร้อนคงท่ี 
3.) แรงดันไฟฟ้าป้อนเข้าเทอร์โมอิเล็กทริก 4, 5 และ 6 โวลต์/ยูนิต 
4.) ความเร็วลมที่หัวจ่ายลมเย็น 4 และ 5 เมตร/วินาที 
5.) ครีบด้านเย็นใช้อากาศไหลผ่านและไม่น ามาไหลเวียนซ้ า 

 
เครื่องมือและวิธีด้าเนินการวิจัย 
 1.) ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องท าลมเย็น ซึ่งก าหนดขนาดภาระความเย็น 1 ตันความเย็น โดยเลือกใช้ 
เทอร์โมอิเล็กทริก รุ่น TEC1-12715 เนื่องจากมีราคาไม่แพงและให้ก าลังท าความเย็นสูงสุด 136 วัตต์ 
(Pathak, Singh, and Boriwal, 2017: 259) ออกแบบที่ก าลังการท าความเย็นสูงสุดจะใช้เทอร์โมอิเล็กทริก 
จ านวน 28 อัน ซึ่งแบ่งเป็น 4 โมดูลๆ ละ 7 ยูนิต  แต่ละยูนิตประกอบด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก 1 อัน ครีบร้อน 
1 อัน และครีบเย็น 1 อัน ทุกยูนิตต่อกันแบบอนุกรม ติดตั้งภายในท่อส่งลมเย็นขนาดหน้าตัด 100x45 มม. 
ท่อลมยาว 700 มม. โดยใช้พัดลมแบบ Cross flow fan บังคับอากาศให้ไหลภายในท่อส่งลมเย็น ขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ 1/15 แรงม้า 220 โวลต์ มีสวิตช์ปรับความเร็วลม 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหนึ่ง หรือ 4 m/s และ
ระดับสอง หรือ 5 m/s (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ระบบปรับอากาศ, ภาคอาคารธุรกิจ, 
2555: 3)  
 2.) การวิเคราะห์ครีบด้านร้อนและครีบด้านเย็นโดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ค านวณท าให้ทราบ
ว่าแผ่นครีบด้านเย็นที่มีความหนา 0.4 มม. จ านวนแผ่นครีบ 55 แผ่น ถ่ายเทความร้อนได้สูงสุด 200 วัตต์ 
แต่ครีบแบบ Extrude heat sink ที่มีความหนาแผ่นครีบ 0.4 มม.ไม่มีจ าหน่ายทั่วไป ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ครีบที่
มีจ าหน่ายทั่วไป ขนาด 70x75x36 มม. หนา 1 มม. มีระยะห่างระหว่างแผ่นครีบ 1.5 มม. จ านวนแผ่นครีบ 
27 แผ่น/ชิ้น ซึ่งจะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ 139.64 วัตต์ ที่ความเร็วลม 5 m/s  
 ครีบด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกออกแบบให้ใช้น้ าในการระบายความร้อนเนื่องจากน้ าสามารถ
พาความร้อนได้ดีกว่าอากาศ ท าให้สามารถลดขนาดครีบร้อนได้ ครีบด้านร้อนใช้ครีบขนาด 70x75x30 มม. 
หนา 1 มม. ระยะห่างระหว่างแผ่นครีบ 4 มม. จ านวนแผ่นครีบ 17 แผ่น/ชิ้น ครีบร้อนแต่ละยูนิตจะสัมผัส
กับน้ าหล่อเย็นด้วยอัตราการไหล 3.21 ลิตร/นาที ที่มาจากการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ที่ท่อ
ส่งน้ าที่ต าแหน่งตรงกับเทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละยูนิต น้ าหล่อเย็นจะฉีดออกไปสัมผัสกับครีบร้อนโดยตรง แล้ว
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ไหลตกลงสู่ภาชนะรับน้ าด้านล่าง  โดยสามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้สูงถึง 826.44 วัตต์/ยูนิต ซึ่งเพียง
พอที่จะระบายความร้อนออกได้ ดังในภาพที่ 4 ประกอบท่อส่งน้ าชุดที่หนึ่งส าหรับเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลที่ 
1 และ 2 และท่อส่งน้ าชุดที่สองส าหรับเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลที่ 3 และ 4 น้ าหล่อเย็นจะไหลเวียนอยู่ภายใน
ระบบเป็นวงจรปิด ด้วยปั๊มน้ าขนาด 0.56 แรงม้า อัตราการไหลสูงสุด 90 ลิตร/นาที เมื่อน้ ารับความร้อน
จากครีบร้อนแล้วจะไหลผ่านเรดิเอเตอร์เพ่ือลดอุณหภูมิโดยใช้พัดลมขนาด 200 วัตต์ พัดอากาศให้ไหลผ่าน
เรดิเอเตอร์ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 4 ระบบหล่อเย็นครีบด้านร้อน   ภาพที่ 5 การระบายความร้อนน้ าหล่อเย็น 
 

3.) โครงสร้างของเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบด้วย ช่องลมเย็น ครีบด้านเย็น แผ่น
เทอร์โมอิเล็กทริก ครีบด้านร้อน ท่อน้ าหล่อเย็นครีบด้านร้อน ฝาครอบครีบด้านร้อน และพัดลม ดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้างเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

 

TEC 

hot heat sink 

coolant tube 1  
coolant tube 2  

water container 

Module 1, 2 
Module 3, 4 
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 4.) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30 โวลต์ 5 แอมแปร์ จ านวน 6 ตัว ในการ
ทดลองจะป้อนแรงดันให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละยูนิตไม่เกิน 6 โวลต์ เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากข้อจ ากัด
ด้านเงินทุนวิจัยจึงไมส่ามารถจัดหาแหล่งจ่ายไฟที่สามารถป้อนแรงดันไฟฟ้าสูงสุดให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกได ้ 
  5.) ระเบียบวิธีการทดลองและการค านวณ 

การทดลองจะท าการบันทึกอุณหภูมิที่จุดต่างๆ แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทอร์โมคัปเปิลชนิด K และ 
Data Logger บันทึกและตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุกๆ 1 นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จุดตรวจวัด 
อุณหภูมิ ได้แก่ ปลายท่อส่งลมเย็น 2 จุด ครีบด้านเย็น 8 จุด ครีบด้านร้อน 8 จุด น้ าหล่อเย็น 1 จุด และ
อากาศแวดล้อม  1 จุด ขั้นตอนการทดลองเป็นดังนี้ 

(1) เปิดระบบน้ าหล่อเย็น ปรับอัตราการไหลสูงสุด 
(2) เปิดเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ตั้งค่าการบันทึกทุก 1 นาที  
(3) เปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้า 4 โวลต์  
(4) เปิดพัดลมเย็นระดับหนึ่งหรือท่ีความเร็วลม 4 m/s 
(5) เริ่มบันทึกค่าอุณหภูมิที่ Data logger 
(6) เมื่อครบ 1 ชม. หยุดการบันทึกอุณหภูมิ Data logger ปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าและน้ าหล่อเย็น 
(7) เริ่มท าการทดลองอีกครั้งหลังหยุดระบบแล้วเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้อุณหภูมิในทุก

ส่วนของระบบมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง  
(8) ท าซ้ าขั้นตอนที่ (1) – (7) แต่ให้ปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 5 และ 6 โวลต์ และท่ีความเร็วลม 5 m/s 
การทดลองเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกท าภายในห้องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศ

แวดล้อมให้อยู่ระหว่าง 29 – 30 °C การปรับสวิตช์เลือกความเร็วลมที่ระดับหนึ่งและระดับสอง สามารถวัด
ความเร็วลมที่ทางออกได้ 8 และ 10 m/s และเมื่อไหลผ่านครีบเย็นแล้วความเร็วลมที่ปลายท่อส่งลมเย็นจะ
ลดลงวัดได้ 4 และ 5 m/s ตามล าดับ ส่วนต่างๆ ของเครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกดังภาพที่ 7 

(9) ค านวณก าลังการท าความเย็น พลังงานป้อนเข้า และค่า COP จากผลการวัดอุณหภูมิ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 ส่วนประกอบของระบบที่ใช้ในการทดลอง 

Power Supply 4, 5, 6 

Power Supply 1, 2, 3 

Cross flow fan Cool air duct 1 

Cool air duct 2 

Water cooling tube 

Water cooling pump Water cooling container Radiator 

Fan for radiator 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการทดลองปรับแรงดันไฟฟ้า 4, 5 และ 6 โวลต์ ซึ่งวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 2.8, 3.5 และ 4.2 
แอมแปร์ และความเร็วลมเย็น 8 และ 10 m/s พบว่าอุณหภูมิลมเย็นที่ได้อยู่ระหว่าง 18-22 °C การเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้ามีผลให้อุณหภูมิลมเย็นต่ าลงและการปรับความเร็วลมท าให้อุณหภูมิลมเย็นเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 
0.5 °C ดังภาพที่ 8 

 
ภาพที่ 8 อุณหภูมิลมเย็น (Ta) ที่แรงดัน 4, 5 และ 6 โวลต์ และความเร็วลม 8 และ 10 m/s  

 
 การเพ่ิมแรงดันไฟฟ้ามีผลให้อุณหภูมิครีบเย็นต่ าลงอยู่ระหว่าง 16-19 °C และการระบายความร้อน
ด้วยการฉีดน้ าหล่อเย็นท าให้ครีบด้านร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 32-34 °C ดังภาพที่ 9 และผลต่างของ
อุณหภูมิระหว่างครีบด้านร้อนและครีบด้านเย็นมีแนวโน้มคงที่ดังภาพที่ 10 ซึ่งผลต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ครีบด้านร้อนและด้านเย็นที่คงที่จะท าให้ค่าก าลังการท าความเย็นและค่า COP ของระบบคงท่ีด้วย 
 

 
ภาพที่ 9 อุณหภูมิครีบด้านเย็น (Tc) และด้านร้อน (Th) ที่แรงดันไฟฟ้า 4, 5 และ 6 โวลต์ 

         ความเร็วลม 8 m/s, น้ าหล่อเย็น 3.21 L/min 
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ภาพที่ 10 ผลต่างของอุณหภูมิ (DT) ระหว่างครีบด้านร้อนและด้านเย็น ที่แรงดันไฟฟ้า 4, 5 และ 6 โวลต์ 
   ความเร็วลม 8 m/s, น้ าหล่อเย็น 3.21 L/min 
 
 การเพ่ิมขึ้นของแรงดันไฟฟ้ามีผลให้อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเพ่ิมขึ้นแต่ไม่เกิน 35 °C ซึ่งเป็นผลจากการ
สะสมความร้อนของน้ าหล่อเย็นระหว่างการทดลอง การควบคุมอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นให้คงที่จะส่งให้อุณหภูมิ
ลมเย็นคงที่ตามไปด้วยดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 อุณหภูมิลมเย็น (Ta) และน้ าหล่อเย็น (Tw) ที่ความเร็วลม 10 m/s 

อัตราน้ าหล่อเย็น 3.21 L/min แรงดันไฟฟ้า 4, 5 และ 6 โวลต์ 
 
 การเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าท าให้ความสามารถท าความเย็นเพ่ิมขึ้น ผลจากการทดลองและการค านวณได้
ความสามารถในการท าความเย็นสูงสุด 1026.32 วัตต์ และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ 0.73 ที่แรงดัน 6.0 โวลต์ 
กระแสไฟฟ้า 4.2 แอมแปร์ และเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะมีแนวโน้ม
ลดลงดังภาพท่ี 12  
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ภาพที่ 12 ความสามารถท าความเย็น (Qc) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) 

เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้า 3, 4, 5 และ 6 โวลต์ ที่ความเร็วลม 8 m/s 
 
อภิปรายผล  
 การเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าท าให้ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างครีบด้านร้อนและด้านเย็นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบลดลง (Hebei I.T. Shanghai, 2017) การระบายความ
ร้อนที่ครีบด้านร้อนออกไม่ทันหรือได้น้อยจะท าให้เกิดความร้อนสะสมและความร้อนจะถ่ายเทย้อนกลับไปที่
ครีบด้านเย็นซึ่งท าให้เครื่องท าลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกไม่สามารถผลิตลมเย็นได้ การใช้น้ าระบายความร้อน
โดยการฉีดตรงเข้าที่แผ่นครีบร้อนแต่ละยูนิตสามารถควบคุมอุณหภูมิแผ่นครีบด้านร้อนให้คงที่ได้ แต่ในกรณี
ที่ป้อนแรงดันไฟฟ้าให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ิมขึ้น ก็ควรเพ่ิมรูฉีดที่ท่อน้ าหล่อเย็นเป็น 2-3 รู/ยูนิต เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการระบายความร้อนให้มากข้ึนเป็น 2-3 เท่าด้วยเช่นกัน การปรับแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นท าให้
ค่ากระแสไฟฟ้าป้อนเข้าเทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ิมขึ้นตาม (Huang, Chin, and Duang, 2000: 214) และการ
เพ่ิมแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละยูนิตท าให้อุณหภูมิครีบด้านเย็นลดลงซึ่งมีผลให้ลมเย็นที่
ได้มีอุณหภูมิลดลง แต่ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าส่งผลให้สมรรถนะของระบบมีแนวโน้ม
ล ด ล ง  (Maneewan, Tipsaenprom, and Lertsatitthanakorn, 2010 : 1662) ซึ่ ง ค ว รมี ก า รห าค่ า
แรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ท าให้สมรรถนะของระบบมีค่าสูงสุด อุณหภูมิอากาศแวดล้อมมี
ผลต่อสมรรถนะของระบบเช่นกันคือเมื่ออุณหภูมิอากาศแวดล้อมเพ่ิมขึ้นท าให้ค่าอุณหภูมิ Th หรือ DT 
เพ่ิมขึ้นตาม ซึ่งน้ าจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามอุณหภูมิแวดล้อมน้อยกว่าอากาศ ดังนั้นการใช้น้ าหล่อ
เย็นครีบด้านร้อนจึงสามารถเพ่ิมสมรรถนะให้แกร่ะบบได้ (ปวัฒวงศ์ บ ารุงขันท์ และเจริญพร เลิศสถิตธนกร, 
2559: 93) การเพ่ิมความเร็วลมท าให้อุณหภูมิครีบเย็นเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยซึ่งส่งผลให้สมรรถนะของระบบ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (สมชาย มณีวรรณ์ และคณะ, 2544: 342) แนวทางการเพ่ิมสมรรถนะเครื่องท า
ลมเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก นอกจากการควบคุมอุณหภูมิ DT ให้คงที่โดยการใช้น้ าระบายความร้อนแทน
อากาศแล้ว การลดขนาดของอุปกรณ์ ได้แก่ ปั๊มน้ าหล่อเย็น และพัดลมเรดิเอเตอร์ โดยเลือกขนาดก าลังที่
เหมาะสมส าหรับการระบายความร้อนก็จะช่วยให้สมรรถนะของระบบเพิ่มสูงขึ้นได้ 
 
 

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2 3 4 5 6 7

CO
P

Voltage (V)

Qc COP

Co
ol

in
g c

ap
ac

ity
 (W

)



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

478 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ผิวด้านร้อนและผิวด้าน
เย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก การเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าท าให้กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้เทอร์โมอิเล็กทริกเพ่ิมข้ึนและมีผล
ท าให้ลมเย็นมีอุณหภูมิลดลง การควบคุมอุณหภูมิครีบด้านร้อนให้คงที่ส่งผลให้อุณหภูมิครีบด้านเย็น ลมเย็น
และสมรรถนะของระบบคงที่ด้วย การใช้เทคนิคการระบายความร้อนโดยการฉีดน้ าหล่อเย็นเข้าที่ครีบด้าน
ร้อนท าให้อุณหภูมิครีบด้านร้อนคงที่ เครื่องท าลมเย็นสามารถท าลมเย็นได้แต่ยังมีสมรรถนะต่ า เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมสมรรถนะเครื่องท าลมเย็นและให้สามารถน าไปใช้งานได้จริงกับห้องปรับอากาศขนาด 1 ตันความเย็น 
ควรศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิมขนาดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่สามารถจ่ายแรงดันที่สภาวะสูงสุด
ของเทอร์โมอิเล็กทริกได้ การใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ การค านวณค่าสัมประสิทธิ์ของ
สมรรถนะทุกค่าแรงดันตามสภาวะการใช้งานของเทอร์โมอิเล็กทริก และการค านวณหาค่าแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมทีท่ าให้ระบบมีสมรรถนะสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมผู้เรียนออนไลนใ์น Thai MOOC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. กลุ่มรายวิชาในระบบ Thai 
MOOC จ านวน 90 รายวิชา ปีการศึกษา 2560-2561 ซึ่งแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และ 2. ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มรายวิชาในระบบ Thai MOOC จ านวน 39,811 คน ปีการศึกษา 
2560-2561 ประกอบด้วย 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 21,105 คน 2) กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3,398 คน 3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 15,308 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC ประกอบด้วย 6 วิธีสอน คือ  
1) การน าเสนอเนื้อหา 2) การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 3) กิจกรรมการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 4) การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 5) กิจกรรมบทบาทสมมติ 6) กิจกรรมกรณีศึกษา มี 
ดังนี้ 1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบ 4 วิธีสอน 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบ 5 วิธี
สอน 3) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบ 6 วิธีสอน 2. ผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ของผู้ เรียนใน Thai MOOC (Learning behaviors) มีดังนี้  1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การประเมินผลตามเกณฑ์มีผู้ท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.0 ของผู้
ที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนทั้งหมด 2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประเมินผลตามเกณฑ์มีผู้ท า
แบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของผู้ที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนทั้งหมด 3) กลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การประเมินผลตามเกณฑ์มีผู้ท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 38.0 ของผู้ที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนทั้งหมด 
 
ค าส าคญั : กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC , พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ใน Thai MOOC 
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Abstract 
 This thesis aims to 1) The studies of learning Activities on Thai MOOC 2) To study  

online learning behavior of learners on Thai MOOC. Sample groups used in this research  
include 1. 90 course groups in Thai MOOC system which divide into 1) Science and 
Technology Group 2) Health Science Group 3) Social Sciences and Humanities group 2. 
39,811 learners who register in Thai MOOC system consist of 1) 21,105 learners in Science 
and Technology Group 2) 3,398 learners in Health Science Group 3) 15,308 learners in Social 
Sciences and Humanities group. 

 The research found that 1. Teaching and learning Activities result on Thai MOOC  
found that consists of 6 teaching methods, namely 1) E- Lecture 2) Discussion 3) Discussions 
or discussions with experts 4) Cooperative teaching 5) Role play 6) Case study are in  
1) Science and Technology Group teaching methods on Thai MOOC found that consists of 4 
teaching methods. 2) Health Science Group teaching methods on Thai MOOC found that 
consists of 5 teaching methods. 3) Social Sciences and Humanities group teaching methods 
on Thai MOOC found that consists of 6 teaching methods. 2. The results of record the online 
learning behavior of learners on Thai MOOC (Learning behaviors) are in 1) Science and 
Technology Group teaching methods on Thai MOOC 51% pass a post-test exam of all of 
learners who do the post-test. 2) Health Science Group teaching methods in Thai MOOC 
11% pass a post-test exam of all of learners who do the post-test. 3) Social Sciences and 
Humanities group teaching methods on Thai MOOC 38% pass a post-test exam of all of 
learners who do the post-test. 
 
Keywords : Learning activities on Thai MOOC , Online Learning Behaviors on Thai MOOC 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  ได้มากขึ้น เช่น   ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุก
ที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(21st Century) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอก
กระทรวงศึกษาธิการได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุก
ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2560  - 2574 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความ
เท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปี ข้างหน้า (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของไทย ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน คือ ผู้เรียนบางคนไม่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียนเนื่องจากความไม่กล้าหรือไม่
แน่ใจว่าสิ่งที่แสดงออกไปจะได้รับการยอมรับ รัตนา บรรณาธรรม (2546 อ้างถึงใน นัฏฐพงษ์ กาญจนฉายา, 
2555) และโดยทั่วไปพบว่า วิธีการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ การสอนที่เน้น
การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น รองลงมาได้แก่การสอนที่เน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน การสอนที่เน้นการเรียนรู้จากครู และการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  (พันธ์
ศักดิ์ พลสารัมย์, 2549) ดังนั้นนักวิชาการ นักการศึกษาจึงพยายามหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) หรือ
อินทราเน็ต (Intranet) ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหา
ของบทเรียน ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web 
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น (e-
mail, web-board, chat, Social Network) การเรียนรู้แบบออนไลน์จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน เรียน
ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่  (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) การเรียนการสอน
ออนไลน์อาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งยังมีการก าหนดตารางเวลาเรียนและ
ห้องเรียนแบบปกติ แต่ใช้เครื่องมือออนไลน์มาเสริม เช่น การน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนเผยแพร่บน
เว็บ เช่น เค้าโครงการเรียนการสอน (course syllabus) เอกสารประกอบการเรียนการสอน แหล่งวิทยาการ
ที่ต้องการให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม งาน/การบ้าน สไลด์ประกอบการบรรยาย ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ส าหรับการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้สอนผ่านทาง e-mail หรือ Web Board และการส่งงานและตรวจงานผ่านเครือข่าย
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากงานของเพื่อนด้วย การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ช่วยให้มีเวลาในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียนมากขึ้น ท าให้ผู้สอนสามารถใช้
เวลาในชั้นเรียนส าหรับท ากิจกรรมการเรียนการสอนอื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เช่ น การอภิปราย 
(discussion) การแก้ปัญหา (problem solving) การซักถาม (inquiry) และการปฏิบัติ (practice) มากขึ้น 
โดยเนื้อหาสาระที่จะศึกษาได้น าเสนอบนเว็บล่วงหน้าให้นักศึกษาแล้ว ซึ่งในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้มี
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การจัดการศึกษาออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อให้ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าสื่อการเรียนแบบ 
อีเลิร์นนิง (e-learning) และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Educational Recourses) เพื่อการใช้งานร่วมกัน 
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยการเผยแพร่ระบบการสร้างสื่อที่มีคุณภาพสูง
ฝึกอบรมแก่คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป จัดตั้งเว็บรวมสื่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิงพร้อมเผยแพร่ให้นิสิต 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Open Courseware) ในระบบ
จัดการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (http://www.thaicyberu.go.th) ซึ่งการศึกษาในยุค
ปัจจุบันมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของ
อาจารย์หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เข้าสู่ยุค
ศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการออกนอกระบบของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย สื่อการเรียนและวิธีการ
เรียนเองก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามสมัย ซึ่ง MOOCs (Massive Open Online Course) หรือการศึกษาแบบ
เปิดในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมารองรับผู้เรียนที่มีความสนใจใน
เนื้อหาความรู้นั้น ๆ ได้อย่างไม่จ ากัดจ านวนผู้เรียน เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่อาศัยเว็บเทคโนโลยีที่จะท าให้คน
จากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าเรียนได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเสรีไม่ว่าจะอยู่ที่ ใด โดย
สื่อออนไลน์จะเน้นทั้งบทเรียนและแหล่งทรัพยากรแบบเปิด ในส่วนของกิจกรรมและการประเมินผลจะเน้น
ในเรื่องของความท้าทายให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ การเรียนเพื่อรอบรู้ การก ากับควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทั้งในส่วนของกิจกรรม และการประเมินตามสภาพจริงในบริบทการเรียนรู้
ร่วมกัน รูปแบบการเรียนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน MOOCs เป็นรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
ที่ช่วยในการเรียนการสอน เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น ใน
มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกที่มีการเปิดระบบการเรียนด้วย MOOCs ผู้เรียนสามารถได้รับเกียรติบัตรจริงเมื่อ
เรียนจบหลักสูตรนั้น ๆ อีกด้วย (ภาสกร ใหลสกุล, 2558) โดยในส่วนเนื้อหาที่ผู้สอนหรือนักสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อการเรียนรู้จะน าเสนอรูปแบบการเรียนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน MOOCs นั้นก็มีความ
หลากหลาย เช่น การสอนด้วยการบันทึกวิดี โอ การสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียก็เป็นหนึ่งในสื่อที่สามารถ
น ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ในทุกที่และทุกเวลาตามความสะดวก โดยรูปแบบการเรียนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน MOOCs 
สามารถสร้างความแปลกใหม่จากการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะถูกออกแบบให้น าเนื้อหาที่มีความเข้าใจยาก
มาถ่ายทอดในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ในการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) อ้างถึงใน (หทัยภัทร พึ่งต าบล, 2558)  
 โดยโครงการ Thai MOOC ท าหน้าที่เป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิดส าหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ 
“การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
คือ 1) การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดที่สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จ ากัด
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จ านวนที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) 
พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต 2) การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) 3) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างและปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOC และประสานความ
ร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ 4) การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน 
(MOOC) 5) การพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาในระบบ MOOC 6) การเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการและระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  
 พฤติกรรมการเรียนเป็นลักษณะนิสัยในการเรียน การเข้าชั้นเรียน การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
ความเอาใจใส่ในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน (อติกันต์ ภูดีทิพย์, 2552) จากการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จทางการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนที่มี
ระดับสติปัญญาแตกต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างกันด้วย แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่
กับระดับสติปัญญาเพียงอย่างเดียว องค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน คือ พฤติกรรมการสอนของผู้สอน และพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ที่จะแสดงออกถึงการกระท าของผู้เรียน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมจากผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระบบ Thai MOOC เพื่อน ามาวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อปรับ
ปรุงระบบการเรียนรู้ ซึ่งสังเกตได้จากตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ 1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเรียนสัปดาห์สุดท้าย 2. การมีปฏิสัมพันธ์กับการดูวิดีโอบทเรียน 3. การ
ประเมินผลตามเกณฑ์ (มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ออนไลน์ และ น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์, 2560) 
  จากประเด็นส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นได้ว่า การศึกษากิจกรรมการเรียนการ
สอนและพฤติกรรมการเรียนใน Thai MOOC ที่ได้จากผลการวิจัยจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้และเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ของผู้เรียนในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนออนไลน์ใน Thai MOOC 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 1. กลุ่มรายวิชาในระบบ Thai MOOC ที่เปิดสอนในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 3 กลุ่ม 

สาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ กลุ่มสาขา 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560-2561 
 2. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ Thai MOOC ที่เข้าร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ปี
การศึกษา 2560-2561  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1 กลุ่มรายวิชาในระบบ Thai MOOC ที่เปิดสอนและมีผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 250 คน 
ในระบบ Thai MOOC จ านวน 90 รายวิชา ปีการศึกษา 2560-2561 ซึ่งแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
  1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 45 รายวิชา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 11 รายวิชา 
3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 34 รายวิชา 

 2. ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มรายวิชาในระบบ Thai MOOC จ านวน 39,811 คน ปีการศึกษา 
2560-2561 ดังนี ้
  1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 21,105 คน 
  2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3,398 คน 
  3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 15,308 คน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนใน Thai MOOC 
โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยมีวิธีการ 
ด าเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
1.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC  
 2. พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ใน Thai MOOC 
2. ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC โดยมีขั้นตอนในการสร้าง 
ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิธีสอนและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 
 1.2 น าทฤษฎีและข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วิธีสอนออนไลน์มาเขียนเป็นตารางสังเคราะห์
กิจกรรมการเรยีนการสอนใน Thai MOOC ซึ่งสามารถจ าแนกวิธีสอนได้ 6 วิธีสอน ดังน้ี 
  1. การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น (DISCUSSION) 
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 2. กิจกรรมบทบาทสมมติ (ROLE PLAY) 
 3. กิจกรรมกรณีศึกษา (CASE STUDY) 
 4. การน าเสนอเนื้อหา (E-LECTURE) 

  5. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ (COLLABORATIVE LEARNING) 
  6. กิจกรรมการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 
 1.3 จัดท าเครื่องมือ โดยท าตารางรายการ (check list) ประกอบด้วย 6 วิธีสอนเพื่อน าไปเก็บข้อมูล
รายละเอียดการด าเนินการของแต่ละวิธีสอนว่าวิชานั้นมีวิธีการสอนแบบไหน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างไร 
และใช้เครื่องมืออะไร 
 2. แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC 
 ผู้วิจัยด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน โดยใช้แบบ
บันทึกพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC 
 2.2 ส ารวจและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning behaviors) โดยใช้ข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บภายใต้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของ Thai MOOC โดยน าเสนอข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างต่อเนื่องจนเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเรียนสัปดาห์สุดท้าย 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์กับการดูวิดีโอบทเรียน 
 3. การประเมินผลตามเกณฑ ์
3. วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหา ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ  
ขั้นตอน และวิธีสอนใน Thai MOOC เพื่อสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC และเพื่อ 
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการโดยน าจดหมายราชการจากภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรไป
ถึงมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ขั้นด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยสร้างแบบสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 
และสร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วให้น าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 4. ผู้วิจัยน าผลกระบวนการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC และน าผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC มาวิเคราะหผ์ล 
4. ขั้นการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการเรียนใน Thai  
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MOOC ในครั้งนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ตามเครื่องมือ ดังนี ้
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูล เป็นหมวดหมู่ หาค่าร้อยละด้วยสูตร แล้ว 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ตอนที่ 2 น าข้อมูลแบบสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC และแบบบันทึก
พฤติกรรมการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนใน Thai MOOC มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลข้อมูล เป็น
หมวดหมู่ น ามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละด้วยสูตร แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สรุปเป็น
ประเด็นต่าง ๆ และน าเสนอในลักษณะค าบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 

กลุ่มสาขาวิชา วิธีสอนใน Thai MOOC 

 
การอภิปราย
หรือแสดง

ความคิดเห็น 

กิจกรรม
บทบาท
สมมต ิ

กิจกรรม
กรณี 
ศึกษา 

การ
น าเสนอ
เนื้อหา 

การเรียน
การสอน

แบบร่วมมือ 

กิจกรรมการสนทนา
หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

√   √ √ √ 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

√ √ √ √  √ 

3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 

√ √ √ √ √ √ 

  
 จากตารางที่ 1 ตารางแสดง ผลกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC พบว่า 1. กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีสอนใน Thai MOOC ที่พบ คือ 1.การน าเสนอเนื้อหา 2.การอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็น 3.การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 4.กิจกรรมการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิธีสอนใน Thai MOOC ที่พบ คือ 1.การน าเสนอเนื้อหา  
2.การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 3.กิจกรรมบทบาทสมมติ 4.กิจกรรมกรณีศึกษา 5.กิจกรรมการ
สนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีสอนใน 
Thai MOOC ที่พบ คือ 1.การน าเสนอเนื้อหา 2.การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 3.กิจกรรมการสนทนา
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 4.การเรียนการสอนแบบร่วมมือ 5.กิจกรรมบทบาทสมมติ  
6.กิจกรรมกรณีศึกษา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนออนไลน์ใน Thai MOOC 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดง จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการเรียน 

 จากแผนภาพที่ 1 ภาพแสดง ผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวนผู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนอย่างต่อเนื่องจนเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการเรียนสัปดาห์สุดท้ายในกลุ่มสาขาวิชาใน Thai MOOC ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 760 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 514 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดง การมีปฏิสัมพันธ์กับการดูวิดีโอบทเรียน 

 จากแผนภาพที่ 2 ภาพแสดง ผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์กับการ
ดูวิดีโอบทเรียนทุกตอนของผู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาขาวิชาใน Thai MOOC ดังนี้ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 2,612 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 690 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 1,937 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.0 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดง การประเมินผลตามเกณฑ์ 

55%
8%

37%

จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการเรยีน

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

3. กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

50%

13%

37%

การมีปฏิสัมพันธ์กับการดูวิดีโอบทเรียน

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

3. กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

51%

11%

38%

การประเมินผลตามเกณฑ์

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

3. กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
488



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

10 
 

 จากแผนภาพที่ 3 ภาพแสดง ผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมินผลตาม 
เกณฑ์มีผู้ท าแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ของผู้เรียนในกลุ่มสาขาวิชาใน Thai MOOC ดังนี้ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 3,659 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 838 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 2,719 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.0 
สรุปผลและอภิปรายผล  
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีสอนใน Thai MOOC ที่พบ 4 วิธีสอน คือ 1.การอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็น 2.การน าเสนอเนื้อหา 3.การเรียนการสอนแบบร่วมมือ และ 4.กิจกรรมการสนทนาหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิธีสอนใน Thai MOOC ที่พบ 5 
วิธีสอน คือ 1.การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 2.กิจกรรมบทบาทสมมติ 3.กิจกรรมกรณีศึกษา 4.การ
น าเสนอเนื้อหา และ 5.กิจกรรมการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ 3. กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิธีสอนใน Thai MOOC ที่พบ 6 วิธีสอน คือ 1.การอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็น 2.กิจกรรมบทบาทสมมติ 3.กิจกรรมกรณีศึกษา 4.การน าเสนอเนื้อหา 5.การเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ และ 6.กิจกรรมการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ น้ ามนต์ 
เรืองฤทธิ์ (2559) ได้กล่าวถึงวิธีสอนใน Thai MOOC ไว้ว่า วิธีสอนที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์แบบเปิดส าหรับสถาบันอุดมศึกษา (การสอนแบบบรรยาย, การสอนแบบอภิปราย, การสอนเน้น
ปัญหาเป็นฐาน, การเรียนรู้ร่วมกัน, การเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน) วิธีการสอนทุกวิธีสามารถใช้ได้ในการ
เรียนการสอน MOOC ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในเนื้อหานั้น ๆ 
โดยในการใช้วิธีสอนต่าง ๆ นั้นจะต้องมีเทคนิคการสอนร่วมกับวิธีสอนนั้นๆ เช่น วิธีสอนแบบบรรยายโดยใช้
เทคนิคการใช้สถานการณ์จ าลอง และในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน ทุก
รายวิชาจะใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา เป็นการ
แสดงออกซึ่งความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่ง ทิศนา แขมมณี , (2551: 8-77) กล่าวว่า การสอนแบบอภิปรายเป็น
การสอนโดยที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  การ
อภิปรายกระท าระหว่างครูกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกัน โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน วิธีการสอน
แบบอภิปรายจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นพูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธิปไตย  และผู้เรียนได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐภัทร ติณเวส และฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2559) ที่กล่าวถึง
ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ผลการเรียนรู้ 2) การ
ออกแบบโครงสร้างเนื้อหา 3) รูปแบบของสื่อการเรียนการสอน 4) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนจ านวนมาก 
ตอนที่ 2 ผลการบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนออนไลน์ใน Thai MOOC 
 การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Behaviors) ใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บภายใต ้
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ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของ Thai MOOC คือ 1.จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการเรียน 2.การม ี
ปฏิสัมพันธ์กับการดูวิดีโอบทเรียน และ 3.การประเมินผลตามเกณฑ์ โดยน าเสนอข้อมูลรายละเอียด จ านวน 
3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 จากผลการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Behaviors) ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา 
พบว่า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้จบการศึกษาโดยเฉลี่ยร้อยละ 51.0 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีผู้จบการศึกษาโดยเฉลี่ยร้อยละ 11.0 และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผู้จบ
การศึกษาโดยเฉลี่ยร้อยละ 38.0 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการมหาวิทยาลัยไซ
เบอร์ไทยก าหนดไว้ โดยเหตุผลที่ผู้เรียนเรียนจนจบเนื้อหารายวิชาและสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลแต่
ละกลุ่มสาขาซึ่งมากกว่าร้อยละ 10 นั้นอาจเนื่องมาจากผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเอง ต้องการ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน เนื่องจากเป็นการเรียน
นอกระบบ ไม่ได้เกิดจากการบังคับ ดังนั้นผู้เรียนจึงมีแรงจูงใจในการเรียนให้ส าเร็จตามเ กณฑ์ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิ่งกาญจน์ ปานทอง (2545) ได้อธิบายความหมายของพฤติกรรมการเรียนว่า เป็นการปฏิบัติ
ตัวของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมตามที่ผู้สอนตั้งไว้ 
ได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียน การฟัง การอ่าน การจดโน้ต เพื่อช่วยจ า การส่งการบ้าน การทบทวน
บทเรียน และการเตรียมตัวสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ (Cronbach, 1963; อ้างถึงใน สโรชา หะรังศรี, 2553; อติ
กันต์ ภูดีทิพย์, 2552) การเรียนรู้คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนอันเป็นผลที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ และได้รับอิทธิพลจากสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวที่ผู้เรียนได้รับ ทั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จาก
ความรู้เดิมมาเป็นความรู้ใหม่ ท าให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาให้อยู่ในรูปแบบของพฤติกรรมการเรียนได้ 
และเมื่อการเรียนรู้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ จะปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลขึ้น 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการเรียน โดยสรุปประเด็นได้ว่า พฤติกรรม คือ การ
แสดงออกเป็นการกระท าหรือกิริยาอาการที่แสดงออกซึ่งธรรมชาติทางร่างกาย และจิตใจของผู้เรียนที่
สามารถสังเกตได้ และไม่สามารถสังเกตได้ ได้แก่ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน โดยผู้เรียนส่วน
ใหญ่จะแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือค่านิยม การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
ท าให้ได้แนวทางการคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC ผู้สอนจะต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหา
รายวิชาของตนเอง วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นอย่างดี เพื่อเลือกใช้วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC ผู้สอนควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการเรียน โดยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนด้วยกันเอง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมจ านวนผู้เรียนแรกเข้าเรียนบทเรียนแรกให้มากกว่า 250 คน  
ตามเกณฑ์ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน Thai MOOC ทุกกลุ่มรายวิชาให้มีความหลากหลาย
และมีความน่าสนใจ จะท าให้มีผู้สนใจอยากเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น 
รายการอา้งองิ 
กิ่งกาญจน์ ปานทอง. (2545). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาตามโครงการจัด 

การศึกษา สถาบันราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร” ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2559) ความเป็นมาของ
 โครงการ Thai MOOC.  
ณฐภัทร ติณเวส และฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2559). “การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ระบบเปิด
 แ บบ MOOC ขอ งอุ ด มศึ กษ า ไทย . ” Veridian E-Journal, Silpakorn University 9, 3 
 (กันยายน-ธันวาคม): 1463-1479 
ทิศนา  แขมมณี. (2551). 14 วิธีสอนส าหรับครูมืออาชีพ . (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ :  ส า นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์. (2559). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิดส าหรับ
 สถาบันอุดมศึกษา รายวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์. ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา 
 แห่งชาติ. 
พันศักดิ์ พลสารัมย์. (2549) รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
 ส าหรับอนาคต. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา 
ภาสกร ใหลสกุล. (2558). MOOC มุกใหม่ของ อีเลิร์นนิง. ออนไลน์. 
รัตนา บรรณาธรรม. (2546). “ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนาที่มีผล
 ต่อการคิดวิเคราะห์ในการเรียนบนเว็บของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  

พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ. 

อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี. (2558). Thai MOOC Massive Open Online Course การเรียนออนไลน์
 แบบเปิดส าหรับมหาชน. ออนไลน ์
Cronbach, L. J. (1963). Course improvement through evaluation. Teachers College  

Record, 64, 672-683. 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น  ในรายวิชา
ท้องถิ่นของเรา น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่เรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกลงในรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม จ านวน 38 คน ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่ งกลุ่ม 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลังเรียน (One - group Pretest- Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ t-test dependent เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง บุคคลส าคัญใน
ท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานและ
บทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร และแบบวัดนิยามและคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ผลการวิจัยพบว่า  ผล
การประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา มีผลการประเมิน
คุณภาพหน่วยการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ตามเกณฑ์คุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ และผลการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ :  หน่วยการเรียนรู้, พลเมืองดี, โครงงานเป็นฐาน, สืบ นาคะเสถียร 

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the learning unit of local 
important person for developing good citizenship characteristics and 2 ) to compare the 
students’ good citizenship characteristics before and after the implementation of the 
learning unit of local important person for developing good citizenship characteristics 

The participants of the study were 38 students of muttayomsuksa 1 at Thapthan 
Anusorn School, Uthai thani province on the second semester of the academic year 2018. 
They were selected by choosing from the students who enrolled in elective subject. The 
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one-group pretest-posttest was used for the study. The data obtained was analyzed by     
t-test dependent. 
 The results of this study were as follows: 

1. The learning unit of local important person for developing good citizenship 
characteristics’ evaluation results were accepted by the professionals. 

2. The students’ good citizenship characteristics after learning through the learning 
unit of local important person for developing good citizenship characteristics were higher 
than before learning at the 0.5 of significance. 
Keywords: Learning unit, Good citizenship, Project-Based Learning, Seub Nakhasathien. 

 
บทน า 

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวรองรับและเป็นเง่ือนไขผลักดัน สังคม ก็คือ 
พลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเทศ
นั้นย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน  ซ่ึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังท าให้คนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมอันดี ขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปัญหาจริยธรรมของคนเสื่อมโทรมลง 
จึงได้มีการให้ความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559: 20) ที่มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ส า คัญประการ
หนึ่ง กล่าวไว้ว่า “คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย” แนวคิดในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดกับประชาชนมีการให้
ความส าคัญมาโดยตลอด เพ่ือพัฒนาให้เกิดรากฐานของสังคมที่เข้มแข็ง เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
กระบวนการพัฒนาคนจึงได้ให้ความส าคัญต้ังแต่ระดับเยาวชน และขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ (เลิศพร อุดมพงษ์. 2560: ออนไลน์) การสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้รับการศึกษา จึงเป็นหน้าที่หลักของ
สถาบันการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ท าให้การศึกษามีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความพลเมือง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ
เก่ียวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เกิดทัศนคติและแรงจูงใจในการกระท าหรือมีพฤติกรรมที่
แสดงถึงวิถีแห่งประชาธิปไตย (ศรันยุ หม้ันทรัพย์ 2551: 5) ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่มีความส าคัญ และเชื่อมโยงไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างพลเมืองทั้งในและนอกสถานศึกษา  นัก
การศึกษาอย่าง จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส า คัญในการจรรโลงสังคม 
โดยเฉพาะการช่วยให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ และเข้าใจความเป็นไปของสังคมได้ การศึกษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมืองตามแนวคิดนี้จึงมุ่งไปที่ความเป็นสหวิทยาการ ไม่เน้นท่องจ า แต่ละวิชาให้เน้นที่ความ
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หลากหลาย และความเก่ียวข้องกับชีวิตมนุษย์ เก่ียวข้องกับปัญหาสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในปัจจุบัน ทีผู่้สอนและสถานศึกษามีโอกาสจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่นตามความต้องการ โดยจัดการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน สามารถน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้มีการฝึกปฏิบัติ เกิดองค์ความรู้ที่มาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ลัดดา 
ศิลาน้อย. 2545: 65) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถิ่นของเราซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูสังคมศึกษาจึงมีหน้าที่ส า คัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดีนั้นมิได้มีขึ้นเฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนยัง  ซ่ึง
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  

ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะน ารูปแบบการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือบุคคลต้นแบบในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึงในจังหวัดอุทัยธานีมีบุคคลส าคัญที่
ได้รับการยกย่อง นั่นคือ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นบุคคลต้นแบบที่ได้สะท้อนการเป็นแบบอย่างของความเป็นพลเมืองดีได้ในหลายๆ ด้าน มีความเสียสละ 
และสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติไว้อย่างมาก การศึกษาบทเรียนจากบุคคลต้นแบบในท้องถิ่น จะท าให้
ผู้เรียนได้เห็นถึงตัวอย่างและเข้าใจถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานจะช่วยฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติค้นคว้า ทั้งยังท าให้รู้จัก
การแก้ปัญหา เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ. 2544: 1) ฉะนั้นในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ผ่านการศึกษา
บทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชา
ท้องถิ่นของเรา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. พ้ืนทีใ่นการวิจัย โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้ชีวประวัติสืบ นาคะเสถียร มาจัดท าเป็น บทเรียน เรื่อง 
บุคคลส าคัญในท้องถิ่น เนื่องจากสืบ นาคะเสถียรเป็นบุคคลต้นแบบในท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน  
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         3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 20 ชั่วโมงใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

4. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 166 คน  
 5. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่
เรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมที่ตนเองสนใจ จ านวน 38 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย ก่ึงทดลอง (Quasi Experimental research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังหลังเรียน (One - group Pretest- 
Posttest Design) ดังมีรายละเอียดที่จะน าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี ยนทัพทัน
อนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ที่เรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนที่ลงเรียนในรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมที่ตนเองสนใจ 
จ านวน 38 คน 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ (IOC) ต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป แปลผลได้ว่าหน่วยการจัดการเรียนรู้  เรื่อง 
บุคคลส าคัญในท้องถิ่น มีคุณภาพตามเกณฑ์ 2) แบบวดัคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี แบบอัตนัย จ านวน 
8 ข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 38 คน 
3.2 ด าเนินการทดสอบเพ่ือวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้แบบวัด

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนการจัดการเรียนรู้ แล้วน าผลท่ีได้มาตรวจให้คะแนน 
3.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ด้วยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นเวลา 20 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  
3.4 เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ครบตาม

ก าหนดแล้ว ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  
3.5 ตรวจผลการสอบแล้วน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมุติฐาน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโ ดยใช้สถิติพ้ืนฐานหา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้ วิธีการทางสถิติ t–test for dependent samples เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ผ่าน
การศึกษาบทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
เป็นฐาน สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ดังปรากฎใน
ตาราง 1 ดังนี้ 
ตาราง 1 ประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา  

 

 

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ จากตาราง 1 พบว่า หน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีคะแนน
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ระหว่าง 0.94 - 0.99 แปลผลได้ว่าหน่วยการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ
สอดคล้องตามเกณฑ์เป็นที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

  2. ผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.1 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 38 คน สามารถสรุปเป็นแผนภาพเพ่ือ
เปรียบเทียบให้เห็นความต่างของคะแนนรายบุคคลได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

 
รายการประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
เร่ือง บุคคลส าคัญในท้องถ่ิน 

 
แปลผล 

แผนฯท่ี 1 
เร่ือง สืบ นาคะ
เสถียรกับความ
เป็นพลเมืองดี 

แผนฯท่ี 2 
เร่ือง ชีวิตและ
ชีวิตของสืบ 
 นาคะเสถียร 

แผนฯท่ี 3 
เร่ือง ชีวิตนัก
อนุรักษ์ป่าไม้ 

แผนฯท่ี 4 
เร่ือง ถอดองค์
ความรู้จากสืบ   
นาคะเสถียร 

1. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
2. สาระส าคัญ 1.00 0.80 0.93 0.93 สอดคล้อง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 0.95 0.95 1.00 1.00 สอดคล้อง 
4. สาระการเรียนรู้ 0.93 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 0.96 0.96 0.96 1.00 สอดคล้อง 
6. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
7. ช้ินงาน/ภาระงาน 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
8. การวัดประเมินผล 0.86 0.86 1.00 1.00 สอดคล้อง 

ค่าความสอดคล้อง 
รายแผนฯ 

0.96 0.94 0.98 0.99 สอดคล้อง 

* IOC ≥ .50 
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แผนภาพ 1 เปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากการท าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาท้องถิ่นของเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือน าข้อมูลรายบุคคลมาท าการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียน พบว่า ผลคะแนนของนักเรียนสูงขึ้นและเม่ือน าข้อมูลรายบุคคลมาทาการสรุปเป็นภาพรวมของ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test Dependent Sample ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 จานวน 38 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น รายวิชา
ท้องถิ่นของเราก่อนและหลังเรียนพบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา 
  

การทดสอบ n x S.D. t-test 
ก่อนเรียน 38 8.26 2.82  

14.12** หลังเรียน 38 15.84 3.32 
 

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง 
บุคคลสาคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของ
การทาแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี เป็น 8.26 และ 2.82 ตามลาดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท า แบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  เป็น 15.84 และ 3.32 
ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและผลต่างของคะแนนแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลสาคัญในท้องถิ่น  ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ผล
คะแนนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ราย
ด้าน 3 ประการ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา พบข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3 ประการ ก่อนและหลัง
เรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น  
 

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี การทดสอบ n x    S.D. t 
ความรับผิดชอบ ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
38 
38 

2.16 
3.29 

0.95 
0.98 

 

5.52** 

            จิตสาธารณะ                        ก่อนเรียน 
                                                    หลังเรียน 

38 
38 

2.42 
4.18 

0.95  

7.93** 1.50 
ยึดหลักความเสมอภาค 

 
ก่อนเรียน 38 2.47 1.11  

5.12** หลังเรียน 38 3.84 1.35 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

จากตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบวัดนิยามความเป็นพลเมืองดีและ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3 ประการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง 
บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ก่อนและหลังเรียน พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี
ด้านความรับผิดชอบ ด้านจิตสาธารณะ และด้านยึดหลักความเสมอภาค คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา 
ผ่านการศึกษาบทเรียน เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีโดยใช้
กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ในรายวิชาท้องถิ่นของเรา พบว่า มี
คุณภาพผ่านตามเกณฑ์ยอมรับได้ โดยได้ด าเนินการตามรูปแบบการสร้างหน่วยการเรียนรู้ ของ ฮาร์ริส และ
คาร์ (นฤมล ค าปัญญา, 2556: 10-11; อ้างอิงจาก Harris and Carr, 2003) ที่ได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ 
และผู้วัจัยน ามาปรับใช้ในการวิจัยนี้ สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้ 1) ก าหนดหัวเรื่อง สิ่งที่ ต้องให้ความส าคัญ  
คือ การเลือกประเด็นที่ส าคัญสอดคล้องกับความสนใจหรือข้อสงสัยของผู้ เรียน เป็นปัญหาในชุมชนหรือ
ความต้องการของท้องถิ่น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนโดยการสร้าง บทเรียน เรื่อง 
สืบ นาคะเสถียรขึ้น ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การ
สร้างบทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร  ผ่านกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลจากแหล่งที่ต่างกัน เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลจนมีความสมบูรณ์  ท าให้การ
ก าหนดหัวเรื่องในหน่วยการเรียนรู้นี้ มีความส าคัญต่อสังคม สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 2) ก าหนดผลการเรียนรู้รายวิชาท้องถิ่นของเรา ต้องวิเคราะห์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และ
การสะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี 3) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ควรก าหนดให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง เนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี  4) ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างให้สอดคล้องเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงผู้วิจัยได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐานควบคู่กับการศึกษา
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บทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และควรค านึงถึงความรู้ เบื้องต้นในการท าโครงงานของ
นักเรียน ซ่ึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บางส่วนอาจจะยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าโครงงาน 
ครูผู้สินจึงต้องสอดแทรกอธิบาย ท าความเข้าใจในกระบวนการท าโครงงานแก่นักเรียนก่อนลงมือปฏิบัติ  5) 
ก าหนดภาระงาน เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความส าเร็จของการเรียน หลังจากจบการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น นักเรียนจะได้โครงงานที่ถูกน าเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน บอร์ด
นิทรรศการ และสื่อPower Point ซ่ึงโครงงานมีหลายประเภท ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบโครงงานที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา ความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาในการด าเนินงาน จึงเป็นการท าโครงงานประเภทส ารวจ 
เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบุคคลส าคัญต่างๆ ซ่ึงนักเรียนสามารถหาข้อมูลจากสื่อหรือแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีระบบ  ตามแนวคิด
ของกรมวิชาการ (2544:1-4) ที่อธิบายเก่ียวกับโครงงานประเภทส ารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูล ผู้ เรียน
ต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 6) ก าหนดเกณฑ์
การประเมินและแนวทางการให้คะแนน ในหน่วยการเรียนรู้นี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของนักเรียน 7) แสดงผลงานตัวอย่าง การสืบค้น
ผลงานตัวอย่างที่เก่ียวกับโครงงานพลเมืองดีมีน้อย ผู้วิจัยได้น าผลงานโครงงานคุณธรรมที่ได้รับรางวัลใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีลักษณะกระบวนการใกล้เคียงกัน มาเป็นผลงานตัวอย่างที่ได้มาตรฐานให้
นักเรียนได้เห็นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป การด าเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้  มีขั้นตอนใน
การสร้างหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน และ
สร้างความเชื่อม่ันท าให้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับนฤมล ค าปัญญา (2556: 70 -
76) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
เป็นฐาน ส าหรับผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันใน
ประเด็น ของการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาจากการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียน และชุมชนท้องถิ่น การใช้หน่วยการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่วางขั้นตอนการสอนตามล าดับขั้น ต้ังแต่การเตรียมการพัฒนา การปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงเป็นไปตามระบบการสอนแบบหน่วย และนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ออกแบบ
ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม รู้จักคิด รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เลือกและสร้างกระบวนการเรียนรู้ เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสามารถของตนเอง เน้นทักษะ
กระบวนการ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงน าแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ออกแบบการ
น าเสนอ ประเมินผลงานร่วมกัน สามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับลัดดา ศิลาน้อย 
(2553: 11-13) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรจัดกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้มากที่สุด ซ่ึงผู้วิจัย
ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 
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ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขั้นที่ 3 วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 5 
ประเมินระหว่างปฏิบัติงาน และขั้นที่ 6 สรุป รายงานผล และน าเสนองาน ในหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง บุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเอง ท าให้การ
จัดการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับศิริพร ไกรสมสาตร์ (2557: 47 -
49) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติการเคารพความแตกต่างของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกันใน
ประเด็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ มีผลต่อคะแนนความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในมิติความแตกต่างของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมี
กระบวนการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน มีการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆที่จ าเป็นต่อการท าโครงงาน 
 3. ผลการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น โดยการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนมีคุณลักษณความเป็น
พลเมืองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 
สามารถอธิปรายคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีรายด้านได้ 3 ประเด็น ดังนี้ 
  3.1) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนส่งงานตรงเวลา
มากขึ้น รู้จักปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ขั้นตอน การวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ที่
ก าหนดให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมตามความสนใจจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ เพ่ือใช้
วางแผนโครงงาน ครูคอยต้ังประเด็นค าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมหาค าตอบ และช่วยกันวางแผน ปรากฎว่า
นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถท าตามขั้นตอนวางแผนและวิเคราะห์โครงงานได้ในเวลาที่ก าหนด  เม่ือถึงขั้นตอน
การลงมือปฏิบัติโครงงาน การได้มาซ่ึงข้อมูลในการท าโครงงานหลายๆกลุ่มได้ผ่านการปรับปรุง แก้ไข เม่ือ
ได้รับค าแนะน าหรือได้รับข้อคิดเห็นจากครูผู้สอนหรือเพ่ือน ขั้นตอน สรุป รายงานผล และน าเสนอ ทุกกลุ่ม
มีการส่งงานมาให้ครูผู้สอนตรวจทานล่วงหน้าก่อนน าเสนอโดยครูไม่ต้องทวงถาม ทุกกลุ่มมีการน าเสนอ
โครงงานในแบบรูปเล่มรายงาน การจัดบอร์ด และPower Point ครบถ้วน  
  3.2) คุณลักษณความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ พบว่า ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีการสื่อสาร การวางแผน และการลงมือปฏิบัติโครงงาน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยท าให้นักเรียน
เกิดการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนมีการแสดงออก
ถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะชัดเจน เช่น นักเรียนรู้จักส ารวจไฟฟ้า/พัดลมในห้องเรียน
ว่าปิดเรียบร้อยหรือไม่ก่อนออกจากห้อง ไม่เปิดไฟ/พัดลมทิ้งไว้เม่ือไม่ได้ใช้งาน ในการท างานกลุ่มเวลา
ปรึกษากัน นักเรียนส่วนจะใช้กระดาษรียูสมากกว่าการใช้กระดาษแผ่นใหม่ มีการแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน
ให้เพ่ือนยืมใช้ เช่น ปากกา,ปากกาลบค าผิด,กระดาษ รวมถึงมีการแชร์สัญญาอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ให้
เพ่ือนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล เป็นต้น และในขั้นตอนสรุป รายงานผล และน าเสนองาน 
นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการทวงถามด้วยความปรารถนาต่อกันว่าท างานถึงขั้นตอ นไหนแล้ว มีเรื่องใดให้
ช่วยเหลือได้บ้าง มีนักเรียน 3 กลุ่มจัดบอร์ดพร้อมกัน แบ่งอุปกรณ์กันใช้เพ่ือให้งานของทุกกลุ่มเสร็จสมบูรณ์
พร้อมกัน ก่อนการน าเสนอโครงงานนักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ ท าความสะอาดห้องเรียน
เตรียมอุปกรณ์ ต่อคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟนเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องรอค าสั่งจากครู 
  

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
500



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
10 

 

  3.3) คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค  พบว่า ในขั้นตอนการ
วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน นักเรียนได้มีการพูดคุยกันภายในกลุ่ม เพ่ือตกลงกันว่าจะแบ่งหน้าที่ ภาระ
งาน ความรับผิดชอบหาข้อมูลในประเด็นไหนบ้าง และควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มีใครสะดวกหรือว่างที่
จะไปลงพ้ืนที่ห้วยขาแข้ง อ.บ้านไร่ ก่ีคน ใครสามารถไปได้บ้าง และไปเวลาไหน ส่วนคนที่ไม่สามารถไปได้ก็
แบ่งงานให้รับผิดชอบโดยการหาข้อมูลจากห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ต ทุกคนมีภาระงานอย่างชัดเจน เท่า
เทียมกันอย่างเสมอภาค ขั้นตอนการลงมือฏิบัติงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มพบอุปสรรคแตกต่างกัน แต่ทุกกลุ่มก็
สามารถงานได้ส าเร็จ ขั้นตอน สรุป รายงานผลและน าเสนองาน นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานใน
รูปแบบรูปเล่มรายงาน จัดบอร์ด และPower Point จึงท าให้ก่อนเรียนสมาชิกในกลุ่มต้องตกลงกันเพ่ือหาข้อ
ยุติให้ได้ว่าสมาชิกคนใดจะรับผิดชอบด้านใด เป็นการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความสามารถ 
พบว่านักเรียนที่มีทักษะการพูดจะได้รับหน้าที่พูดน าเสนอ สมาชิกคนอ่ืนๆที่เหลือ รับผิดชอบเรื่องการจัด
บอร์ด ท ารูปเล่ม แสดงให้เห็นว่าทุกคนในกลุ่มมีภาระงานที่เท่าเทียมกันตามความสามารถของตนเอง การ
น าเสนอผลงานทุกกลุ่มมีสิทธิเท่าเทียมกันในการจับฉลากเพ่ือจัดล าดับการน าเสนอ 

จากเหตุผลข้างต้น มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นฐาน ประกอบการศึกษาบทเรียน เรื่อง สืบ นาคะเสถียร สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน 3 ประการ คือ พลเมืองดีที่ มีความรับผิดชอบ พลเมืองดี
ที่มีจิตสาธารณะ พลเมืองดีที่ยึดหลักความเสมอภาค เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ครบ
วงจร มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าไปสู่กระบวนการสร้างชิ้นงาน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะ เป็นไปตาม
ความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับฐาปกรณ์ วิแสง (2548: 87-90) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประเด็นที่สอดคล้องกัน พบว่า นักเรียนจ านวนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เฉลี่ยร้อยละ 73.50 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
เนื่องจากการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ มีกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้โดยตรงเกิดการสร้างองค์ความรู้ ด้วย
ตนเอง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีครู
ชี้แนะ อ านวยความสะดวก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุด และมีการสอดแทรกการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ   
 1) การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรศึกษาและท าความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการ
สร้างหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียด เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 2) ควรศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น กับทักษะและคุณลักษณะ
ด้านอ่ืนๆ เช่น คุณลักษณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เจตคติที่ มีต่อท้องถิ่น หรือความส านึกรัก ท้องถิ่น   
เป็นต้น และควรศึกษาผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญในท้องถิ่น กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืน
หรือโรงเรียนอ่ืนๆภายในจังหวัดอุทัยธานี 
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3) ครูผู้สอนควรสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในกิจกรรมโครงงาน ให้แก่นักเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการท าโครงงานที่ถูกต้อง เป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเป็นขั้นตอน ท า
ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาถา่ยทอดความรู้  เอาใจใส่ ให้ค าปรึกษาเป็น
อย่างดี ของอาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล ที่ ให้แนวคิดและเป็น
จุดเริ่มต้นส าคัญของการวิจัยนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้วิจัยที่ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน และให้
ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมา  

ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และส่งเสริมก าลังใจตลอดมา  สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์สูงสุดจาก
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัย ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา  และครู ที่วางรากฐานและประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้ผู้วิจัยมาถึงทุกวันนี้ 
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือการจัดการข้อมูลส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านการจัดการกับข้อมูลจ านวนมาก 
ท าให้ยากต่อการเข้าถึงและตัดสินใจ หรือ ด้านการวัดผลที่มีความยากล าบากต่อการจัดส่งและรวบรวมใบ
ประเมิน รวมถึงด้านการกระจายงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ไม่ทั่วถึงและล่าช้า เว็บแอปพลิเคชันนี้จึงเป็นตัวกลาง
ในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบมากข้ึน ง่ายและสะดวกต่อการใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
แอปพลิเคชันให้สามารถแสดงผลในหน้าจอที่แตกต่างกันหรือในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมลูกเล่น ความสวยงาม หรือ ความสามารถต่าง ๆ ที่ท าให้เว็บแอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรม Apache web sever ส่วนภาษาท่ีใช้
ในการพัฒนา คือ HTML, CSS , JavaScript และ PHP ซึ่ งมีการพัฒนาโดยใช้  Laravel Framework, 
Bootstrap Framework เป็น Framework ในการช่วยพัฒนาเว็บ 

จากการทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน และแบบทดสอบ
ความสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสวยงามของระบบ เพ่ือการจัดการข้อมูลส าหรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 35 คน โดยใช้สมการค านวณการก าหนดกลุ่มประชากร
ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน ในการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 39 คน ผลทดสอบคือ ผู้ทดสอบ
ได้มีการทดสอบในด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด 

 

ค าส าคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 
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Abstract 
 

Content This independent study have purpose to develop web applications for 
Professional Internship and Cooperative Education of Department of Library and Information 
Science, Faculty of Humanities, Chiang Mai University. From various problems. Both 
management with a lot of information. It makes difficult to access and decide. And evaluation 
with difficulty in delivery and collection of assessments Including the distribution of 
assignments, that is not thorough and delayed. This web application is an intermediary to help 
solve such problems. And to manage the information more orderly, easy and convenient to 
use various information. The tools used in website development are XAMPP is a program 
apache web server. Furthermore, the language used in the development is HTML, CSS, 
JAVASCRIPT and PHP. Which is developed using Laravel Framework, Bootstrap Framework is a 
framework in helping develop web applications to be able to display in different screens or 
in different devices effectively, and adding features or capabilities that make the web 
application more complete. 

The research has the capabilities of the system according to the needs of web 
application users and easy to use and beautiful in the system for data management for 
Professional Internship and Cooperative Education. The target group is Students of the 
Department of Library and Information Science, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 
35 people by using the equation to calculate the sample population definition of Taro 
Tayamane in calculating sample groups from a total of 39 people. The result from the testers 
are tested various aspects through all criteria. 
 
Keywords : Web Applications, Professional Internship, Cooperative Education 
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บทน า 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมส าหรับการท างานทั้งใน

ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการท างาน
ในสถานประกอบการ และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีมาใช้ในภาคปฏิบัติในสภาพของการ
ท างานจริง (วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์, 2557) เป็นการส่งเสริมให้น าความรู้ภาคทฤษฎีมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งได้
เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือเตรียมตัวส าหรับการท างานจริงเมื่อจบการศึกษาในอนาคตได้ (พรรณราย 
เทียมทัน, อนุวัติ คูณแก้ว, 2554; พรทิพย์ อ้นเกษม, 2559) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็น
ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพ่ือสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ  เสมือน
หนึ่งเป็นพนักงาน (ชั่วคราว) (มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์, 2560) นับเป็นระบบที่มีการผสมผสานระหว่างการ
เรียนกับการปฏิบัติงานจริง (Work integrated Learning : WIL) ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่
นักศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา หน่วยสหกิจศึกษา, 
ม.ป.ป.) การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราว ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหา
ได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึก
การสังเกต จึงเป็นโอกาสที่ดีท่ีนักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงและความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจนมาก
ขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสหกิจศึกษายังท าให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

กระบวนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ (Information Professional Internship) เป็น
กระบวนวิชาเอกบังคับ จ านวน 3 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอนก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุดคณะต่าง 
ๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 50 ชั่วโมง โดยใช้เวลาระหว่างเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 เป็น
ระยะเวลาการฝึก และก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีแหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ ตลอดจนการไปฝึก
ยังต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง โดยใช้เวลาในการฝึกระหว่างภาคเรียนฤดูร้อนคือ เดือน
มิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ปราณ ีวงศ์จ ารัส, 2556) 

มาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อก าหนดที่ทางภาควิชาฯก าหนดคือ ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ชี้แจงให้นักศึกษาได้รับข้อมูล และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานให้นักศึกษาก่อนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกงานในห้องสมุดคณะต่าง  ๆ 
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ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนดช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 280 ชั่วโมง (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย, 2552) โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนใดได้ในช่วง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดหาสถานที่ฝึกที่มีลักษณะเป็นงานประจ าที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพและเน้น
ประสบการณ์การท างาน เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้คัดเลือกนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือก
สถานประกอบการตามความสมัครใจ ให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประเมินและวัดผล และเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จากมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวข้างต้น พบว่าต้องมีการจัดการระบบและจัดการกับ
สารสนเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศของนักศึกษา อาจารย์ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ดูแลในการฝึกงาน ซึ่งมีสารสนเทศท่ีจ านวนมากที่ต้องจัดระบบให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อและด าเนินการ นอกจากนี้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมา 
ยังพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับข้อมูลของนักศึกษาหรือการจัดการข้อมูลขององค์กร
ที่หลากหลายท าให้เกิดความสับสนของข้อมูล การรับรู้รายละเอียดข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่สามารถไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ไม่ละเอียด การบันทึกประจ าวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่ไม่สะดวก  
แม้แต่อาจารย์และองค์กรที่มีความไม่สะดวกในการประเมินและจัดส่งการประเมิน หรือการแจ้งข่าวสารและ
แจ้งก าหนดการต่าง ๆ มีความล่าช้าและไม่ชัดเจน จากปัญหาเหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการจัดการกับสารสนเทศที่มากมายและจัดการระเบียบของระบบสารสนเทศ (หฤทัย อาษากิจ, 2558) ให้
สะดวกต่อการด าเนินงาน น าไปสู่คุณภาพในการวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ของภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เว็บแอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชัน ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือเป็นเบราว์เซอร์ส าหรับการใช้งาน เว็บเพจ
ต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่อง
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต ในความเร็วต ่าได้ และข้อดีของเว็บแอปพลิเคชันนั้นคือ ในส่วนของการใช้งานที่สามารถใช้งาน
ได้ง่าย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ต้องการใช้เว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้แอป
พลิเคชันประเภทนี้ได้ รวมถึงมีการอัพเดท แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม 
(“Web Application”, 2561) 

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีความสามารถหลากหลายเช่น การ
รองรั บการกรอกข้ อมู ลของนั กศึ กษาองค์ กรต่ า ง  ๆ  การรองรั บการ อัพโหลดรู ปภาพต่ า ง  ๆ  
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การรองรับการท างานโดยการประยุกต์ใช้ Google map ในการท าแผนที่ การรองรับการแจ้งข่าวสาร การ
รองรับการจัดท าแบบประเมินและการประเมิน  การรองรับการ เข้ าสู่ ระบบหรือลงชื่ อ เช้ า ใช้   
การรองรับการใช้งานแผนผังแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลาภายในระยะเวลาการท ากิจกรรมในปี
การศึกษานั้น ๆ ในการก าหนดเหตุการณ์ การรองรับระบบการแจ้งเตือน การรองรับระบบบันทึกรายการ
ฝึกงานประจ าวัน เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าว เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาระและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาปริญาตรี รวมทั้งคณาจารย์ของภาคบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงแหล่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือองค์กรต่าง  ๆ ให้
สามารถท างานร่วมกันและสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคตได้
เป็นอย่างด ี

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการแก้ไขปัญหาในการจัดการสารสนเทศในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาการท างานและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 ศึกษาข้อมูลหลักสูตรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
2 เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3 ศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกับระบบฐานข้อมูล Maria DB เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล

สารสนเทศในแต่ละสถานประกอบการ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา 
4 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและการพัฒนาระบบ 
5 ศึกษาโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
6 ศึกษาวิธีการใช้และการติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
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1. ข้อมูลของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ มีน้อย ท าให้ยากต่อการตัดสินใจเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในองค์กรนั้น ๆ 

2. การบันทึกประจ าวันของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพล าบากและยากต่อการตรวจทานของ
อาจารย์และผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. การประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความยากล าบากส าหรับผู้ดูแลการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ เนื่องจากต้องประเมินหลังจากการฝึกและส่งใบประเมินกลับมาให้อาจารย์ผู้สอน ท าให้มี
ความล่าช้าต่อการประเมิน 

การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
1. ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษาและข้อมูลสารสนเทศขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงการ

ประยุกต์ใช้ Google map ในการท าแผนที่ขององค์กรต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 1 ภาพรวมการออบแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบ 
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ภาพที่ 2 ภาพการสมัครสมาชิกและผู้ใช้ระบบ 

2. ระบบการจัดท าแบบประเมินและการประเมิน เพ่ือให้อาจารย์และผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสามารถเข้าประเมินนักศึกษาแบบออนไลน์ได้ 

 
ภาพที่ 3 ภาพการประเมินผลการปฏิบัติของนักศึกษา 

3. ระบบการลงชื่อเข้าใช้ของนักศึกษา เพ่ือการบันทึกประสบการณ์วิชาชีพรายวัน รวมถึงการลงชื่อ
เข้าใช้ของอาจารย์และผู้ดูแลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ เพ่ือเข้าตรวจบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ภาพที่ 4 ภาพหน้าปฏิทิน เพื่อให้นักศึกษาเลือกวันที่ ที่ต้องการเขียนบันทึกประจ าวัน 
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4. ระบบแผนผังแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลาภายในระยะเวลาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในปีการศึกษานั้น ๆ ในการก าหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการส่งงาน การนัดพบ รวมถึงก าหนดการ
ต่าง ๆ 

 
ภาพที่ 5 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลาภายในระยะเวลาการฝึกประสบการณ์ 

 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินเว็บแอปพลิเคชัน เป็นการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 

เครื่องมือที่ใช้คือแบบทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ (Acceptance Test)  ในการ

ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 

เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้ศึกษาใช้เหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาของ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ผ่านการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว จ านวน 35 คน โดยใช้สมการค านวณการก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ  

ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane) ในการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 39 คน จากการประเมิน

สามารถสรุปผลออกมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทดสอบ ส่วนแบบทดสอบ

ความสามารถของระบบ ความต้องการการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้

ทดสอบ 

ผลการทดสอบความสามารถของระบบความต้องการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
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มนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง คือ นักศึกษาของภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลดังนี้ 

1. ท าการทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ (Acceptance Test) 

ตารางที่ 1 การทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ 

Test 

Case 

ID 

Main 

Function 

Function for Test Actual Result Result 

01 Users - ระบบสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเกบ็ข้อมูลของ
ผู้ใช้ 

- สามารถแก้ไข/ข้อมลูส่วนตัวของตวัเองได ้

- ระบบสามารถเข้าสูร่ะบบเพื่อเชื่อมต่อไปยัง
อีกหน้าได ้

- สามารถสมัครสมาชิก และ
สามารถเข้าสูร่ะบบไดส้ าเร็จ 

- สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได ้

ผ่าน 

02 Students - ระบบสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเกบ็ข้อมูลของ
ผู้ใช้ 

- ระบบสามารถเข้าใช้งานในส่วนของบันทึก
ประจ าวันได ้

- สามารถสมัครสมาชิก ได้
ส าเรจ็ 

- สามารถบันทึกและดู
บันทึกประจ าวันได ้

ผ่าน 

03 Organizations - ระบบสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข องค์กรได ้

- ระบบสามารถแสดงข้อมลูโดยจ าแนกผู้ใช้ตาม
องค์กรของแต่ละผู้ใช้งานได ้

- สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข 
องค์กร ได ้

- สามารถจ าแนกแสดง
ข้อมูลตามแต่ละองค์กรได ้

ผ่าน 

04 News - ระบบสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลข่าวสาร
ได ้

- ระบบสามารถแสดงข้อมลูข่าวสารได ้

- ระบบสามารถท าการอัปโหลดภาพของ
ข่าวสารได้พร้อมกันหลายภาพได ้

- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลข่าวสารได ้

- สามารถแสดงข้อมลู
ข่าวสารได ้

- สามารถเพิ่มรูปภาพได้
หลายรูปภาพในเวลาเดยีวกัน 

ผ่าน 

05 Timeline 

(Event) 

- ระบบสามารถ เพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลแผนผัง
แสดงล าดับเหตุการณ์ได ้

- ระบบสามารถแสดงผลข้อมลูแผนผังแสดง
ล าดับเหตุการณ์เป็นรูปภาพในลักษณะ แผนผังได้ 

- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลได ้

- สามารถแสดงข้อมลู
ออกมาได้ โดยเรียงข้อมูลตาม
วันท่ี 

ผ่าน 
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Test 

Case 

ID 

Main 

Function 

Function for Test Actual Result Result 

06 Diaries - ระบบสามารถ เพิม่ ลบ ข้อมูล บันทึก
ประจ าวันได ้

- ระบบสามารถแสดงบันทึกประจ าวัน โดย
จ าแนกตามองค์กรของแตล่ะผู้ใช้งานได ้

- เพิ่ม และ ลบ บันทึก
ประจ าวันได ้

- สามารถจ าแนกแสดง
ข้อมูลตามแต่ละองค์กรได ้

ผ่าน 

ในการทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ด้านผู้ใช้ในระบบ ระบบสามารถให้

ผู้ใช้สามารถ เพ่ิม และ แก้ไข ผู้ใช้ของตัวเองได้ และมีระบบเข้าสู่ระบบ ที่ท าการดึงข้อมูลของผู้ใช้จาก

ฐานข้อมูลมาเปรียบเทียบและเช็คค่านั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ด้าน

นักศึกษา ระบบสามารถให้นักศึกษาเลือกวันที่ต้องการบันทึกประจ าวันและท าการบันทึกและแสดงบันทึก

ประจ าวันของตัวเองได้ ในส่วนของด้านข้อมูลองค์กร สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และมีการแสดงข้อมูลในระบบ 

ส่วนของหน้าข่าวสาร และ แผนผังแสดงล าดับเหตุการณ์ สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล และ แสดงเรียงล าดับได้

อย่างถูกต้อง  

2. แบบทดสอบความสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสวยงามของระบบ 

ตารางที่ 2 แบบทดสอบความสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสวยงามของระบบ 

Test 

Case 

ID 

Main 

Function 

Function for Test Actual Result Result 

01 การใช้งาน

ง่าย 

- ข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้องกันอยู่ในแถบ
เดียวกัน 

- มีการตรวจสอบข้อมลูทุกครั้งท่ี
กระท ากับแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูล 

- แยกส่วนของเมนอูอกจากกันอย่าง
ชัดเจน 

- การกระท ากับช่องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์มถูกตรวจค่าก่อนเสมอ 

ผ่าน 

02 ความ

สวยงาม 

- ขนาดตัวอักษร ขนาดปุ่ม มีความ
พอดี สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- ขนาดตัวอักษร ขนาด ปุ่ม มคีวามพอดี 
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ผ่าน 

ในส่วนของความสามารถในการใช้งานง่ายนั้น ระบบสามารถอ านวยความสะดวกผู้ใช้ในเรื่องของการ

เชื่อมหน้าข้อมูลไปยังหน้าต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงในทุก ๆ หน้า เพ่ือสามารถเคลื่อนย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีก

หน้าหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์อ่ืน ๆ และมีการเช็คความถูกต้อง
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ของข้อมูลที่กรอกในระบบ เพ่ือกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของความสวยงามของระบบ ตัวอักษร 

ขนาดปุ่ม และรูปต่าง ๆ มีขนาดพอดี มองเห็นได้อย่างชัดเจน มีสีสันที่มีทิศทางไปทางเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้รู้สึก

สบายตาในการเข้าใช้งาน 

การเปรียบเทียบระบบของการท างานเดิมกับการท างานผ่านเว็บแอพลิเคชัน ได้ผลดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 แบบทดสอบความสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสวยงามของระบบ 

รายละเอียด ระบบของการท างานเดิม การท างานผ่านเว็บแอพลิเคชัน 

สามารถค้นหาข้อมูลองค์กรต่างๆ 
ได้ทุกที่ทุกเวลา   

สามารถแจ้งข่าวหรือแจ้ง
เหตุการณ์ได้ทุกท่ีทุกเวลา   

สามารถบันทึกประจ าวันได้ทุกท่ี
ทุกเวลา   

กล่าวได้ว่า การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถช่วย

อ านวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือการแก้ไขปัญหา การ
จัดการระบบและจัดการกับสารสนเทศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศของนักศึกษา อาจารย์ สถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ดูแลในการฝึกงาน ซึ่งมีสารสนเทศท่ีจ านวนมากที่ต้องจัดระบบ
ให้เรียบร้อย เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน เพ่ือสะดวกต่อการติดต่อและด าเนินการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการ
บันทึกข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสถานที่ฝึกสหกิจศึกษา ที่อาจจะมีเงื่อนไขของแต่ ละสถาน
ประกอบการในการรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องตรวจสอบระหว่างสถานศึกษา นักศึกษา และผู้ประกอบการ
ร่วมกัน 
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การพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน  
เร่ือง ดวงดาวในระบบสุริยะ  

Development of virtual environment  
with Virtual reality technologies about Stars in the solar system 

นางสาวกาญจณี  เข็มพุดซา1 และนายวัลลภ  ศรสี าราญ2* 
1,2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000 
*Email: wanlop.sr@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน 

เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ 2) เพ่ือศึกษาผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน 
3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 50  คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริง 
เสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ 2) แบบประเมินการรับรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบ 

สุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 โดย 

เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.53 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
มาก 2) ด้านเทคนิค ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ด้านเนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 มีคุณภาพอยู่ใน 

ระดับดี ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน หลังใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนด้วย 

เทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 89.13 และผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังใช้สภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง 
ดวงดาวในระบบสุริยะ ภาพรวมระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 
ค ำส ำคัญ: สภาพแวดล้อมเสมือน เทคโนโลยีความจริงเสมือน ระบบสุริยะ ประถมศึกษาปีที่ 5 

Abstract 
The objectives of this research are (1) to development of virtual environment with virtual 

reality technologies about stars in the solar system (2) to study the perceptions of the users 

jr5161 
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who used virtual environment (3) to study the level of satisfaction of the users who used 
virtual environment.  The sample are 50  Grade 5/1 students in the academic year 2018 
Nakhon Ratchasima Kindergarten School in Nakhon Ratchasima Province. The tools used for 
collected data are (1) virtual environment with virtual reality technologies about stars in the 
solar system, (2) Perceptual assessment of virtual environment, (3) Satisfaction Survey of 
virtual environment. The statistics used in the study were percentage, mean, and standard 
deviation. 

The study results found that virtual environment with virtual reality technology about 
stars in the solar system. For the grade 5 students that have developed, the quality is at a 
good level with the mean of 4.38, with the average order from highest to lowest as follows: 
1) The design at the average 4.53 has a very good quality level 2 ) Technically, the average 

value of 4.40 is of good quality. 3) The content that the average value is 4.20 is of good 

quality. The results of the evaluation of the sample of 50 people used the virtual 
environment with virtual reality technology about the stars in the solar system. At the 

highest level at 89.13 percent and the satisfaction evaluation of the sample group used the 

virtual environment with virtual reality technology about the stars in the solar system. The 

overall level of satisfaction is the highest at the average of 4.52.
Keywords: virtual environment, virtual reality technologies, solar system, Grade 5

บทน ำ 
การศึกษาไทยในปัจจุบันนอกจากจะมีการศึกษาในห้องเรียนแล้วยังมีการศึกษานอกสถานที่หรือ 

เรียกว่า การทัศนศึกษาโดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจและจดจ าสิ่ง 
ที่พบเห็นได้อย่างรวดเร็วและจดจ าได้เป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้  เป็นการใช้ 
แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับ 

การเรียนในห้องเรียน  ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตนเองและมีโอกาสที่จะรู้จักเรียนรู้กันทางสังคม 

มากขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการ 
เรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย (นิติธร ปิลวาสน์, 2555)  

วิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ว 8.1 น้ า ฟ้า ดวงดาว  โดยทั่วไป 

จะเป็นการสอนตามต าราและเน้นเนื้อหาตามหลักสูตร ในหนังสือจะมีเพียงแค่ภาพสองมิติ แทรกในเนื้อหา 
เท่านั้น (หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) ในปัจจุบันทางโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา เป็น 

โรงเรียนรัฐบาล ได้จัดการเรียนการสอนแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไม่ใช่แค่เพียงเนื้อหาในตัวหนังสือ

2517 
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เท่านั้นแต่ยังมีการเรียนการสอนแบบสื่อวีดีโอ และการไปทัศนศึกษาภายนอกสถานศึกษาเช่นการไปงาน
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ หรือศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับ ดวงดาว การเกิดของโลกแต่
ผู้เรียนยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งหนักภาพของเนื้อหามีความเก่า และยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้เท่าที่ควร (วิไลรัตน์  นาควิเชียร, 2560) 

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน  (Virtual Reality) ซึ่งเป็นโลกความจริงเสมือนที่อยู่ในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งใน 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างภาพ 
สามมิติจึงไม่ใช่เรื่องยาก ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ มีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันมาช่วยในการถ่ายภาพแบบสามมิติ
เป็น จ านวนมากให้เลือกใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีแอพพิเคชั่นที่แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เช่น 
Cardboard Camera ของ Google ใช้สาธิตภาพสามมิติ หรือ VR Cinema ของ Mobius  Networks ที่
สามารถแสดงภาพสามมิติได้ในทันที นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานเพ่ิมเติม ให้กับระบบประสาทสัมผัสอื่น ๆ 
ด้วย เช่น ให้เสียง ประกอบการมองที่สมจริงผ่านล าโพงหรือหูฟัง ท าให้ผู้สวมใส่แว่นวีอาร์รู้สึกเหมือนอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นจริงๆ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทหาร 
การแพทย์ เกมเสมือนจริง รวมไปถึงการให้แนวคิดใหม่ ๆ ใน การน าไปใช้งานในอนาคต (พรพจน์ พุฒิวัน
เพ็ญ, 2560) 

จากความเป็นมาและส าคัญที่กล่าวมาในข้างต้นผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อได้สภาพแวดล้อม
เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ  โดยมีแนวคิดที่จะให้ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับดวงดาวต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจึง
เป็นประโยชน์ที่จะท าให้นักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นเพราะสื่อตัวนี้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบของ
สามมิติซึ่งมีมุมมอง 360 องศาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพได้อย่างเสมือน เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม
จากในห้องเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนยังช่วยเร้าผู้เรียนได้ดีแล้วยัง
เป็นสื่อที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพสภาพแวดล้อมเสมือนได้อย่างเหมือนจริงอีกด้วย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ
2. เพ่ือศึกษาผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริง

เสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ 
3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยี

ความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 15 ห้อง นักเรียนจ านวน 712 คน
          กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 50  คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก ่ดาวเคราะห์ นิยามของดาวเคราะห์ และระบบสุริยะ

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย
การวิจัยในเรื่องนี้ในรูปแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (The 

single group, posttest-design) เพ่ือประเมินผลการรับรู้และวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจาก
การใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ ผู้วิจัยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ
2. แบบประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง

ดวงดาวในระบบสุริยะ 
3. แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็น

จริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความ

เป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ 
การด าเนินการพัฒนาเครืองมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนโดยมี 7 ขั้นตอน 

ประกอบไปด้วย 1) ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย 2) ศึกษาความเป็นไปได้ 3) วิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบ 4)การออกแบบระบบ 5) ขั้นตอนการพัฒนา 6) ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ7) ด าเนินงานและ
ประเมินผล ดังจะกล่าวโดยละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นตอนกำรค้นหำปัญหำ โอกำสและเป้ำหมำย
1.1  ค้นหาปัญหาที่ต้องการพัฒนาสื่อพัฒนาสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็น

จริงเสมือน    ผู้วิจับพบว่า การไปทัศนศึกษานั้นมีงบประมาณที่สูงได้รบัชมไม่ทั่วถึง ท าให้เด็กยังไม่สา
มารถ เข้าใจหรอืจ าชื่อและลกัษณะของดวงดาวในระบบสุริยะได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ที่สามารถตอบสนองระหวา่
งผู้ใช้ และสมาร์ ทโฟนที่อยู่ในรูปแบบสามมิติ จะท าให้รับชมดวงดาวในระบบสรุิยะ นา่สนใจมากขึ้น โดยใน
สื่อจะ
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แสดง ดวงดาวในระบบสุริยะ ในรูปแบบสามมิติ และยังสามารถดูข้อมูลและชื่อของดวงดาวในระบบสุริยะ 
จะท าให้เกิดจินตนาการและการเรียนรู้มากข้ึน 

1.2  กลุ่มเป้าหมาย  จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการใช้ สื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คือ นักเรียนในระดับชั้น 5 เพราะว่า ในเนื้อหาบทของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ปี 5 มีการเรียนเรื่อง น้ า ฟ้า ดวงดาวในระบบสุริยะ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในสื่อ   

1.3  ประเภทของสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงระบบเสมือนจริง การจ าลองโลกเสมือน360 องศาจริง
โดยรับชมผ่านจอภาพสวมศรีษะ และสมาร์ทโฟนที่มีจีโรสโคป โดยใช้ประสาทสัมผัสในหลายๆด้านผู้เรียน
สามารถเรียนได้ด้วยการเลือกห้องเรียนต่างๆที่มีทั้งหมด 3ห้องเรียนเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนประเภท immersive Virtual Reality 

2. ขั้นตอนศึกษำควำมเป็นไปได้
2.1 วางแผนการพัฒนาสื่อสภาพแวดล้อมเสมือน ซึ่งประกอบไปด้วย

1) ทรัพยากรในการพัฒนา ทรัพยากรในการพัฒนาสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือนดวงดาวในระบบสุริยะ  คือ ความรู้ความเข้าใจในการปั้นโมเดล 3 มิติ ซอฟแวร์ที่ใช้ใน
การพัฒนาประกอบไปด้วย  

- โปรแกรม Autodesk Mayaใช้ในการขึ้นโมเดลสามมิติ
- โปรแกรม Unity 3d Engine จัดเรียงเรื่องราวและท าให้เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

และน าส่งออกมาในรูปแบบของแอพพลิเคชัน 
- โปรแกรม Adobe Photoshopใช้ส าหรับการท าพ้ืนผิวต่างๆ
2) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง

ดวงดาวในระบบสุริยะ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ - core i3 ขึ้นไป  Graphics card nvidia geforce gtx 750 ขึ้น
ไป  RAM 2 GB ขึ้นไป Hard disk 7 GB ขึ้นไป  

3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้งานสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ได้แก่ สมาร์ทโฟน  Android 4.0 ที่มี gyro sensor ขนาดจอ 5.0 นิ้ว
หรือ iOS 8 ขึ้นไป และจอภาพสวมศรีษะ cardboard box 

3. ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ
3.1 วิเคราะห์ระบบของการเขียนโปรแกรม โดยโปรแกรมที่เขียนจะอยู่ในรูปแบบซอฟต์แวร์

ประยุกต์ (Application Software) โดยใช้โปแกรม Unity ซึ่งจะเป็นซอฟแวร์ประยุกต์ที่เหมาะส าหรับการ
พัฒนาเกมและแอปพิเคชัน เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ซึ่งจะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ท าให้วัตถุ
แต่ละอันมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ เพ่ือให้รู้ว่าควรเขียนระบบโปรแกรมกับวัตถุไหนบ้าง ดังนี้ 

1) ตัวผู้เล่น ให้สามารถเคลื่อนไปข้างหน้า ซ้าย ขวา และถอยหลังได้
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2) ตัวกล้อง ให้สามารถหมุนมุมกล้อง เพ่ือดูรอบ ๆ ได้
3) การจ าลองการหมุนของระบบสุริยะ

3.2 ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องระบบสุริยะ โดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
เพราะการเขียนค าสั่งของภาษาระดับสูงมีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอ่านแล้ วเข้าใจได้ง่าย โดยภาษา
โปรแกรมท่ีใช้คือ ภาษาC# 

3.3 ก าหนดหัวข้อ ขอบเขตและภาพรวมของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มดาวในระบบสุริยะ
2) โมเดลกลุ่มดาวสามมิติ
3) เขียนโค้ดในการควบคุม

4. ขั้นตอนออกแบบ
4.1 ก าหนดจุดประสงค์ของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง

ดวงดาวในระบบสุริยะ คือ การเทคโนโลยีความจริงเสมือน มาใช้ในการวิจัยเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เพลิดเพลิน
และได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะ  ดังภาพที่ 1 

4.2 องค์ประกอบของฉากต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามาเป็นตัวก าหนดว่า ดวงดาวหรือ
กลุ่มดาวแต่ละประเภทควรอยู่ในจุดไหน 

ภำพที่ 1 ภาพการจ าลองยานอวกาศและโลก 

4.3 ออกแบบโมเดล สามมิติภายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ โดยน าความรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเป็นต้นแบบในการขึ้นโมเดล เพ่ือให้ 
ดวงดาวมีความสมจริงมากที่สุด และยังอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องมากที่สุดอีกด้วย แล้วจึงศึกษารายระเอียด 

ของแต่ละดาวแล้วน ามาเพิ่มในโมเดลที่ขึ้นมา  
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5. ขั้นตอนกำรพัฒนำ
5.1 ท าการขึ้นโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม Autodesk Maya โดยใช้ข้อมูลได้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคเป็นต้นแบบ แล้วจึงขึ้นโมเดลสามมิติ ในรูปแบบ Low Polygon ซึ่ งมีไว้ส าหรับเป็นโมเดล
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง มากกว่าจะเอาไปท าการ์ตูนแอนิเมชัน เพราะไม่จ าเป็นต้องใช้โมเดลที่มีความ
ละเอียดมากทั้งนี้ก็เพ่ือความรวดเร็วของการใช้งาน ซึ่งสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงใช้ Low Polygon ในการขึ้น
โมเดล  

 5.2 น าโมเดลสามมิติที่เสร็จแล้ว ได้แก่ ดวงดาวต่างๆ ยาน มาเข้าโปรแกรม Unity แล้วจึงจัดวาง
ตามแผนผังที่ได้จากออกแบบไว้ ตามภาพท่ี 2 

ภำพที่ 2 ภาพ UI ค าสั่งในการใช้งานและการพัฒนาให้ใช้ได้ในรูปแบบ Virtual Reality 

5.3  ท าการเขียนโค้ดด้วยภาษา C# ให้กับวัตถุที่ก าหนดเพ่ือให้สามารถเคลื่อนไหวมุมกล้องภายใน
สื่อได้ โดยวัตถุท่ีได้ท าการเขียนโค้ดคือ 

1) ตัวผู้เล่น ให้สามารถเคลื่อนไปข้างหน้า ซ้าย ขวา และถอยหลังได้
2) ตัวกล้อง ให้สามารถหมุนมุมกล้อง เพื่อดูรอบ ๆ ได้
3) ค าสั่งการใช้งานเปิดปิดเสียง
6. ขั้นตอนกำรทดสอบและบ ำรุงรักษำระบบ
6.1  ขั้นตอนการทดสอบของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่อง

ดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้ 
1) ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้าน 

เทคนิค และติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือนัดหมายการตรวจสอบคุณภาพของสื่อฯ 
2) น าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ 

ให้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบและประเมินคุณภาพสื่อ 
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       6.2 ผู้วิจัยจะต้องดูแลระบบ หากระบบมีปัญหา ผู้วิจัยต้องแก้ไข ผู้วิจัยต้องปรับปรุงระบบและ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หากมีการอัพเดตใหม่ 

7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและประเมินผล
7.1  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินการรับรู้ของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ แล้วน าแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบ 

ประเมินการรับรู้ที่ได้ใช้กับกลุ่มทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

ตรวจสอบ และน าไปแก้ไข  
7.2  น าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ 

และแบบประเมินไปใช้กับกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่ม 

ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1) ขั้นทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Tryout) ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น จ านวน 3 คน แบ่งเป็น นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 จ านวน 1 คน และนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 1 คน ที่ได้จากการเลือกแบบสุ่มแบบจับฉลาก เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของสื่อ 
2) ขั้นทดลองกลุ่ม (Small Group Tryout) น าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็น 

จริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้กับนักเรียนชั้นประม 

ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่ งกลุ่มทดลองเป็น จ านวน 9 คน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 จ านวน 3 คน และนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 3 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องจากกลุ่มทดลอง 
3) ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) หลังจากการน าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 

ความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเก็บข้อมูล 

ภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมินการรับรู้ 
และแบบวัดระดับความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความ 

เป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ จ านวน 50  ชุด พร้อมท าการ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ 
ประเมิน 

ผลกำรวิจัย 
การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบตารางประกอบค า 
บรรยายโดยน าเสนอ เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพสื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านเนื้อหา  2. ด้านออกแบบ และ 3. 
ด้านเทคนิค โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน แบ่งออกเป็นด้านละ 3 ท่าน 

 ตอนที่ 2 การประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้การหาร้อยละ (Percentage)  

 ตอนที่ 3 การวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ ใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 1 กำรประเมินคุณภำพสภำพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือน 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

X
S.D. แปลผล 

1.ด้านเนื้อหา 4.20 0.64 ดี 

2. ด้านออกแบบ 4.53 0.69 ดีมาก 
3. ด้านเทคนิค 4.40 0.58 ดี 

ภำพรวมทุกด้ำน 4.38 0.63 ดี 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง 
เสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะพบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 
4.38 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.53 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมาคือ ด้านเทคนิค ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้าน 

เนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

ตอนที่ 2 กำรประเมินผลกำรรับรู้ของกลุ่มตัวอย่ำงหลังใช้งำนสภำพแวดล้อมเสมือนจริง 
พบว่า ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน มีความพึงพอใจหลังชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 

ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ84.21 โดย 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดาวฤกษ์ที่สุกสว่างมากที่สุด ดาวเคราะห์น้อยอยู่ที่บริเวณใดในระบบสุริยะ ใน 

ระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือข้อใดส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ กลางวันและกลางคืน 
อยู่
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ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 98.00 รองลงมาคือ . ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์
เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด  ยกเว้น ดาวเคราะห์ดวงใด อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 94.00 
รองลงมาดาวเคราะห์ในข้อใดเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 92.00 รองลงมาคือ 
กาแล็กซีเพ่ือนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 88.00 รองลงมาคือข้อใด
กล่าวถึงดวงจันทร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 82.00 รองลงมาคือ ข้อใดเรียงล าดับขนาดของดาว
เคราะห์จากใหญ่ไปหาเล็กได้ถูกต้อง ที่ร้อยละ 76.00 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ  ถ้าแบ่งโดยใช้ระยะห่างจากดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นเกณฑ์  ดาวเคราะห์ในข้อ
ใดจัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน อยู่ในระดับน้อย ที่ร้อยละ 73.00 

ตอนที่ 3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงหลังใช้งำนส่ือสภำพแวดล้อมเสมือนจริง  
ตำรำงท่ี 2 สื่อสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะ 

 (n=50) 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

X
S.D. แปลผล 

1. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. เนื้อหามีความเหมาะสมในการน าเสนอกับผู้ใช้งาน 4.52 0.53 มากที่สุด 
3. สาระของเนื้อหาเป็นประโยชน์ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4.42 0.56 มาก 
4. เนื้อหามีประโชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.52 0.50 มากที่สุด 
5. รูปแบบเมนูสามารถใช้งานได้ง่าย 4.50 0.50 มากที่สุด 
6. มีการจัดองค์ประกอบได้สวยงาม 4.52 0.53 มากที่สุด 
7. ตัวหนังสืออ่านง่ายมองเห็นชัด 4.47 0.53 มาก 
8. สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
มีความเหมาะสมน่าสนใจ

4.44 0.56 มาก 

9. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อ 4.61 0.52 มากที่สุด 
10. โมเดลที่ออกแบบมีความสวยงาม สมจริง 4.47 0.56 มาก 
11. รูปแบบหน้าจอการใช้งานสวยงาม 4.53 0.56 มากที่สุด 
12. ค าแนะน าก่อนการใช้งานมีความเข้าใจได้ 4.41 0.58 มาก 
13. เทคนิคในการเคลื่อนไหวเพ่ืออธิบายเนื้อหา 4.53 0.56 มากที่สุด 
14. ลักษณะการใช้งานด้านปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 4.47 0.56 มาก 
15. มีความน่าสนใจในการใช้เทคนิคภาพ 4.58 0.56 มากที่สุด 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

X
S.D. แปลผล 

16. ระบบน าทางสามารถใช้งานง่ายและสะดวกกับกลุ่มตัวอย่าง 4.41 0.58 มาก 
ค่ำเฉลี่ยรวมควำมพึงพอใจ 4.52 0.55 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 
ความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะภาพรวมระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.52 

อภิปรำยผล 
1. จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริง 

เสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ โดยรวมแล้วอยู่ที่ระดับดี ได้รับการติชมจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่ 

มากนัก ผู้เชี่ยวแนะน าให้เพิ่มในส่วนต่าง ๆ เช่น การมีการพากย์เสียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และอาจเพิ่มเติม 

เนื้อหาขึ้นอีก จึงเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปใช้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนา บุญชู (2558) ได้ 
น าเสนอวิธีการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาโดยใช้ส าหรับการสอน 

ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและสามารถท าผการเรียนได้ 
สูงขึ้นจากการเรียนแบบเดิม ๆ เพราะมีแรงกระตุ้นในการเรียน  พบว่า สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน  ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน นั้นจะมีความน่าสนใจ และเพ่ิมคุณภาพให้กับสื่อ 
ผู้วิจัยได้ท าเนื้อหาของสื่อและออกแบบให้ออกมาให้เข้าใจง่าย และมีเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ  

2. ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริง 
เสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อย 

ละ 84.21 นักเรียนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ สามารถตอบค าถามจากการรับชมสื่อได้ถูกต้องเป็น 

ส่วนมาก เพราะผู้วิจัยได้ท าการวางแผนการผลิตดีในระดับหนึ่ง และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละ 

ด้านในผลการประเมินในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรชัย เขียวชอุ่ม (2555) ได้ 
น าเสนอวิธีการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนการจ าลองสามมิติความจริงเสมือนโบราณสถาน  ซึ่งผลการ 
รับรู้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ท าการวิจัยได้ก าหนดไว้ เพราะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ผ่านการออก 

แบบอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญจึงมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน  

3. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจาการใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริง 
เสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50  คน พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก 

ที่สุด กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพอใจกับการได้รับชมสื่อที่มีเนื้อหาชัดเจน และแบ่งประเภทให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่ง

15261 
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สอดคล้องกับวิจัยของ สถิตย์โชค โพธิ์สอาด (2555) ได้น าเสนอการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มาใช้ 
โดยการจ าลองการซื้อสินค้าพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด ส าหรับการประเมินผล 

งานออกแบบโดยกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก และผลการวิจัยพบว่า 
การสอนโดยใช้สื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ ให้คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีกว่าการสอนโดยใช้ครูในห้องเรียนปกติ 
และมีผลการรับรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์ มีคุณภาพ มีเนื้อหา และรูปภาพ เสียงที่ 
เร้าใจและมีความน่าสนใจ  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. จากการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่อง ดวงดาวในระบบ 

สุริยะ ตามแนวทางการพัฒนา 7 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย 2) ศึกษา 
ความเป็นไปได้ 3) วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 4) การออกแบบระบบ 5) ขั้นตอนการพัฒนา 6) 
ทดสอบและบ ารุงรักษาระบบ7) ด าเนินงานและประเมินผล ระดับคุณภาพขอการประเมินคุณภาพ 

สภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะพบว่า ผลการ 
ประเมินคุณภาพโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.38  

2. ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน มีความพึงพอใจหลังชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 84.21 

3. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังชมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงด้วย 

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เรื่องดวงดาวในระบบสุริยะภาพรวมระดับพึงพอใจมากที่สุด 
ที่ค่าเฉลี่ย 4.52  
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือที่
พบปัญหาในการท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือในแต่ละปีการศึกษา โดยลักษณะของปัญหามีหลายด้าน ทั้งทางด้าน
การขาดการสื่อสารระหว่างผู้ที่ท ากิจกรรม การขาดการจัดเก็บข้อมูลในการท ากิจกรรมที่ดี เป็นต้น และเพ่ือ
ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ให้
ดีมากขึ้น เว็บแอปพลิเคชันนี้จึงเป็นตัวกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยโปรโมท
งานกิจกรรมผ้าป่าหนังสือของสาขาวิชาให้คนรับรู้มากขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ คือ Laravel 
Framework , Bootstrap Framework เป็น Framework ในการช่วยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของทาง 
Backend และ Frontend ในลักษณะ MVC และ XAMPP โปรแกรม Apache web sever ภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนา คือ HTML, CSS , JavaScript และ PHP การพัฒนาโดยใช้ Bootstrap Framework ช่วยให้เว็บไซต์
สามารถแสดงผลในหน้าจอที่แตกต่างกัน (Responsive) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน และเพ่ิมความสามารถให้กับเว็บไซต์ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากการทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการ
กิจกรรมผ้าป่าหนังสือ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท าแบบทดสอบจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็นบุคคลทั่วไปจ านวน 5 คน และ
นักศึกษาจ านวน 5 คน มีความพึงพอใจในการด้านการออกแบบ ความสามารถ และความสวยงามในการ
ทดสอบแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากที่สุด คืออยู่ที่ระดับ 3.90 

 
ค าส าคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน บริหารกิจกรรม การแสดงผลหลากหลายอุปกรณ์ 
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Abstract 
 

This research aims to a development of web application for activity management of 
Department of Library and Information Science, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 
based on development needs to solve problems for the management of information activity 
for the benefit and communication between users and mass publication. The tool used to 
develop this website is Laravel Framework and Bootstrap Framework which is a framework to 
help develop web applications in the way of backend and frontend in the MVC style and 
XAMPP an apache web server program, HTML, CSS, JAVASCRIPT and PHP. For using Bootstrap 
Framework, it helps website to be good with responsive designs for desktop, tablet and 
smartphone. Furthermore, Laravel Framework also improves website usages and more 
effectiveness. 

The testing and evaluating website satisfaction with 10 persons, including 5 users and 
5 students in faculty of humanities of Chiang Mai university compared with the overall 
composition of the design and Very satisfied with the design, ability, and beauty of the 
application testing value is high level. 
 
Keywords : Web Applications, Activity Management, Responsive 
 
 
บทน า 

กิจกรรมผ้าป่าหนังสือเป็นกิจกรรมของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมผ้าป่าหนังสือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียนที่ยังมีการพัฒนาได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
อันเนื่องด้วยข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ หรือ การขาด ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่ไม่เพียงพอ โดยขั้นตอนในการเข้าไปช่วยเหลือ  และปรับปรุง นักศึกษาภาควิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมด้วย อาจารย์ ภายในคณะ เป็นคนวางแผนและจัดการบริหาร
แบ่งหน้าที่การท างานตั้งแต่แรกเริ่มการวางแผนในการหาทุนเพ่ือที่จะ  น าไปพัฒนาห้องสมุดผ่านทางการเดิน
กล่องขอรับบริจาค การหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยสมทบทุน   ไปจนถึงการจัดหาทรัพยากรหนังสือประเภทต่างๆ
น ามาบริจาคเข้าห้องสมุดที่เป็นเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือ โดยการท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือ นักศึกษา
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สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจะมีการแบ่งฝ่ายหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความสะดวกในการจัดการ
งานในแต่ละฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะประกอบไปด้วย ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายอาหาร   ฝ่าย
ห้องสมุด ฝ่ายจัดบอร์ด ฝ่ายไอที ฝ่ายสันทนาการ ฝ่ายพยาบาล โดยทุกฝ่ายมีหน้าที่การท าประจ าตามแต่ละ
ฝ่ายโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้กิจกรรมผ้าป่าหนังสือเป็นกิจกรรม
ใหญ่ที่ต้องใช้คนจ านวนมากในการท ากิจกรรม โดยแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่เข้าร่วมท ากิจกรรมนี้รวม
ทั้งหมดตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 คน เมื่อจ านวนที่ใช้ในการท ากิจกรรมมีจ านวนมาก การ
บริหารการจัดการงาน วางแผน หรือแบ่งงาน ยิ่งมีอุปสรรคตามมามากขึ้น ไม่สามารถควบคุมหรือจัดการคนใน
แต่ละฝ่ายหน้าที่ให้ท าตามแผนกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ชี้แจง เพ่ือที่จะลดภาระในการท างาน และท าให้กระจาย งานและวาง
แผนการท ากิจกรรมให้เข้าถึงผู้ปฎิบัติที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรให้มากที่สุดจึงได้มีการคิดพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชันเพ่ือช่วยในการจัดการกิจกรรมงานผ้าป่าหนังสือซึ่งเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อน โดยในเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลจะมี
ระบบต่างๆเพ่ือใช้ในการจัดการ และอ านวยความสะดวกในด้านการจัดการข้อมูลในการท ากิจกรรม ซึ่งมีระบบ
ดังต่อไปนี้ ระบบแสดงผลยอดเงินที่เดินกล่องรับเป็นทุนเข้ามาและน าไปใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดพร้อมทั้ง
น าเสนอในรูปแบบ การท างานจริง และสร้างเป็นกราฟให้ผู้ใช้เห็นภาพได้อย่างง่าย  ระบบ  Task เป็นระบบที่
ช่วยในการบริหารจัดการงาน กระจายค าสั่งตามแต่ละฝ่าย พร้อมแสดงการแจ้งเตือนหรืองานที่ค้างให้คนใน
ฝ่ายได้รับรู้เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาการกระจายงานไม่ทั่วถึง ระบบสถิติ ใช้ในการประมวลผลข้อมูลหลังจากจบ
การท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือ น าข้อมูลต่างๆที่เก็บเข้ามาในระบบมาค านวณและแสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบ
ในแต่ละปีการศึกษาท่ีท ากิจกรรม และระบบอื่นๆอีก เช่น ระบบ กระจายข่าวสารผ่านทางหน้าเว็บ ระบบแสดง  
แผนที่ห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าไปท ากิจกรรมหรือปรับปรุงห้องสมุดย้อนหลัง ระบบแสดงแผนผังเหตุการณ์การ
ท ากิจกรรมงานผ้าป่าหนังสือ ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลาภายในระยะเวลาการท ากิจกรรมในช่วงปีการศึกษานั้น  
เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวจะพัฒนาโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ HTML5 , PHP , 
JAVASCTIP ใช้ฐานข้อมูล SQL ในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาผ่านทางเครื่องมือ IDE ที่เป็น open source 
และใช้ Bootstrap 4 เป็น framework  หลักในการจัดการหน้าเว็บแอปพลิเคชัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ 
ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการจัดการข้อมูลกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ 
2. เพ่ือลดภาระงานและข้อผิดพลาดต่างๆในระหว่างการวางแผนหรือการด าเนินกิจกรรมที่อาจจะ

เกิดข้ึน 
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3. เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆระหว่างท ากิจกรรมโดยมีจุดประสงค์ในการน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้วางแผนในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรมผ้าป่า

หนังสือ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้จัดท าได้ศึกษาการท างานและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรม
ผ้าป่าหนังสือ  ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาข้อมูลของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น จ านวนคนที่ท ากิจกรรม แผนการท ากิจกรรมในแต่ละปี 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมผ้าป่าหนังสือจากปี ก่อนย้อนหลัง 
3. ศึกษาข้อมูลการท างานของระบบ Task จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
4. ศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive design 
5. ศึกษาวิธีการใช้และการติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
วิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเว็บแอปพลิเคชัน 
1. การด าเนินการท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือในแต่ละฝ่ายขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ ขาดความ

ชัดเจนในการสื่อสาร 
2. ในระหว่างการท ากิจกรรมขาดการเก็บสารสนเทศที่สามารถน ากลับมาค้นคืนข้อมูลย้อนหลังเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ได้ ท าให้การจัดกิจกรรมในปีต่อไปขาดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
1. ระบบติดตามผลยอดเงินในการท ากิจกรรม ซึ่งจะเป็นระบบในลักษณะของเวลาจริง และแสดงผล

เป็นกราฟ 
2. ระบบ Task ในการบริหารงานแต่ละฝ่าย เป็นระบบติดตามงานและเพ่ิม/ลบ/แก้ไข งานให้ทุกๆคน

ในแต่ละฝ่ายได้รับทราบโดยผ่านทางการแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์ โดยแสดงรายละเอียดของงานที่ได้รับ
มอบหมาย เวลาที่ควรเสร็จ สถานที่ เป็นต้น 

3. ระบบ Timeline แสดงช่วงเวลาในการท างานภายในปีนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการท ากิจกรรมผ้าป่าหนังสือ 

4. ระบบรายงานแบบสรุป แสดงผลข้อมูลสถิติ หรือ รายงานการท ากิจกรรมต่างๆภายในเว็บไซต์ที่
เกิดข้ึนในปีนั้นๆ พร้อมสรุปออกมาเป็นกราฟ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจบริหารวางแผนการ
จัดกจิกรรมได้ในอนาคต 

การพัฒนาระบบ 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ท าการพัฒนาระบบ ได้แก่ 
โปรแกรมวิชวลสตูดิโอโค้ด (Visual Studio Code),  เฟรมเวิร์คแสตป(Bootstrap framework), โปรแกรม 
Xampp, ระบบบริการข้อมูลแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Google Maps API และ ระบบฐานข้อมูล MariaDB  
ในการสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจะน ามาพัฒนาระบบในส่วนต่าง ๆ การวิจัยได้ออกแบบโครงร่างของเว็บแอปพลิเค
ชัน โดยจัดวางข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน และจัดโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรมผ้าป่า
หนังสือ ผลของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ แสดงผลดังนี้ 

ในส่วนของการแสดงผลและเข้าถึงของระบบได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามสิทธิ์การใช้งาน โดยแบ่งได้เป็นสอง
กลุ่มผู้ใช้ดังต่อไปนี้ คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ทั่วไป โดยขอบเขตหน้าที่ของผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ สามารถแบ่งได้ตาม
แผนภาพ Use Case Diagram ของระบบ ตามภาพด้านล่างดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพ Use Case Diagram แสดงสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ในระบบ 

 
ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมความปลอดภัย และบริหารจัดการข้อมูลการด าเนินโครงการได้

โดยมีตัวอย่างหน้าจอการด าเนินและตารางการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 2 การเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการ 

 

ภาพที่ 3 ภาพเมนูหลักระบบบริหารจัดการโครงการ 
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ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดโปรเจคกิจกรรม 

แสดงผลข้อมูลรายละเอียดโปรเจคกิจกรรมที่ท าของปีการศึกษาปัจจุบัน  พร้อมทั้งนับจ านวนครั้งที่ท า

ตัวโปรเจคตั้งแต่เริ่มใช้ระบบนี้ และแสดงเวลานับถอยหลังก่อนถึงวันงานจริง 

 

ภาพที่ 5  เพ่ิมข้อมูลข่าวสาร 
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ผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับตัวกิจกรรมได้จากภายในหน้านี้ โดยในส่วนของ

วันที่เผยแพร่จะท าการตั้งค่าสถานะไว้ให้เป็นวันปัจจุบันที่ท าการเพ่ิม และ ใช้ในส่วนของ  JavaScript .ในการ

เพ่ิม input type ประเภท File ให้สามารถใส่ได้หลายค่า 

 

ภาพที่ 6  หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียด และ ลบ ข่าวสาร 
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ภาพที่ 7  หน้าแสดงข้อมูล และ เพิ่ม ลบ ข้อมูลงบประมาณท่ีผู้ใช้กรอก 

 

ภาพที่ 8 หน้าแสดงการจัดการของแผนภาพล าดับเหตุการณ์ 
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ภาพที่ 9 หน้าแสดงการจัดการของระบบ Task 

ส่วนของผู้ใช้งานระบบสามารถ แสดงข้อมูลโครงการ ข้อมูลการด าเนินโครงการ ข้อมูลการบริจาคเงิน

ให้กับโครงการ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างหน้าจอการด าเนินดังนี้ 

 

ภาพที่ 10 หน้าแสดงข้อมูลผู้ใช้ 

 

หน้าแสดงข้อมูลกิจกรรมของงานผ้าป่าหนังสือในปีนั้น ซึ่งจะมีระบบการนับถอยหลังสู่การท ากิจกรรม

วันจริงไว้ที่หน้าแรกของเว็บ 
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ภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูลกิจกรรม 

 

ภาพที่ 12  หน้าเกี่ยวกับโครงการ 

 

ภาพที่ 13 หน้าแสดงแสดงยอดเงินปัจจุบัน   
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดสอบความสามารถของระบบความต้องการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดการกิจกรรม
ผ้าป่าหนังสือ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ ากัดกับกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริษัท  Wolvescorp, บุคคลภายนอก 2 
คน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผลการท าแบบทดสอบความสามารถของระบบ เว็บแอปพลิเคชัน เพ่ือ
จัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือ ของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตารางที ่1 การทดสอบความสามารถของระบบตามความต้องการของผู้ใช้ 

Test 
Case ID 

Main 
Function 

Function for Test Actual Result Result 

01 User - ระบบสามารถสมัครสมาชิกเพื่อ
เก็บข้อมูลของผู้ใช้ 

- สามารถแก้ไข/ข้อมูลโปรไฟล์
ของตัวเองได้ 

- ระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ
เชื่อมต่อไปยังอีกหน้าได้ 

- ระบบสามารถสมัคร
สมาชิก และสามารถเข้า
สู่ระบบได้ส าเร็จ 

- ร ะบบสามารถแก้ ไ ข
ข้อมูลผู้ใช้ได้ 

ผ่าน 

02 Group - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ฝ่ายได้ 

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ฝ่าย ได้ 

ผ่าน 
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- ระบบสามารถ เปลี่ยนแปลง
ฝ่ายของตัวเองได้ 

- ระบบสามารถ เพิ่มหัวหน้าฝ่าย 
ได้ 

- ระบบสามารถแสดงข้อมูล
จ าแนกผู้ใช้ตามฝ่ายที่ตัวเองอยู่
ได้ 

- สามารถเลือกหัวหน้า
ฝ่ายจากผู้ใช้ทั้งหมดได้ 

- สามารถจ าแนกแสดง
ข้อมูลตามแต่ละฝ่ายได้ 

03 Budget - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลงบประมาณได้ 

- ระบบสามารถแสดงสถิติ หรือ 
กราฟข้อมูลการเงินได้ 

- ระบบสามารถแสดงข้อมูลแยก
ย่อยเป็นตารางได้ 

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ได้ 

- มีการท ากราฟและแสดง
สถิติ บ่งบอกถึง ยอดเงิน
ที่เหลือ 

ผ่าน 

04 News - ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลข่าวสารได้ 

- ระบบสามารถแสดงข้อมูล
ข่าวสารได้ 

- ระบบสามารถท าการอัพโหลด
ภาพของข่าวสารได้พร้อมกัน
หลายภาพได้ 

- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลข่าวสารได้ 

- สามารถแสดงข้อมู ล
ข่าวสารได้ และสามารถ
เพิ่ ม รู ปภาพได้หลาย
รูปภาพในเวลาเดียวกัน 

ผ่าน 

05 Timeline - สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล
แผนผังเหตุการณ์ได้ 

- สามารถแสดงผลข้อมูลแผนผัง
เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ ป็ น รู ป ภ า พ ใ น
ลักษณะ แผนผังได้ 

- สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลได้ 

- สามารถแสดงข้อมู ล
ออกมา ไ ด้  โ ด ย เ รี ย ง
ข้อมูลตามลักษณะวันที่
มาก่อนหลัง 

ผ่าน 

06 Task - สามารถ เพิ่ม ลบ ข้อมูล งานได้ 

- สามารถเพิ่มงาน ให้แก่ ผู้ใช้ใน
ระบบ คนอ่ืนได้ 

- แสดงข้ อมู ล งาน  และสถิติ
จ านวนงานตามลักษณะต่าง ๆ 
ได้ 

- เพิ่ม และ ลบงานให้แก่
ผู้ใช้อื่น และ ตัวเอง ใน 
ระบบได้ 

- แสดงข้อมูลงาน และ
สถิ ติ จ านวนงานตาม
ลักษณะได้ 

- แบ่งแยกการแสดงผล
งานตามแต่ละบุคคล 

ผ่าน 
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ส่วนของหน้าข่าวสาร และ แผนผังล าดับเหตุการณ์สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล และ แสดงโชว์ได้
อย่างถูกต้อง และมีข้อความแจ้งเตือนหลังจากท่ีกระท าเสร็จแล้ว  เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับทราบ ระบบหลักของงาน มี
การเชื่อมข้อมูลงานไปยังผู้ใช้ในแต่ละคนอย่างถูกต้อง และสามารถ เพ่ิมงานไปยังผู้ใช้อื่น ๆ ได้ มีการนับจ านวน 
และแสดงสถานะของงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจากการประเมินตัวของระบบที่สร้างข้ึนยังช่วยลดภาระ
ของงาน และช่วยในการวางแผนและลดข้อผิดพลาดของงานที่อาจจะเกิดข้ึนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง 

ตารางที ่2 แบบทดสอบความสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความสวยงามของระบบ 

Test Case 
ID 

Main Function Function for Test Actual Result Result 

01 การใช้งานง่าย - ข้อมูลส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กันอยู่ในแถบเดียวกัน 

- มีการ validate ข้อมูล
ทุกครั้งท่ีกระท ากับ 
FORM 

- แยกส่วน ของ 
navbar ออกจาก
กันอย่างชัดเจน 

- การกระท ากับ 
input ใน FORM 
ถูก check ค่าก่อน
เสมอ 

ผ่าน 

02 ความสวยงาม - ขนาดตัวอักษร ขนาด 
ปุ่ม มีความพอดี 
สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- ขนาดตัวอักษร 
ขนาด ปุ่ม มีความ
พอดี สามารถ
มองเห็นได้อยา่ง
ชัดเจน 

ผ่าน 

ในส่วนของความสามารถในการใช้งานง่ายนั้น ระบบสามารถอ านวยความสะดวกผู้ใช้ในเรื่องการ 
เชื่อมหน้าข้อมูลไปยังหน้าต่าง ๆ และมีการเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในระบบ เพ่ือกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของความสวยงามของระบบ ตัวอักษร ขนาดปุ่ม และรูปต่าง ๆ มีขนาดพอดี มองเห็นได้
อย่างขัดเจน และมีสีสันที่กลมกลืน  

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับการจัดการกิจกรรมผ้าป่าหนังสือที่พบปัญหาในการท ากิจกรรม

ผ้าป่าหนังสือยังขาดกระบวนการตรวจสอบกระบวนการแบบต่อเนื่องหรือ กระบวนการที่สัมพันธ์กัน ซึ่งบาง
กิจกรรมอาจจะส่งผลต่อกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สามารถท าให้เกิดความล่าช้าของการด าเนินกิจกรรมได้ โดยจะต้อง
พัฒนาระบบในส่วนนี้ต่อไป 
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การยอมรับเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากชุมชนออนไลน์สู่
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า 

Technology Acceptance of Battery Electric Vehicle as Mediator from Online 
Community to Customer Citizenship Behavior 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิของชุมชนออนไลน์ที่ส่งไปยังพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า

โดยมีทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวแปรส่งผ่านทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ โดยเก็บตัวอย่างด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากสมาชิกในชุมชนออนไลน์ที่น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวข้องจ านวน 400 ตัวอย่าง ผลงานวิจัยจากตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่าชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมตามเป็นพลเมืองของลูกค้าเฉพาะในส่วนพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท การ
ยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า และชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมตามเป็นพลเมืองของลูกค้าโดยมีการยอมรับเทคโนโลยีเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 
ค าส าคัญ: ชุมชนออนไลน์ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า รถยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the customer citizenship behavior 
(CCB) from online communities by unified theory of acceptance and use of technology 
(UTAUT) as a mediator both of direct and indirect effects in battery electric vehicle 
industry. An online survey study with 400 respondents from online community members. 
The result of structural equation modeling show that online community has effect on the 
UTAUT and only the in-role behavior from CCB. UTAUT has a mediating role in converting 
the effects of enhanced relationships in online community to CCB 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล การเชื่อมโยงถึงกันของผู้บริโภคเป็นกุญแจส าคัญของการท า
การตลาด การพูดคุย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแบ่งปันประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าว
ผู้บริโภคในยุคนี้ (Kotler et at., 2016) ชุมชนออนไลน์ถือเป็นแหล่งส าคัญในการเชื่อมโยงผู้บริโภคที่มีความสนใจ
ในสิ่งที่เหมือนกัน มีการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (Bagozzi and Dholakia, 2002) ซึ่งส่งผล
ท าให้เกิดเป้าหมายที่ต้องการทางทางการตลาดเช่น ก่อให้เกิดการกระตุ้นท าให้เกิดการทดลอง การเลือกใช้ การ
บริโภคสินค้าและบริการ (Okazaki, 2007) ความตั้งใจซื้อ (Hsu, 2017) และเป็นการสร้างความภักดีให้กับตรา
สินค้าอีกด้วย (McAlexander et al., 2002: Laroche et al., 2012) แต่อย่างไรก็ดีความภักดีของผู้บริโภคในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลได้ขยายมิติไปมากกว่าการ ซื้อ หรือซื้อซ้ าแล้ว หากแต่เป็น การสนับสนุน พูดถึงบอกต่อ ไปยัง
ผู้บริโภคคนอ่ืนๆ (Kotler et at., 2016) ซึ่งลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Groth 
(2005) เรื่องพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า (Customer Citizenship Behavior: CCB) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
ลูกค้า สมัครใจที่จะท าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆในทางตรง เช่น การแนะน าบอกต่อ พูดถึงในทางที่ดี ซึ่ง CCB 
ส่งผลดีกับองค์กรถือเป็นเป้าหมายของนักการตลาด จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาความเชื่อมโยงของทั้งสองแนวคิด  

มากไปกว่านั้นเทคโนโลยีที่พัฒนารวดเร็วของโลกปัจจุบัน ท าให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
ออกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นค าถามที่น่าสนใจว่า ผู้บริโภคจะยอมรับสินค้าเทคโนโลยีเหล่านั้นหรือไม่ และจะ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไร ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าที่ว่า ชุมชนออนไลน์สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมได้ใน
หลากหลายบริบท แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดระบุชัดเจนว่า ปัจจัยใดส่งผลให้เกิดการยอมรับในสินค้าเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยน า ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ
ผู้บริโภค (Unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT2) (Venkatesh et at. 2012) 
ซึ่งเป็นตัวแบบในการใช้พยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค โดยพัฒนามาจากตัว
แบบที่รวมทฤฎีที่มีชื่อเสียงจาก 8 ทฤษฎี สามารถน ามาใช้มาประยุกต์เชื่อมโยงใช้อธิบายได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

โดยใช้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยม
ในต่างประเทศ และรัฐบาลไทยก าลังให้การสนับสนุน ด้วยบริบทของสินค้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ยังไม่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศ และทิศทางการสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับ การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการต่อ
ยอดจากงานวิจัยก่อนหน้า และช่วยให้สร้างถึงการยอมรับเทคโนโลยี BEV ซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา 
2.เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี BEV ของกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา 

 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้าที่มีต่อ BEV ของกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา 
 4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนออนไลน์และระดับการยอมรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
ของกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา 
 5.เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี
ของลูกค้า 

6.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนออนไลน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของลูกค้า 
7.เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างชุมชน

ออนไลน์กับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของลูกค้า 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.ชุมชนออนไลน์ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะชุมชนออนไลน์เฉพาะ Facebook Fanpage และตัดลักษณะชุมชน
ออนไลน์ประเภท ฟอรัม กระดานสนทนา และการแชทส่งข้อความโตบโต้แบบทันที เนื่องจาก Facebook เป็น
ชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพ่ือลดความซับซ้อนของงานวิจัยในข้อความแตกต่าง
ของลักษณะชมชุนออนไลน์ 

 
2.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในระหว่าง มกราคม 2562 - 

พฤษภาคม 2562 ซึ่งในช่วงนี้ BEV เริ่มมีการจ าหน่ายในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology: UTAUT2) 

UTAUT2 เป็นแนวคิดจากงานวิจัยเรื่องการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภค : การขยาย
ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี โดย Venkatesh et at. (2012) ซึ่งเป็นการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัย
ของเขาเองก่อนหน้าเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้งาน : มุมมองในภาพรวม โดย Venkatesh et 
at. (2003) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ได้รับความนิยมมากใช้วัดว่าเทคโนโลยีใหม่จะได้รับการเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้หรือ ซึ่ง
นิยมใช้วัดพฤติกรรมในองค์กร ซึ่ งมีตัวแปร 4 ได้แก่  1.ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 
expectancy: PE) คือ ระดับความชื่อของบุคคลที่มีต่อเทคโนโลยีว่าจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ได้หรือไม ่2.ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) เป็นระดับความง่ายในการใช้ของเทคโนโลยี  
3.อิทธิพลของสังคม (Social influence: SI) คือระดับการรับรู้ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับบุคคลรอบข้างที่เชื่อว่า
พวกเขาควรเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีหรือไม่ และ 4.เงื่อนไขของสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating 
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condition: FC) คือระดับความเชื่อของแต่ละบุคคลที่มีจะมีทรัพยากรและการสนับสนุนที่พร้อมก่อให้เกิด
พฤติกรรมได ้

ถัดมา Venkatesh et at. (2012) ได้พัฒนา UTAUT2 โดยขยายข้อจ ากัด UTAUT ซึ่งตัวแปรเป็นสะท้อน
มุมมองจากองค์กรเป็นมุมมองของลูกค้า และเพ่ิมตัวแปรได้แก่  5 . แรงจูงใจด้านความชอบ  (Hedonic 
Motivation: HM) คือ ความสนุกและความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี  6.ความคุ้มค่า (Price Value: 
PV) คือตัวชี้วัดส าคัญในการวัดการความตั้งใจซื้อ ความคุ้มค่าโดยนิยามแล้วคือประเมินทางเลือก (Trade-Off) 
ระหว่างประโยชน์ที่ได้และกับต้นทุนที่ต้องเสีย และ 7.อุปนิสัย (Habit: HB) คือ แนวโน้มในการกระท าของบุคคล
ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดจากความเคยชิน เป็นผลจากการเรียนรู้  

โดยปัจจัยทั้ง 7 ตัวนี้คือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซึ่งมี
ผลต่อการแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมในอนาคต 
 
2.ชุมชนออนไลน์ Online Community 

ชุมชนออนไลน์  (Online Community) ที่สมาชิกมีส่วนร่วมซึ่ งกันและกันซึ่ งส่วนมากผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เป็นการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากจ านวนสมาชิกที่มากเพียงพอ กลุ่มคนที่อาจจะพบกัน
หรือไม่เคยพบกันมาก่อน มีค าพูดและแลกเปลี่ยนความคิดผ่าน ผ่านการสนทนาบนเว็ปบอร์ดและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Rheingold, 2001) โดยลักษณะชุมชนแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ของ
สมาชิก ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งปันความสนใจซึ่งกันและกันในกลุ่ม (Bagozzi and Dholakia, 2002) 
ในทางจิตวิทยาบุคคลมีความต้องการที่จะเข้าสังคม ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ท าให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในสังคม 
รวมถึงการมีส่วนรวมในชุมชนออนไลน์ด้วย (Hennig-Thurau et al., 2004) 

ลักษณะของชุมชนออนไลน์ (Kyrnin, 2011) ได้แก่  (1) เนื้อหา บทความข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่น่าสนใจส าหรับสมาชิก (2) ฟอรัมหรือกลุ่มข่าวสารและอีเมล ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบมีระยะห่างของช่วงเวลา (3) 
แชทและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที 

ชุมชนออนไลน์มีความส าคัญในการท าการตลาดยุคปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องมือในการพูดคุยสื่อสาร
ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งชุมชนออนไลน์ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลจากหลากหลาย (Szmigin and Reppel, 
2001) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคสูง (Kotler et at., 2016)เป็นแหล่งที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง ผู้บริโภคด้วยกันเอง และระหว่างผู้บริโภคกับนักการตลาด (Bagozzi and Dholakia, 2002) นอกจากนี้
ความส าคัญของชุมชนออนไลน์ยังก่อให้เกิดการกระตุ้นท าให้เกิดการทดลอง การเลือกใช้ การบริโภคสินค้าและ
บริการ (Okazaki, 2007) ความตั้ งใจซื้อ (Hsu, 2017) การพูดถึงบอกต่อ (Word -of-Mouth) (Islam and 
Rahman, 2016) รวมไปถึงการความภักดีให้กับตราสินค้าอีกด้วย (McAlexander et al., 2002: Laroche et al., 
2012)  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

548 
 

3.พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า (Customer Citizenship Behavior: CCB) 
CCB ถูกพัฒนามาจากพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior: 

OCB) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่กระท าด้วยความสมัครใจ และการกระท าดังกล่าวไม่ได้ถูกพิจารณาการให้
ผลตอบแทนด้วยระบบ รางวัลโดยตรง เป็นพฤติกรรมที่มีส่วน สนับสนุนให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังมีผลที่ดีต่อพนักงานหรือลูกค้าคนอ่ืนๆด้วย (Smith et al., 1983) โดยพฤติกรรมของ
พนักงานในองค์กรแสดงออกได้ด้วย 2 รูปแบบ คือ พฤติกรรมตามบทบาท (In-role Behavior: IN) และ 
พฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท (Extra-Role Behavior: EX) ต่อมา Groth (2005) ได้พัฒนาขอบเขตของ
พฤติกรรมพลเมือง ซึ่งได้ต่อยอดงานวิจัยโดยขยายขอบเขตของพฤติกรรมที่ส่งผลดีกับองค์กร นอกจากของ
พนักงานในองค์กรแล้วยังมีพฤติกรรมของลูกค้าที่มีส่วนรวมอย่างกระตือรือล้นอีกด้วย เช่น ลูกค้าที่ให้ความเห็น
แนะน าให้ความเห็นต่างๆกับองค์กร ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆขององค์กรได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร ทั้งนี้ในการวัดพฤติกรรมยังคงใช้ตัวแปรเช่นเดียวกับ OCB คือ IN และ EX โดยในมิติของพฤติกรรม
ลูกค้า  

1.พฤติกรรมตามบทบาท (In-Role Behavior) คือพฤติกรรมปกติอันจ าเป็นที่ก่อให้ เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ในธุรกิจบริการ เช่น การเข้าสปอร์ตคลับ เมื่อลูกค้าเข้ารับการบริการหรือซื้อสมาชิก จ าเป็นต้องให้
ความร่วมมือในการออกก าลังกาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์คื นอกเหนือจากพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในงาน
บริการ พฤติกรรมตามบทบาทของลูกค้าสามารถใช้วัดตัวสินค้าได้เช่นค้า เช่น การซื้อสินค้า การใช้สินค้า เป็นต้น 

2.พฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท (Extra-Role Behavior) คือ พฤติกรรมโดยสมัครใจของลูกค้า ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่แสดงเกินความคาดหวังของลูกค้าในบริบทของการให้บริการ เช่น การแนะน าให้แก่ผู้อ่ืน การพูดถึง
ในทางที่ดี หรือที่เรียกว่าปากต่อปาก (Word-of-Mouth) การกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่
พฤติกรรมหลักที่ก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ลูกค้ายินดีแสดงออก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่ากับ
องค์กร 
 
การพัฒนาสมมุติฐาน 

จากงานวิจัยก่อนหน้า พบว่า ชุมชนออนไลน์มีส่วนท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี เช่นการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนออนไลน์ส่งผลท าให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งมีสภาพแวดล้อมของชุมชนและแรงจูงใจภายในของผู้ใช้
ส่งผลต่อการรับรู้ว่าใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use: PEOU) และการรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived 
Usefulness: PU) (Wang et at., 2011; Tsai et at., 2011) โครงสร้างและบริการที่มีเทคโนโลยีที่ดีจะช่วยเพ่ิม
การยอมรับ การใช้ และสร้างประสบการณ์ในเทคโนโลยีได้ (DeLone and McLean, 1992) รวมไปถึงการรับรู้ถึง
คุณภาพของระบบ การบริการและการแบ่งปันข้อมูล ช่วยเพ่ิมการพยากรณ์ PU และ PEOU ได้ อย่างมีนัยส าคัญ 
(Venkatesh et at., 2003) ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวแปรจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้ท าการศึกษา เป็นตัวแปรเฉพาะใน
ส่วนของ TAM ที่ถูกเชื่อมโยงกับชุมชนออนไลน์ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดได้เชื่อมโยง UTAUT2 ซึ่งเป็นตัวแบบการ
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ยอมรับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาจาก TAM ว่าจะสามารถเกิดปัจจัยจากชุมชนออนไลน์ได้เหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น
ผู้วิจัยใจถึงสนใจศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนออนไลน์กับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค จึงเป็น
ที่มาของสมมติฐานการวิจัยว่า 

H1: ระดับการมสี่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค 

อีกส่วนหนึ่งตามงานวิจัยของ Venkatesh et at (2012) การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรม ซึ่งในบริบทพฤติกรรมของทฤษฎีหมายถึงการใช้งาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองของลูกค้า ซึ่งสะท้อนความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในบริบทอ่ืนๆ โดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเป็น

พลเมืองของลูกค้าโดยแบ่งเป็น พฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท โดยตั้งสมมติฐาน

การวิจัยดังนี้ 

 H2a: ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมตามบทบาท 

 H2b: ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมพิเศษ

นอกเหนือบทบาท 

นอกจากนี้ชุมชนออนไลน์ดังที่ได้เสนอในการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ก่อให้เกิด การกระตุ้นท าให้เกิด
การทดลอง การเลือกใช้ การบริโภคสินค้าและบริการ (Okazaki, 2007) ความตั้งใจซื้อ (Hsu, 2017) ซึ่งมีบริบท
เทียบเคียงกับ พฤติกรรมตามบทบาท และชุมชนออนไลน์ยังก่อให้เกิด การพูดถึงบอกต่อ (Word -of-Mouth) 
(Islam and Rahman, 2016) ซึ่งมีบริบทเทียบเคียงกับพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 

 H3a: ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมตามบทบาท 

 H3b: ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมพิเศษ

นอกเหนือบทบาท 

เมื่อพิจารณาภาพรวมความสอดคล้องระหว่างชุมชนออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค และ

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า ตามสมมติฐานที่ 1 2 และ 3 แล้ว ผู้วิจัยได้บูรณาการโดยพัฒนาสมมติฐานที่ 

4 ขึ้นเพ่ือศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร ชุมชนออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า ทั้งพฤติกรรมตามบทบาทและพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท 
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H4a: ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมตามบทบาท 

โดยการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

H4b: ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมพิเศษ

นอกเหนือของผู้บริโภค โดยการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวกับ BEV ผ่าน Facebook Fanpage โดย
จะต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนออนไลน์ โดยเป็นผู้ที่มีการ กดชอบ (Like) หรือ กดติดตาม (Following) โดยเป็นการ
แสดงออกถึงความสนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นจ านวนผู้บริโภคที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งค านวนได้ 385 ตัวอย่าง (ธานินทร์, 2560: 46 ) และ
เก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ารอง รวม 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ซึ่งลักษณะของประชากรที่เจาะจงจะต้องเป็น สมาชิกชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวกับ EV ผ่าน Facebook 
Fanpage เท่านั้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีการพูดคุยในชุมชนและความสนใจด้านรถยนต์ 
 
2.เครื่องมือ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งถูกสร้างด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ชุมชนออนไลน์ (Online Community: OC) ประยุกต์มาจาก
งานวิจัยของ Laroche et al. ส่วนที่  2 UTAUT2 ได้แก่  PE, EE, SI, FC, HM, PV, HBโดยมี พ้ืนฐานมาจาก 
Venkatesh et at., (2003) และ Venkatesh et at., (2012) ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า 
ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท โดยมีพ้ืนฐานมากจาก Groth (2005) และ
ประยุกต์จาก Ho (2015) ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูล ส่วนที่ 1-3 ได้ทดสอบค่าครอ
นบาค ได้ผลอยู่ที่ 0.636-0.833 ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 

 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากค าถามและประชากรกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่
ก าหนดข้างต้น โดยค าถามได้ลงในรูปแบบของ สอบถามออนไลน์ โดยกูเกิ้ลฟอร์ม (Google form) แจกให้กลุ่ม
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ตัวอย่าง ผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ โดยการส่งค าถามจะส่งผ่าน 1.ช่องแสดงความคิดเห็นของเนื้อหา ข่าวสาร ของเพจ
นั้นๆ และ 2.ท าการส่งเข้ากล่องข้อความส่วนตัวของผู้ที่มีส่วนร่วมกับแฟนเพจ เช่นผู้ที่ท าการแสดงความคิดเห็น ผู้
ที่กดชื่นชอบ เป็นต้น จนได้ข้อมูลครบทั้ง 385 ตัวอย่าง และผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพ่ิมอีก 15 ตัวอย่างเพ่ือเป็นข้อมูล
ส ารอง โดยรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 2.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ บทความ จากฐานข้อมูลต่างๆ
ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศ 
ตัวแปรและข้อค าถาม ค่าครอนบาค ค่าเฉลี่ย S.D. 

OC1 – ฉันได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากชุมชนออนไลน์แห่งนี้ 

0.363 

4.5 0.729 

OC2 – ฉันมีความสนใจร่วมกันกับสมาชิกอ่ืนๆในชุมชน 4.11 0.882 

OC3 – ฉันคิดว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวแน่นกับสมาชิกอื่นๆในชุมชน 3.02 1.147 

PE1 - ใช้ BEV จะท าให้ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทางถูกลง 

0.709 

4.42 0.83 

PE2 - ใช้ BEV จะท าให้ประหยัดค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 3.7 1.247 

PE3 - ใช้ BEV จะท าให้สมถรรนะในการขับขี่ดีขึ้น 4.03 0.939 

PE4- ใช้ BEV เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.48 0.832 

EE1 - ฉันพบว่า BEV ง่ายต่อการใช้งาน 

0.719 

3.97 0.986 

EE2 - การเรียนรู้เรื่องการใช้งาน BEV เป็นเรื่องที่ง่ายส าหรับฉัน 4.3 0.904 

EE3 - การได้สัมผัส BEV ท าให้เกิดความกระจ่างและสามารถเข้าใจได้ 4.67 0.629 

ตัวแปรและข้อค าถาม ค่าครอนบาค ค่าเฉลี่ย S.D. 

SI1 - ผู้คนรอบข้างของฉันคิดว่าฉันควรใช้ BEV 

0.824 

3.32 1.198 

SI2 - คนท่ีส าคัญส าหรับฉันคิดว่าฉันควรใช้ BEV 3.51 1.245 

SI3 - ฉันจะเป็นที่จดจ าของผู้อื่นถ้าฉันใช้ BEV 3.75 1.239 

FC1 - ฉันคิดว่าสามารถติดตั้งที่ประจุไฟฟ้าได้ในท่ีพักอาศัยของฉัน 

0.719 

4.05 1.220 

FC2 - ฉันคิดว่าสถานีประจุไฟสาธารณะมีความจ าเป็นส าหรับฉัน 4.69 0.674 

FC3- ฉันมีความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้ BEV 3.96 1.013 

FC4- การใช้ BEV สามารถเข้ากันได้กับชีวิตประจ าวันของฉัน 4.08 1.034 

FC5- ฉันสามารถได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อฉันพบอุปสรรคในการใช้ 
BEV 

3.25 1.153 

HM1 - ฉันคิดว่า BEV เป็นรถท่ีขับสนุก 0.706 3.76 1.132 
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HM2- ฉันชอบ BEV เพราะเป็นรถที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน (เช่น จาก
เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย) 

3.95 1.35 

HM3 - ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับรถ BEV 4.13 1.17 

PV1- ฉันคิดว่า BEV มีโครงสร้างการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล 

0.64 

2.68 1.324 

PV2- ฉันคิดว่า BEV มีความคุ้มค่าในระยะยาว 3.59 1.215 

PV3- ณ ราคาปัจจุบัน BEV มีความคุ้มค่าส าหรับฉัน 2.09 1.227 

HB1- ฉันตั้งใจว่าจะใช้ BEV เป็นรถยนต์คันหลักในอนาคต 

0.833 

3.81 1.271 

HB2- ฉันคิดว่าการประจุไฟสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันได้ 4.09 1.037 

HB3- ฉันคิดว่าการใช้ BEV เป็นเรื่องปกติส าหรับฉัน 3.9 1.111 

IN1 - มันเป็นไปได้มากท่ีฉันจะซื้อ BEV 

0.817 

3.66 1.224 

IN2 - เมื่อฉันซื้อรถยนต์คันถัดไป BEV จะอยู่ในการพิจารณาของฉัน 3.69 1.294 

IN3 - ฉันจะไปทดลองขับ BEV ในอนาคต 4.51 0.795 

EX1 - ฉันจะแนะน า BEV ให้กับเพื่อนและบุคคลรอบข้าง 

0.801 

3.93 1.037 

EX2 - ฉันจะแบง่ปันประสบการณ์ดีดีที่ได้รับจากBEVแก่เพื่อนหรือคนรอบข้าง 4.29 0.915 

EX3 - ฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ BEV หากมีขึ้นในอนาคต 4.12 1.030 

ตารางที่ 1.ตารางแสดงตัวแปรและข้อค าถาม ค่าค่าครอนบาค คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 
 2. สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling) โดยเขียนเป็นแผนภาพเส้นทางดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพเส้นทางของตัวแบบสมการโครงสร้าง 

 
ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 388คน (97.0%) มีอายุ 26-40 ปี จ านวน (54.3%) สถานภาพ
โสดจ านวน 293 คน (73.3%) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 242คน (60.5%) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 120คน 
(30.0%) ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 30,000 บาท 166 คน (41.5%) 
 

2.ทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้าง 
การทดสอบความกลมกลืนของตัวแบบสมการโครงสร้างที่คาดไว้ในภาพรวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้

ค่าสถิติได้แก่ CMIN-p, CMIN, GFI และ RMSEA โดยการวิเคราะห์ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผู้วิจัยได้
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ท าการปรับแต่งองค์ประกอบโดยใช้ ดัชนีเพ่ือการปรับแบบจ าลอง (Modification Indices: MI) เพ่ือให้ค่าออกมาดี
ที่สุด ผลลัพธ์ทางสถิติที่ค านวนได้จากโปรแกรมได้แสดงในตารางที่ 2 
  

ดัชนี เกณฑ์ ผลทางสถิต ิ ผลการศึกษา 
CMIN-p มีค่ามากกว่า 0.05 0.000 ไม่มีความกลมกลืน 

CMIN/DF มีค่าน้อยกว่า 3 3.111 
มีความกลมกลืน ใน
ระดับท่ีใกล้เคียง 

GFI มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 0.917 มีความกลมกลืน 
RMSEA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.09 0.073 มีความกลมกลืน 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความกลมกลืนของตัวแบบสมการโครงสร้างต 
 
CMIN-p เกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.05 จึงจะมีความกลมกลืน ผลทางสถิติมีค่า 0.000 หมายความว่า มี

ความไม่กลมกลืนกับข้อมูลประจักษ์ CMIN/df โดยเกณฑ์จะต้องมีค่า น้อยกว่า 3 จากการทดสอบตัวแบบได้ค่า 
3.111 มีความใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ก าหนด GFI โดยเกณฑ์จะต้องอยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 จากการ
ทดสอบได้ 0.917 อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด และ RMSEA เกณฑ์อยู่ที่ ต่ ากว่า 0.09 ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบอยู่ 
0.073 ฉนั้นโดยภาพรวมตัวแบบสมการโครงสร้างที่คาดหวังตามสมมติฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ถึงแม้ค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ จะอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ส่งผลให้ไม่กลมกลืนในเกณฑ์นี้ แต่อย่างไรก็ดีเกณฑ์
อ่ืนๆมีความกลมกลืน ดังนั้นตัวแบบถึงถือได้ว่ามีความกลมกลืนในภาพรวม 

 
3.ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

จากภาพที่ 1 และตารางที่ 3 พบว่าสามารถอธิบายได้ว่า H1:  OC มีอิทธิพลต่อ UTAUT2 (β = 0.264) 
H2a: UTAUT2 มีอิทธิพล IN (β = 0.931) H2b: UTAUT2 มีอิทธิพล EX (β = 0.871) H3a: OC ไม่มีอิทธิพลต่อ 
IN  H3b: OC อิทธิพลต่อ EX (β = 0.139) H4a: OC มีอิทธิพลต่อ IN โดยมี UTAUT2 เป็นตัวแปรส่งผ่าน มี
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.272 โดยเป็นผลมาจากอิทธิพลทางตรง 0.026 และอิทธิพลทางอ้อม 0.246   H4b: OC มี
อิทธิพลต่อ EX โดยมี UTAUT2 เป็นตัวแปรส่งผ่าน อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.369 โดยเป็นผลจา กอิทธิพลทางตรง 
0.139 และอิทธิพลทางอ้อม 0.230 
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ตัวแปรสาเหตุ ผลกระทบ 
ตัวแปรผล 

UTAUT2 IN EX 
OC อิทธิพลทางตรง 0.264 0.026 0.139 

 
อิทธิพลทางอ้อม - 0.246 0.230 

 
อิทธิพลรวม 0.264 0.272 0.369 

UTAUT2  อิทธิพลทางตรง - 0.931 0.871 

 
อิทธิพลทางอ้อม - - - 

  อิทธิพลรวม - 0.931 0.871 
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม 

 
4.อภิปรายผล 

ชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อ UTAUT2 แต่อย่างไรก็ดี R2 = 0.07 ซึ่งสามารถอธิบายได้น้อย และ β = 
0.26 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Wang et. al., (2011) ที่ใช้ TAM ซึ่งเป็นตัวแบบที่ถูกพัฒนามาเป็น UTAUT2 โดย
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนออนไลน์มีค่าความสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย 0.29 และ ปัจจัย
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ 0.32 ซึ่งใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
 ชุมชนออนไลน์ไม่มีอิทธิพลต่อ IN ซึ่งกรณีผลการวิจัยไม่ตรงกับสมมติฐาน ตามงานวิจัยอ้างอิงของ Hsu 
(2017) ระบุว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ ซึ่งมีบริบทเทียบเคียงกับพฤติกรรมตาม
บทบาท มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ 0.201 ซึ่งกรณีอาจเป็นเพราะว่าด้วยตัว BEV ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นสินค้า
ที่มีราคาสูง การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์อาจไม่เพียงพอต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดีชุมชนออนไลน์ยัง
สามารถส่งผลทางอ้อมได้โดยอาศัยปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคเป็นตัวส่งผ่าน 
 ชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อ EX ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.14 มีผลบางส่วน ซึ่งสมมติฐาน
สอดคล้องกับงานวิจัย Islam and Rahman (2016) ที่ว่าการมีส่วนร่วมของลูกค้าในชุมชนออนไลน์บนเฟสบุ๊กส่ง
ผลต่อการบอกต่อ (Word-of-mouth) มีสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.66 ซึ่งโดยทางตรงจะเห็นได้ว่าชุมชน
ออนไลน์มีอิทธิพลน้อยมากต้องอาศัยปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคเป็นตัวส่งผ่าน 
 UTAUT2 มีอิทธิพลต่อ CCB ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2012) ที่ระบุว่าปัจจัยทั้ง 
7 ตัวดังกล่าวส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมโดยมี (R2) = 0.74 อยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ คือ IN 
มีค่า R2 = 0.88 และ EX มีค่า R2 = 0.84  

ชุมชนออนไลน์สามารถก่อให้เกิด CCB ได้ ทั้ง IN และEX โดยจะสามารถมี UTAUT2 เป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Ho (2014) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนออนไลน์บนเฟสบุ๊กกับ CCB โดยมี 
ความเป็นตัวตนของผู้บริโภคกับชุมชนออนไลน์ (Consumer-Community Identification) และความเป็นตัวตน
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ของผู้บริโภคกับบริษัท เฟสบุ๊กของบริษัท (Consumer-Company Identification) เป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งยืนยัน
ว่าความอิทธิพลจากชุมชนออนไลน์สามารถใช้ตัวแปรส่งผ่านได้ไปยัง CCB 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงวิชาการ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อ UTAUT2 จากการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ปัจจัยนี้ ท าให้ขอบเขตการต่อยอดได้มากขึ้นจากงานวิจัยของ Wang et al. (2011) และ Tsai et al. (2011) ซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์กับ TAM งานวิจัยนี้ได้ต่อยอดโดยใช้ UTAUT2 แทน
การใช้ TAM ซึ่งผลการวิจัยสามารถพิสูจน์ว่าชุมชนออนไลน์สามารถมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีได้ 
 นอกจากนี้งานวิจัยนี้พิสูจน์ว่า UTAUT2 มีอิทธิพลต่อระ CCB ซึ่งขยายขอบเขตความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ของ Venkatesh et al. (2012) ซึ่งการค้นพบว่า CCB สามารถน าใสใช้อธิบายในบริบทของความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมได้ในบริบทของการตลาด 

 ชุมชนออนไลน์มีอิทธิต่อ CCB โดยมี UTAUT2 ซึ่งชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองของลูกค้า เป็นการยืนยันว่าชุมชนออนไลน์และ CCB สามารถใช้ตัวแปรส่งผ่านได ้
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเชิงการตลาด 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ให้การยอมรับ BEV  โดยผ่านพฤติกรรมโดยทั่วไปคือ มีความ
ตั้งใจจะซื้อ น ามาอยู่ในตัวเลือกพิจารณา และมีความสนใจที่จะไปทดลองขับ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือ
บทบาทคือ ยินดีแนะน าบอกต่อ แบ่งปันประสบการณ์ดีดีแก่คนรอบข้าง และยังมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องหากมีขึ้นในอนาคต 
 1.ชุมชนออนไลน์สามารถสร้างการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคได้ ซึ่งหากเป็นกรณีสินค้านวัตกรรม
ใหม่ๆท่ีผู้บริโภคยังไม่คุ้นชิน หรือยังไม่เกิดการยอมรับ การใช้เครื่องมือผ่านชุมชนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการยอมรับได้ในอนาคต 
 2.ชุมชนออนไลน์สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือบทบาท เช่น แนะน าบอกต่อ แบ่งปัน
ประสบการณ์ และเข้าร่วมกิจกรรม ได้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ไม่สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้โดยตรง
ในบริบทของพฤติกรรมตามบทบาท ดังนั้น หากนักการตลาดต้องการให้เกิดยอดขาย ควรใช้เครื่องมืออ่ืนเป็นหลัก
นอกจากชุมชนออนไลน์ 
 3.การยอมรับเทคโนโลยี CCB นักการตลาดควรใช้ปัจจัยทั้ง 7 ตัว มาใช้ในการวางกลยุทธ์การสื่อสาร การ
วางต าแหน่งของสินค้า โดยเรียงล าดับดังนี้ HB HM SI FC PE EE และ PV 

4.ควรใช้ UTAUT2 เป็นเนื้อหา (Content) หลักในการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ และเป็น
ประเด็นในการพูดคุยของสมาชิกในชุมชน ซึ่งจะส่งให้เกิด CCB 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ตัดตัวแปรแทรกซ้อนออก อันได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์ เพื่อลดความ

ซับซ้อนของการวิจัย อย่างไรก็ดี หากผู้สนใจศึกษาต่อสามารถน าตัวแปรดังกล่าวเข้ามาวิเคราะห์เพ่ิมในครั้งต่อไป 
2.การยอมรับเทคโนโลยีในการศึกษาครั้งนี้ ได้สรุปเป็นเพียงภาพรวม โดยสร้างเป็นตัวแปรแผงภายในเป็น

ปัจจัยการยอมรับ จากตัวแปรเชิงสังเกต 7 ตัว ซึ่งหากผู้สนใจสามารถต่อยอดลงรายละเอียดได้โดยการน าปัจจัยทั้ง 
7 มาวิเคราะห์แยก เพ่ือหาผลเชิงลึกได้ต่อไปอีก 

3.ชุนชนออนไลน์เพียงล าพัง ไม่มีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมตามบทบาท ซึ่งในบริบทงานวิจัยหมายถึง 
ความตั้งใจซื้อ การทดลองใช้ เป็นที่น่าสนใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะลักษณะของ 
BEV เป็นสินค้าที่มีราคาสูง ปัจจัยของชุมชนออนไลน์จึงไม่มีอิทธิพลมากเพียงพอต่อระดับนัยส าคัญ หากศึกษาเป็น
สินค้านวัตกรรมอื่นๆท่ีราคาไม่สูงมาก ผลการศึกษาจะเหมือนกันหรือไม่ 

4.ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อระดับการแสดงออกเชิงพฤติกรรมการเป็นพลเมือง
ของลูกค้า โดยการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคเป็นตัวแปรส่งผ่าน ฉนั้นผู้สนใจอาจใช้ตัวแปรอื่นๆตามบริบทที่
สนใจ มาเป็นตัวแปรส่งผ่านได้ เช่น การตลาดเชิงนื้อหา (Content Marketing) คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของ
ผู้บริโภค (Customer-Based Brand Equity) เป็นต้น 

5.ยานพาหนะไฟฟ้าแบตเตอรี่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในบริบทของรถยนต์ไฟฟ้า ผู้สนใจสามารถน าตัว
แบบนี้ไปศึกษาต่อในบริบท ยานพาหนะไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ เช่น มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 

Things เพ่ือการเกษตรพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร และด้านหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช นั้นจะ
ประกอบไปด้วย 1) เนื้อหาชุดฝึกอบรม 2) ใบงานการทดลอง 3) ใบแบบทดสอบ 4) กระเป๋าชุดฝึกอบรม  
5) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 6) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 7) สื่อส าหรับประกอบการ
ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.35  ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.48 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.44 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
สื่อส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45  
แสดงว่าชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคคลที่สนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 
ค าส าคัญ :  ชุดฝึกอบรม, ฐานสมรรถนะ, Internet of Things, เกษตรพืช   
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Abstract 
The propose of this research is presented competency of Internet of Things in 

agriculture field. The sampling group in this research is Computer technology, Agricultural 
technology and trainer by 5 persons. The research tool divide in 5 level (rating scale 
questionnaire). Statistics is used in data analysis, average and standard deviation. 
 The training set for the Internet of Things for agriculture is compose of 1) training 
package content 2) experimental worksheet 3) testing form 4) training kit box 5) Training kit 
manuals for trainers 6) Training kit manuals for trainees 7) Training materials.  Form 
studying, the professionals agree with the competency base training package on the 
Internet of Things for agricultural crops at a high level with an average of 4.40 and 
standard deviation. = 0.35. and training package content with high level average = 4.48 and 
standard deviation = 0.35. Experimental worksheet with high level average = 4.40 and 
standard deviation = 0.30. Testing form with high level average = 4.44 and standard 
deviation = 0.38.  Training kit box with high level average = 4.36 and standard deviation = 
0.32. Training kit manuals for trainers with high level average = 4.43 and standard deviation 
= 0.40. Training kit manuals for trainees with high level average = 4.25 and standard 
deviation = 0.43 and Training materials with a high level average = 4.43 and standard 
deviation = 0.45. By this data, indicated that the training package is appropriate for use in 
the training activities. To encourage interested people to apply knowledge of the Internet 
of Things in their own agriculture. 
Keywords : Training , Competency-Based, Internet of Thing, Agriculture 
 
บทน า 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง (สุวิทย์ เมษอินทรี, 2561)  
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ส าหรับประเทศไทยมีแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบัญญัติของ
พ ระราชบั ญ ญั ติ เศ รษ ฐกิ จก าร เกษ ตร พ .ศ . 2522  แผน ดั งกล่ าว ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อ 26 กันยายน 2554 ซึ่ งแนวคิด  
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยคาดหวังให้เกษตรกรมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองได้  รวมทั้ งมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของผลการผลิตและการตลาด ตลอดจนมี
ความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับที่พร้อมส าหรับก้าวสู่การเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือ
ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ที่สามารถท าการเกษตรได้จนประสบความส าเร็จ รวมถึงการสร้ างเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนรุ่นเดิม (สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, 2559) 

Internet of Things ในปัจจุบันนั้นฟาร์มเมอร์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งาน
อุปกรณ์ IoT ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร จึงท าให้ฟาร์มเมอร์มองว่า Internet of Things เป็นเรื่องที่ไกลตัว
เข้าถึงได้ยาก และไม่เปิดใจยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆที่ก าลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพ่ือการเกษตรพืช จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
การสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of 
Things ทฤษฎีของ LABBOX ดังนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบชุดฝึกอบรมพร้อมทั้งสร้างเป็นชุดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช เพ่ือให้บุคคลที่สนใจสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตนได้ แล้วน าเสนอชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง 
Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท า การประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. สร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
ส าหรับบุคคลทางการเกษตร  

2. ใบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. การสร้างชุดฝึกอบรม 
  การด าเนินการวิจัย เรื่อง ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือ
การเกษตรพืช เริ่มจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ ทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things ทฤษฎีของ 
LABBOX โดยมีล าดับขั้นการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.1 จัดท าการออกแบบตัวกระเป๋าชุดฝึกอบรมโดยประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดค่าที่ใช้กับพืชและ
อุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับพืช 
  1.2 ร่างคู่มือส าหรับฝึกอบรม ประกอบด้วย 1)คู่มือส าหรับวิทยากร 2)คู่มือส าหรับผู้ฝึกอบรม และ
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  1.3 น าคู่มือที่ใช้ในการฝึกอบรม (ฉบับร่าง) และกระเป๋าชุดฝึกอบรม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ผู้วิจัยด าเนินการ
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจนได้ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง Internet of Things 
เพ่ือการเกษตรพืช 
  1.4 จัดพิมพ์คู่มือส าหรับวิทยากรและคู่มือส าหรับผู้ฝึกอบรม เพ่ือน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสม 
  2. การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
  2.1 สร้างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง 
Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของ
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช ประกอบด้วยแบบ
ประเมินความเหมาะสม มีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
    2.1.1 ร่างแบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง 
Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช โดยก าหนดข้อค าถามที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่ต้องการวัดและข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆของชุดฝึกอบรม ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยก าหนดระดับความเหมาะสม ดังนี้ 
     ระดับความเหมาะสม ความหมาย 
    5 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
    4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    3  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
    1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด   
  2.2 น าแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพ่ือการเกษตรพืช (ฉบับร่าง) จัดพิมพ์แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับรายละเอียดของชุดฝึกอบรม ซึ่งได้
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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  2.3 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
  2.4 น าชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืชและ
แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือ
การเกษตรพืช ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้วิจัย ได้อธิบายรายละเอียดของ
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช ต่อผู้เชี่ยวชาญและ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  2.5 ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือ
การเกษตรพืช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพิจารณาจากการน าชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet 
of Things เพ่ือการเกษตรพืช ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินความเหมาะสม ตามตารางท่ี 1  
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพ่ือการเกษตรพืช 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
ด้านเนื้อหาชุดฝึกอบรม 4.48 0.35 
1 เนื้อหาคลอบคุลมกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 4.60 0.54 
2 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
3 เนื้อหามีความทันสมัย 4.60 0.54 
4 ภาษาท่ีเขียนเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
5 เนื้อหาสามารถเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป 4.40 0.54 
6 เนื้อหามีความถูกต้อง 4.20 0.44 
7 ภาพที่น ามาใช้ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 4.80 0.44 
ด้านใบงานการทดลอง 4.40 0.30 
8 ใบงานการทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 4.20 0.44 
9 สามารถทดลองตามใบงานการทดลองได้จริง 4.80 0.44 
10 มีการอธิบายขั้นตอนการทดลองอย่างชัดเจน 4.20 0.44 
11 ภาพที่ใช้ในการทดลองมีความเหมาะสมสอดคล้องกับใบงานการทดลอง 4.80 0.44 
12 มีการวางล าดับการทดลองจากง่ายไปหายากและทดลองได้อย่างเป็นระบบ 4.20 0.44 
13 มีการอธิบายผลของการทดลองอย่างชัดเจน 4.00 0.00 
14 ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อน 4.60 0.54 
ด้านใบแบบทดสอบ 4.44 0.38 
15 ใบแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 4.40 0.54 
16 ค าถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.60 0.54 
17 ค าสั่งค าชี้แจงระบุชัดเจน 4.40 0.54 
18 หลักเกณฑก์ารคิดคะแนนมีสัดส่วนชัดเจน เหมาะสม 4.40 0.54 
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19 การใช้ภาษาในการตั้งค าถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกต้อง 4.40 0.54 
ด้านกระเป๋าชุดฝึกอบรม 4.36 0.32 
20 สามารถใช้งานได้ง่าย 4.40 0.54 
21 พกพาได้สะดวก 4.60 0.54 
22 มีความปลอดภัยต่อการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง 4.20 0.44 
23 กราฟิกพ้ืนหลังบ่งบอกลักษณะของพอร์ตการเชื่อมต่อได้ชัดเจน 4.40 0.54 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
ด้านกระเป๋าชุดฝึกอบรม (ต่อ) 
24 การใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ 4.40 0.54 
25 ชุดโปรแกรมตัวอย่างสามารถใช้งานได้ 4.20 0.44 
ด้านคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 4.43 0.40 
26 ระบุค าชี้แนะแนวทางในการฝึกอบรมได้ชัดเจน 4.60 0.54 
27 คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรมีความน่าสนใจ 4.60 0.54 
28 ใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 4.20 0.44 
29 เอกสารการประเมินผลคลอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 4.40 0.54 
30 สามารถท าตามค าแนะน าในคู่มือได้ 4.40 0.54 
31 เกณฑ์ท่ีใช้วัดประเมินผลคลอบคลุมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.40 0.54 
ด้านชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 4.25 0.43 
32 ระบุค าชี้แนะแนวทางในการของฝึกอบรมได้ชัดเจน 4.20 0.44 
33 สามารถท าตามค าแนะน าในคู่มือได้ 4.20 0.44 
34 คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมมีความน่าสนใจ 4.40 0.54 
35 แบบทดสอบใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 4.20 0.44 
ด้านสื่อส าหรับประกอบการฝึกอบรม 4.43 0.45 
36 ค าแนะน าในการใช้สื่อมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
37 สอดคล้องกับจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 0.54 
38 เหมาะสมกับผู้ฝึกอบรม 4.40 0.54 
39 สื่อวีดีโอมีความน่าสนใจสามารถดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.40 0.54 
40 สื่อ PowerPoint มีความน่าสนใจสามารถดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.40 0.54 
41 สื่อเอกสารออนไลน์มีความน่าสนใจดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.60 0.54 

รวม 4.40 0.35 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.35 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.48 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.44 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
สื่อส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45 แสดง
ว่าชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลที่
สนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  การสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืช 
นั้นจะประกอบไปด้วย 1) เนื้อหาชุดฝึกอบรม 2) ใบงานการทดลอง 3) ใบแบบทดสอบ 4) กระเป๋าชุด
ฝึกอบรม 5) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 6) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 7) สื่อส าหรับ
ประกอบการฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐาน
สมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพ่ือการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.48 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.35 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.44 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
สื่อส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45 แสดง
ว่าชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลที่
สนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 
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การพัฒนามือกลเพื่อเลียนแบบมือมนุษย ์
The development Mechanical hand to imitate human hand. 
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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เช่น การทรงตัว การเดิน 
การรับรู้ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนมือของหุ่นยนต์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง เช่นกันเพราะหุ่นยนต์
ต้องใช้ส่วนมือในการ หยิบ จับ วัตถุต่างๆที่ต้องการ ดังนั้นการควบคุมท่าทางของมือให้มีความสมจริง จึงเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาท่าทางของหุนยนต์เช่นกันโครงงานนี้เป็นการออกแบบและสร้างส่วนมือของหุ่นยนต์
ตั้งแต่ข้อมือเป็นต้นไป ซึ่งจะมีโครงสร้างคล้ายกับข้อต่อต่างๆของมือคน กล่าวคือ ประกอบด้วยส่วนของ ฝ่า
มือ และนิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว โดยที่นิ้วหัวแม่มือมี 2 ข้อต่อ ส่วนนิ้วอ่ืนๆประกอบด้วย 3 ข้อต่อตามลักษณะของนิ้ว
มือคน การท างานประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การเลียนแบบลักษณะท่าทางของการขยับนิ้วมือ โดยใช้ตัว
ตรวจจับที่สร้างจากเซ็นเซอร์วัดความโค้ง (flex sensor) ซึ่งจะสามารถตรวจจับการยืดและงอของข้อต่อของ
นิ้วมือได้ จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้มาควบคุมมือหุ่นยนต์ ซึ่งจะสร้างจากอะคลีลิก และใช้เซอร์โวมอเตอร์ใน
การควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วมือ 
 
ค าส าคัญ : มือกล, เซ็นเซอร์วัดความโค้ง, เซอร์โวมอเตอร์ 

Abstract 
 

This century, humanoid robot develops very fast in every part. For example, 
balancing, walking , sensing . Hand is an important of robot because humanoid robots use 
hand to handle something just like human do. Since it need to perform like reality. This is 
an important part. This Project for design and build the hand and finger that it similar to 
real human’s hand. Include hand page, and 5 finger .the thumb finger have 2 join and 
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order finger have 3 join like real hand. Work processes have 2 part. First is movement 
detect with flex sensor  and read movement to move robot hand that make from acrylics 
and use servo to move robot hand. 
 
Keyword : Mechanical hand, flex sensor, servo motor 

 
บทน า 

ในปัจจุบันมือกลเข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น เพราะบางการผลิต
ชิ้นงานต้องใช้มือกลหรือมือหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพ่ือลดแรงงานมนุษย์ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถท างานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง หรือ ทนต่อสภาพอากาศภายในโรงงานได้ดีกว่ามนุษย์ บางช่วงเวลาจะลดความเสี่ยงการเกิดอันตราย
ในงานอุตสาหกรรม แต่หุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถท างานได้อย่างละเอียดเท่ากับมนุษย์ ดังนั้น การท างานบาง
ประเภทด้วยเครื่องจักร ซึ่งจะมีข้อดีคือให้ความแม่นย า และมีความปลอดภัย แต่ในงานประเภทที่ไม่มี
รูปแบบที่แน่นอนเครื่องจักรอาจจะไม่สามารถท างานได้ตามที่ต้องการ เพราะเหตุนี้กลุ่มผู้จัดท าโครงงานจึงได้
มีแนวความคิดที่จะจัดท า โครงงานมือกลเลียนแบบมือมนุษย์นี้ขึ้น เพ่ือสร้างมือกลที่สามารถตอบสนองและ
ท างานที่มีความซับซ้อนได้โดยการควบคุมด้วยการเลียนแบบท่าทางของมือมนุษย์แต่ยังสามารถรักษาข้อดี
ของการใช้เครื่องจักรท างานไว้คือมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือออกแบบชุดมือกลเลียนแบบมือมนุษย์ควบคุมด้วยเซอร์โวดิจิตอลมีโครงสร้างเหมือนมือมนุษย์ 
2. เพ่ือพัฒนาออกแบบถุงมือตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเพื่อสร้างข้อมูลในการควบคุมมือกล 

 
ขอบเขตของโครงการ  

1. มือกลจะท างานเลียนแบบมือมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์(Flex sensor) 
2. มือกลสามารถหยิบจับสิ่งของได้จริง เช่น ขวดน้ าแก้วน้ า และสิ่งของต่างๆ 
3. ตรวจจับการขยับนิ้วมือข้อนิ้วด้วยflex sensor 
4. มือกลมีลักษณะโครงสร้าง5นิ้ว นิ้วละ3ข้อต่อ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ส่วนมือกล 

    - ออกแบบโครงสร้างมือกลและทดสอบการขยับ  
    - ประยุกต์การหมุนของเซอร์โวร์มอเตอร์เข้ากับการเคลื่อนไหวของนิ้วแต่ละนิ้ว  

    - เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเซอร์โวร์เข้ากับเซนเซอร์ (flex sensor) ได ้
    - ทดสอบในสถานการณ์จ าลอง  

 

ผังการท างานของโปรแกรมมือกล 
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รูปภาพที่ 1 ผังการท างาน 
จากรูปภาพที่ 1 เริ่ม Start เซ็ตค่า flex sensor ให้อ่านค่าจากนิ้วมือเพ่ือส่งค่าไปยังการควบคุม

เซอร์โวแต่ละตัวให้ได้องศาที่เราก าหนด ในการง้อนิ้วมือแต่ละครั้งก็จะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละนิ้ว จบการ
ท างาน 
ส่วนถุงมือตรวจจับการเคลื่อนไหว 

   - ออกแบบและสร้างชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ  
   - ทดสอบและแกไข flex sensor ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

   - น า flex sensor มาใช้งานร่วมกับมือกล 
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รูปภาพที่ 2 วงจร Flex ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 3 แบบ 3D ของมือกล 
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ผลการศึกษา 
1 . ใช้เซอร์โวมอเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ

โดยใช้เซอร์โวมอเตอร์เป็นตัวควบคุมความเร็ว แรงบิดและการเคลื่อนไหวของนิ้วให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพที ่4 ภาพการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ 
 

2 . ส่วนของโปรแกรม   
2.1 ในการเขียนโปรแกรมการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ คณะผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Arduino ในการ

เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมา เนื่องจาก โปรแกรม Arduino เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมควบคุม 
MCU เป็นเครื่องมือส าหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Arduino, คอมไพล์โปรแกรม (Compile) และ
อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดอาดูโน่ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการ มือกลเลียนแบบมือมนุษย์ผู้จัดท าโครงการได้ท าการทดลองและสรุปผลการ
ทดลองรวมทั้งมีข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและจัดท่าทางการเคลื่อนไหวของมือกล
สามารถเคลื่อนไหวตามที่ผู้จัดท าต้องการได้ เพ่ือขะได้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาและพัฒนา 
มือกลเลียนแบบมือมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

โครงการ มือกลเลียนแบบมือมนุษย์ได้ส าเร็จตามขอบเขตและเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ซึ่งคณะ
ผู้จัดท าได้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นระบบต้นแบบให้กับนักพัฒนาโปรแกรมเพ่ือที่จะสามารถน าแนวคิด
ไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งผลการทดลองที่ผ่านมาทางคณะผู้จัดท าได้ใช้วิธีในการท าการทดลองด้วยกั น
หลายวิธี เพ่ือหาข้อจ ากัดและข้อบกพร่องของระบบของโครงการนี้และให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาโปรแกรม
น าไปวิเคราะห์ผลและท าการแก้ไขข้อบกพร่อง เนื่องจากโปรแกรมที่คณะผู้จัดท าได้น ามาใช้ในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของนิ้วมือนั้นถือว่ายังเป็นโปรแกรมขั้นพ้ืนฐานไม่สมบูรณ์มากพอ ดั งนั้น ผู้ที่สนใจในการน า
พัฒนาต่อยอด จ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มือ
กลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนของมือกล 

1. นิ้วมือมีความผิดพลาดจากการตัดอคลีลิค 

2. แผ่นฝ่ามือมีช่องว่าง เพ่ือให้ประกอบและเดินสายขยับนิ้วมือ 

3. แก้ไขการร้อยสายเอ็นและแก้ไขนิ้วมือให้ขยับได้อย่างอิสระ 

ท่อนแขน 

1. ขนาดของช่องใส่เซอร์โวมอเตอร์มีขนาดพอดีกับเซอร์โวมอเตอร์ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 
1. ควรมีการวางแผนก่อนลงมือท า 
2. ขณะที่ด าเนินงาน ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องให้แน่นอนเสียก่อน 
3. มือกลที่ได้มีขนาดใหญ่มากการพัฒนาให้เล็กลงใกล้เคียงกับมือจริง และมีลักษณะที่ขยับได้เฉพาะ

ส่วนและเคลื่อนไหวได้มากข้ึน 
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ท่ีเปิดโอกาสให้แก่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ท้ังนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัยทุกคนได้น าผลงานของตนมาร่วมน าเสนอ รวมท้ัง                          
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ผมหวังว่าทุกท่านท่ีมาร่วมการประชุมฯ จะใช้โอกาสนี้               
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                      
และสิ่งประดิษฐ์ สืบต่อไป   
  
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล) 
                 รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

Problems in English Speaking Ability of the Third Year Students Majoring in 
English for Communication, RMUTT  

  

สิตา สิทธิรณฤทธิ์1 นิกร เทพทอง2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษากิจกรรมในการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 27 ข้อ 
มีมาตราวัด เป็นแบบ 5 ระดับ ตามทฤษฎีของ Likert Scale สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความกังวลกับ
หลักไวยากรณ์เวลาที่ต้องพูด 2) การขาดโอกาสในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 3) ความรู้สึกกดดันเมื่อ
ต้องออกไปพูดหน้าห้องเรียนโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 4) การที่ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนทุกครั้งเมื่อ
ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ และ 5) การคิดค าศัพท์ไม่ออกในขณะที่พูด ส่วนวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่นักศึกษามักนิยมใช้นั้น ได้แก่ การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ และการสืบค้นจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตตามล าดับ  

ค าส าคัญ: ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study problems in English speaking ability 
2) to study activities for developing English speaking skill of the third-year students majoring 
in English for Communication, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
574



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู ้อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
2 

 

 The samples were 100 third-year English major students in the Faculty of Liberal Arts, 
RMUTT. The 27-item questionnaire using the 5-point Likert Scale was used to collect data. 
The data obtained was analyzed by the application of percentage, mean and standard 
deviation.  
 The research revealed that the students’ major problems were 1) worrying about 
their grammar 2) lacking of speaking practice in real situations 3) being afraid of speaking in 
front of the class without preparing 4) thinking in Thai before expressing in English 5) being 
unable to think of vocabularies while speaking. The methods in developing English speaking 
skill widely used among the students are listening to English songs, watching movies and 
searching the Internet respectively. 
 Keywords: problems in English speaking  

 
บทน า 
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการจัด
การศึกษาของชาติได้ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มีการเรียนตั้งแต่ระดั บชั้น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา แต่กระนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีปัญหามาโดยตลอด ส่งผลให้
นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง (บุบผา, 2555) และปัญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นจนกระทั่ง
เข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่ามาตรฐาน (Prapphal, 2001) 

การเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็นการเรียนเพ่ือความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เป็นการเรียนเพ่ือให้
สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่
กับทักษะการใช้ภาษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ดี จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึก
ทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะน าไปสู่การ
เป็นผู้เรียนที่พ่ึงตัวเองได้ (learner – independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (lifelong learning) 
โดยการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนในศาสตร์อ่ืนๆ การศึกษาต่อ 
รวมทั้งการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นจุดหมายส าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ 
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แม้ว่าภาษาอังกฤษจะมีบทบาทส าคัญมาก  แต่ความล้มเหลวในการสอนภาษาอังกฤษก็ยังคงมีอยู่
มากด้วยเช่นกัน จากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา พบว่า 
ความล้มเหลวในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเกิดจาก ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาประจ าชาติมา
ตั้งแต่ดั้งเดิม ผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่มีโอกาสฝึก หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการสอนภาษาอังกฤษส่วน
ใหญ่ ผู้เรียนไม่ได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง  

ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ดวงพร หนูพงษ์ (2545) ได้สรุปสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไว้ดังนี้ 

1.  ปัญหาเกี่ยวกับตัวครู เช่น ครูขาดความรู้ความสามารถในการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สอนภาษา ขาดเทคนิคในการเร้าความสนใจผู้เรียน ขาดจิตวิทยาในการสอนภาษาต่างประเทศ ขาดความรู้
และทักษะการสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการภาษา และขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.  ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ ขาดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออก มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ขาดโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน มีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาไม่เพียงพอ และขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3.  ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น เนื้อหาหลักสูตรไม่ทันสมัย เนื้อหาในหลักสูตรมีมากเกินไป เนื้อหา
หลักสูตรไม่เรียงล าดับตามความยาก-ง่าย หนังสือแบบเรียนมีการฝึกไม่ครบทุกทักษะ และแนวทางการจัด
กิจกรรมในหลักสูตรบางเรื่องปฏิบัติไม่ได้ เป็นต้น 

4.  ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล เช่น การขาดความรู้ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ
ด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ไวยากรณ์-ค าศัพท์ ขาดความรู้ความเข้าใจประเภทของแบบทดสอบทางภาษา 
และขาดความรู้ความเข้าใจลักษณะที่ดีของแบบทดสอบทางภาษา เป็นต้น 

5.  ปัญหาด้านปัจจัยสนับสนุนการสอน ได้แก่ ปัญหาการขาดครูที่เป็นเจ้าของภาษา ปัญหาการขาด
งบประมาณในการสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหลักสูตร โรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูลทาง
ภาษา และปัญหาสื่อการสอนไม่เพียงพอ 

อนึ่ง ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่นักศึกษาไทยมีปัญหามากที่สุดทั้งๆที่ทักษะการพูดนั้นมี
ความส าคัญต่อนักศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก (Tribolet, 2012) 

 
คณะผู้วิจัย ในฐานะผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ได้พบว่าระดับขีดความสามารถใน

ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ กล่าวคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
พูดโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงยังพูดไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อันเป็นสาเหตุให้นักศึกษา
บางส่วน มีผลการเรียนในระดับ พอใช้ (C), อ่อน (D+), อ่อนมาก (D), สอบตก (F) และบางรายต้องถอน (W) 
เนื่องจากนักศึกษาอาจยังไม่มีความพร้อม และไม่สามารถมารถเรียนต่อในรายวิชานั้นๆได้ ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 : ระดับคะแนนในรายวิชาการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่3 ปีการศึกษา 2558 

ที ่ ชื่อวิชา นักศึกษา  ระดับคะแนน (%) รวม 
C D+ D F W 

1 การฟัง-การพูด 
เพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น 

111 12.61 9.91 14.41 4.50 1.80 43.23 

2 การฟัง-การพูด 
เพ่ือการสื่อสารระดับสูง 

110 10.00 5.45 9.09 1.82 - 26.36 

 
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและปัจจัยที่

มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องจากในชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่มกีารเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะสห
กิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 และออกไปท างานในภายภาคหน้า คณะผู้วิจัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะ
เป็นประโยชน์ให้กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษในหลายๆวิชาของนักศึกษา รวมถึงจะ
ได้มีโอกาสในการหาแนวทางการแก้ไขให้กับนักศึกษาต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
  2. เพ่ือศึกษากิจกรรมในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 112 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 24 คน และ เพศหญิง จ านวน 76 คน (คิดเป็น 
89.29% ของประชากร) 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
577



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู ้อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
5 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 27 ข้อ ที่ได้
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของณัฏฐ์นรี (2557) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดย
น าค่าระดับที่ได ้มาหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลดังนี้ 

5 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับมาก 
 3 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
เสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 

จ านวน 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ มาตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละข้อมีดังนี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 100 คน 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ตอนที่ 3 วิธีการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
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 ตอนที ่1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ในส่วนของตอนที่ 1 จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ และเกรด
เฉลี่ยสะสม 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 24 24.0 
หญิง 76 76.0 

รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.0 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

19 ปี 45 45.0 
20 ปี 37 37.0 

21 ปี 17 17.0 

23 ปี 1 1.0 
รวม 100 100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
รองลงมา คือ มีอายุ 20 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

เกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน ร้อยละ 

2.01 – 2.50 1 1.0 
2.51 – 3.00 3 3.0 

3.01 – 3.50 61 61.0 
3.51 – 4.00 35 35.0 

รวม 100 100.0 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยะสะสมอยู่ที่ 3.01 – 3.50 จ านวน 61 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมา คือมีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.51 – 4.00 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของความคิดเห็นของปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ข้าพเจ้าคิดค าศัพท์ไม่ออกขณะพูด  3.55 0.85 มาก 
2. ข้าพเจ้าขาดการฝึกฝน/ทบทวนและค้นคว้าด้วยตัวเอง  3.33 0.78 ปานกลาง 

3. ข้าพเจ้ากังวลกับหลักไวยากรณ์เวลาที่ต้องพูด  3.79 0.96 มาก 
4. ข้าพเจ้าขาดความมั่นใจในตัวเอง/ไม่กล้าพูด  3.50 1.00 ปานกลาง 
5. ข้าพเจ้าต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนทุกครั้งเมื่อต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ  3.55 0.97 มาก 

6. ข้าพเจ้าไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ในสถานการณ์จริง  3.78 0.98 มาก 
7. ข้าพเจ้ากลัวการเป็นผู้เริ่มการสนทนาก่อน  3.29 1.15 ปานกลาง 

8. ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจท่ีจะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น  3.23 1.13 ปานกลาง 
9. ข้าพเจ้ารู้สึกกดดันเมื่อถูกออกไปพูดหน้าห้องเรียนโดยไม่มีการเตรียมตัวก่อน  3.77 1.06 มาก 

10. ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นหรือประหม่าและเขินอายเมื่อต้องพูดกับเจ้าของภาษา  3.37 0.99 ปานกลาง 
11. ข้าพเจ้าวิตกกังวลกลัวผู้อื่นไม่เข้าใจในสิ่งท่ีตนเองพูด  3.35 0.88 ปานกลาง 

12. ข้าพเจ้ากลัวอาจารย์ผู้สอน  2.24 0.88 น้อย 
13. ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวถูกต าหนิเมื่อพูดผิด  2.90 1.02 ปานกลาง 
14. ข้าพเจ้าไม่มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษจากภายนอก  2.87 0.97 ปานกลาง 

15. ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะสอบถามในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน  2.69 0.85 ปานกลาง 
16. ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกับส าเนียงการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง  3.01 1.09 ปานกลาง 
17. ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงวงสนทนาท่ีใช้ภาษาอังกฤษ  2.53 0.92 ปานกลาง 
18. เมื่อต้องสอบพูดภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลว่าจะพูดผิด  3.28 1.07 ปานกลาง 

19. แม้ว่าจะเตรียมตัวมาอย่างดีแต่ข้าพเจ้ายังรู้สึกวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ  3.37 1.07 ปานกลาง 
20. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด  2.56 1.05 ปานกลาง 

21. อาจารย์ผู้สอนขาดเทคนิคในการสอนทักษะการพูด  2.22 0.99 น้อย 
22. อาจารย์ผู้สอนพูดประโยคภาษาอังกฤษเร็วเกินไปจนนักศึกษาจับใจความไม่ได้  2.47 0.99 น้อย 
23. อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษน้อยเกินไป  2.63 1.09 ปานกลาง 
24. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนมีน้อยเกินไป  2.96 0.99 ปานกลาง 
25. การเรียนการสอนมุ่งเน้นแต่ทฤษฎีมากเกินไป  3.11 1.02 ปานกลาง 

26. กิจกรรมการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ  2.99 1.03 ปานกลาง 
27. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  2.63 0.91 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปัญหาที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ความกังวลกับ
หลักไวยากรณ์เวลาที่ต้องพูด 2) การขาดโอกาสในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 3) การคิดค าศัพท์ไม่ออก
ในขณะที่พูด 4) ความรู้สึกกดดันเมื่อต้องออกไปพูดหน้าห้องเรียนโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 5) การที่
ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนทุกครั้งเมื่อต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ “มาก” 
 

ส่วนปัญหาที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 1) การขาดการฝึกฝน/
การทบทวนและค้นคว้าด้วยตัวเอง 2) ขาดความมั่นใจในตัวเอง/ไม่กล้าพูด 3) กลัวการเป็นผู้เริ่มการสนทนา
ก่อน 4) ไม่มีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อ่ืน 5) รู้สึกตื่นเต้นหรือประหม่าและเขินอายเมื่อต้อง
พูดกับเจ้าของภาษา 6) วิตกกังวลกลัวผู้อ่ืนไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูด 7) กลัวถูกต าหนิเมื่อพูดผิด 8) ไม่มี
แหล่งการเรียนรู้เพ่ือฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษจากภายนอก 9) ไม่กล้าที่จะสอบถามในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียน 10) กังวลกับส าเนียงการพูดภาษาอังกฤษของตนเอง 11) พยายามหลีกเลี่ยงวงสนทนาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 12) กังวลว่าจะพูดผิดเมื่อสอบ 13) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด 14) 
อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษน้อยเกินไป 15) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
พูดภาษาอังกฤษในห้องเรียนมีน้อยเกินไป 16) การเรียนการสอนมุ่งเน้นแต่ทฤษฎีมากเกินไป 17) กิจกรรม
การเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะฝึกพูดภาษาอังกฤษ และ สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 

ปัญหาที่พบอยู่ในระดับน้อย คือ 1) นักศึกษากลัวอาจารย์ผู้สอน 2) มีความคิดเห็นว่าอาจารย์ผู้สอน
ขาดเทคนิคในการสอนทักษะการพูด และพูดเร็วเกินไป  
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ในภาพรวม 
 

ปัญหา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านผู้เรียน 3.23 0.64 ปานกลาง 

ด้านกิจกรรมและสื่อ 2.92 0.77 ปานกลาง 

ด้านผู้สอน 2.47 0.81 น้อย 
 

จากตารางที่ 5 ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่าด้านผู้เรียน 
กิจกรรมและสื่อ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านผู้สอนเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย 
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ตอนที่  3 วิเคราะห์วิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของวิธีการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
ตนเอง โดยเรียงล าดับ 1 2 และ 3 

 
จากตารางที่ 6 วิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่

นักศึกษาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการฟังเพลง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา 
คือ ชมภาพยนตร์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และสืบค้นสื่ออินเทอร์เน็ต จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความกังวลกับหลักไวยากรณ์เวลาที่ต้องพูด 
2) การขาดโอกาสในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 3) ความรู้สึกกดดันเมื่อต้องออกไปพูดหน้าห้องเรียนโดย
ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า 4) การที่ต้องคิดเป็นภาษาไทยก่อนทุกครั้งเมื่อต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ และ 5) 
การคิดค าศัพท์ไม่ออกในขณะที่พูด  

2.  วิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่นักศึกษามักนิยมใช้นั้น ได้แก่ การฟังเพลง การดู
ภาพยนตร์ และการสืบค้นจากสื่ออินเตอร์เน็ตตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ที่พบของนักศึกษานั้น เกิดจากตัวของนักศึกษาเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรภรณ์ (2554: 1) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมถึงกลวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยในเรื่องการใช้ภาษา และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Hafsa (2016, 68) ซึ่งได้สรุปปัญหาไว้ว่า การมีวงค าศัพท์น้อย เป็นปัญหาส าคัญในการพูด

วิธีการพัฒนา จ านวน ร้อยละ 

อันดับที่ 1 ฟังเพลง  51 51.0 
อันดับที่ 2 ดูภาพยนตร์  35 35.0 

อันดับที่ 3 สืบค้นสื่ออินเทอร์เน็ต  14 14.0 
รวม 100 100.0 
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ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว นอกจากนี้ ไวยากรณ์ยังมีความส าคัญอีกเช่นกัน ในงานวิจัยยังพบอีกว่านักศึกษา
ที่มีปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดในชั้นเรียน โดยนักศึกษาดงักล่าวมักเลือกที่จะ
ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ขาดการฝึกฝน 

2.  ในเรื่องของกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับณัฏฐ์
นรี (2557: 1) ที่พบว่า การฟังเพลงภาษาอังกฤษ  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท าให้ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ที่แปลกใหม่จากเนื้อ
เพลง และสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพลงก่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน นอกจากนี้ 
การดูภาพยนตร์นั้นช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถด้านการพูดได้โดยการฟังส าเนียงจาก
เจ้าของภาษา รวมถึงได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงที่หลากหลายตามเนื้อหาใน
ภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะฯ ควรส่งเสริมในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่เป็นเจ้าของภาษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ฝึกทักษะต่างๆในทุกทักษะ เช่นค่ายภาษาอังกฤษ  

2. จ านวนของนักศึกษาในแต่ละห้อง ไม่ควรมีมากจนเกินไปเพ่ือให้นักศึกษาฝึกฝนและเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึง 

3. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นว่าผู้เรียนนิยมกิจกรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ดังนั้นผู้สอนควรน าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มาเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น การดูหนังสั้นๆ การฟังสารคดีสั้นๆ การฟังเพลง เป็นต้น 

4. ผู้สอนการพูดควรเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการใช้ภาษา การแสดงความคิดเห็น  และ
สามารถชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาการพูดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงวิธีการวัดผลการ
เรียนการสอนการพูดควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทักษะที่สอน 
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 อาจารย์นิกร เทพทอง 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 

 
สแกนรูปถ่าย 
2 cm x 2 cm 
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เร่ือง ภูมิประเทศจ าลอง  

Development of Augmented Reality learning Media  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง 
ภูมิประเทศจ าลอง 2) เพ่ือศึกษาผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สื่อการเรียนรู้ 3) เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สื่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 2) แบบประเมิน
การรับรู้ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ 2) ด้านออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3) ด้านเทคนิค ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลการประเมินการ
รับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน หลังใช้งานสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิ
ประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 89.78 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังใช้สื่อการเรียนรู้ ภาพรวมระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 
4.61 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีความจริงเสริม ภูมิประเทศจ าลอง ประถมศึกษาปีที่ 4 

 
Abstract 

The objectives of this research are (1) to development of Augmented Reality learning 
media about simulated terrain (2) to study the perceptions of the users who used learning 
media (3) to study the level of satisfaction of the users who used learning media.  The 
sample are 5 0  Grade 4/7 students in the academic year 2018 Nakhon Ratchasima 
Kindergarten School in Nakhon Ratchasima Province. The tools used for collected data are 
(1) Augmented Reality learning media about simulated terrain, (2) Perceptual assessment 
of learning media , (3) Satisfaction Survey of learning media. The statistics used in the 
study were percentage, mean, and standard deviation. 
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The study results found that Augmented Reality learning media about simulated 
terrain developed with good quality at an average of 4.46, with the average order from 
highest to lowest as follows: 1) The average content of 4.87, quality is very good. 2) the 
design that the average value is 4.23 with good quality And the item with the lowest mean 
value is 3) the technical average of 4.23 is of good quality The results of the evaluation of 
the sample group of 50 people used the Augmented Reality learning media at the highest 
level at 89.78 percent and the results of the satisfaction evaluation of the sample group 
used Augmented Reality learning media .The overall level of satisfaction is the highest at 
the average of 4.61. 
Keywords: Augmented Reality, simulated terrain, Grade 4 

 
บทน า 

การศึกษา ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ในระดับประเทศ จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การน าสื่อการสอนมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็นวิธีการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ แต่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องใช้
สื่อการสอนอย่างเป็นระบบและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุกไปกับการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จากยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่ต้องการพัฒนาก าลังคนด้านไอซีที 
(Information and Communication Technology) และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ได้มีการก าหนดมาตรการส าหรับส่งเสริมกาพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้นต่าง ๆ โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นั้นมุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย เน้นให้ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรเน้นกระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมภาคสนาม การสังเกตการณ์ การส ารวจตรวจสอบ และ 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ (ปัญจรัตน์ 
ทับเปีย, 2557) 

การจัดการเรียนสอนในช่วงชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงการเรียนการสอนภาคบังคับรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องดิน และ ภูมิศาสตร์ ที่เป็นการเรียนที่มุ่งหวังความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์ นอกจากสถานศึกษาจะทบทวนการจัดการรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ก าหนดไว้แล้ว จะต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเริ่มท าให้นักเรียนได้เข้าใจการศึกษาสู่
โลกของการท างานตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้จึง
มีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง จึงจ าเป็นต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ ค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาต่าง 
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ๆ ด้วยตนเอง จากข้อมูลที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เกี่ยวกับระบบการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านโดยใช้
เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในมิติของ ภาพ เสียง การจับการเคลื่อนไหว การได้ลง
มือท า เรื่องดิน และ ความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์  

ในปัจจุบันสื่อการเรียนรู้มีการสร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพ่ือดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียนถ้า
หากมีการน าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเนื้อหาก็ยิ่งสร้างความน่าสนใจให้แก่รายวิชาได้ ทั้งยังส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก และยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง หรือเรียกอีกอย่างว่า AR มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ทางอุปกรณ์กล้อง และคอมพิวเตอร์ รวมกับการใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพเที่เป็นวัตถุ โดยสื่อ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง เออาร์แซ
นบล็อก (AR SandBox) นั้นถูกพัฒนาขึ้นในปี 2011 โดยหน่วยงาน DRL Division Of Research On 
Learning ที่ได้น ามาใช้กับการทดลองทางทะเล เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง เออาร์แซนบล็อก 
(AR SandBox) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศได้โดยการสร้างจากกองทรายใน
กระบะพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผ่านกองทราย ที่จ าลองข้ อมูล
เส้นชั้นสีต่าง ๆ บนผืนทรายในรูปแบบภาพ 3 มิติในแบบเวลาจริง (Real Time) พร้อมการจ าลองน้ าเป็น
ระดับความสูง โดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ของไมโครซอฟท์ (Kinect) ในการจับ
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีเครื่องฉายภาพ (Projector) ฉายภาพอยู่ด้านบนของกระบะทรายแสดงข้อมูล ที่มีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้โดยมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Sensor) ตรวจจับการปฏิสัมพันธ์เพียงแค่
ปั้นทรายด้วยมือ พร้อมด้วยส่งเสริมการสร้างจิตส านึกการดูแลระบบนิเวศและเพ่ิมความเข้าใจแนวคิด
วิทยาศาสตร์ทางดิน และ ภูมิศาสตร์ ให้แก่ผู้เรียนที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหารายวิชา ทั้งยังท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับความสูงของภูมิประเทศจ าลองในความหมายต่าง ๆ ได้ทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและอวกาศ และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 
  2. เพ่ือศึกษาผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริง
เสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 
  3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี
ความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากร คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อายุระหว่างอายุ 9-10 ปี โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา ทั้งหมด 15 ห้อง จ านวน 649 คน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

          กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 
4/7 จ านวน 50 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Cluster Random Sampling) 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เรื่องการเรียนรู้ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้ 

1)   ความหมายของภูมิประเทศจ าลอง 
2) การจ าแนกเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศจ าลอง 
3) การจ าแนกวิเคราะห์แถบสีและเส้น ของภูมิประเทศจ าลอง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในเรื่องนี้ในรูปแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (The 
single group, posttest-design) เพ่ือประเมินผลการรับรู้และวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจาก
การใช้งานสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ผู้วิจัยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 
2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้  
3. แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สื่อการเรียนรู้  
4. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อการเรียนรู้  
การด าเนินการพัฒนาเครืองมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการพัฒนาสื่อตามแนวของ ADDIE Model มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้
ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
 1.1  การก าหนดปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาล
นคคราชสีมา ประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงขอบเขตและเนื้อหาในการพัฒนาสื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริงซึ่งจากการเข้าไปศึกษา พบว่า มีปัญหาคือในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนได้เรียนผ่านทางหนังสือแค่อย่างเดียว และยังมองเห็นภาพในการเรียนได้ไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถจ า
เนื้อหาในการเรียนได้อย่างแม่นย า  
  1.2  วิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนจากหลักสูตรในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ จากโลกและอวกาศ บทที่ 1 ก าเนิดดิน พร้อมทั้งขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโดย
จัดเนื้อหาตามล าดับ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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   1)  ความหมายของภูมิประเทศจ าลอง 
   2)  การจ าแนกเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศจ าลอง 
   3)  การจ าแนกวิเคราะห์แถบสีและเส้น ของภูมิประเทศจ าลอง 
  1.3  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของสื่อและจุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนรู้กับ
สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้น
ปีที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของสื่อเพ่ือเสริมสร้างจินตนาการ สร้างการจดจ าภาพและสี
ของเส้นชั้นความสูงได้อย่างชัดเจน เพ่ือน าไปต่อยอดในการเรียนในชั้นสูง ๆ ถัดไป  
   2)  การวิเคราะห์จุดประสงค์การรับรู้ของสื่อ ได้ดังนี้ 
       - นักเรียนสามารถจ าแนกเส้นชั้นความสูงได้ 
           - นักเรียนสามารถวิเคราะห์แถบสีและเส้นของชั้นความสูงได้ 
       - นักเรียนสามารถจดจ าเนื้อหาได้แม่นย ายิ่งขึ้น  
  1.4  วิเคราะห์นักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้นมีพฤติกรรมการเรียนและ
ความชอบในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่มีความแปลกใหม่ในการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนเสริมสร้าง
จินตนาการในการเรียรู้ และมีความสนใจในเทคโนโลยีความจริงเสริม ซึ่งปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีมา
ประกอบด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษาเพ่ือดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทับใจ พร้อมทั้ง
ยังทันสมัย น่าสนใจ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือมากมาย ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ได้  
  1.5  วิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม  เรื่อง  
การเรียนรู้ภูมิประเทศจ าลอง ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1)  กระบะทราย 2) เครื่องฉายภาพ 3) กล้องตรวจจับ
การเคลื่อนไหว 4) เครื่องคอมพิวเตอร์ 5) ทราย 
  1.6  ได้ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิ
ประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
 

 2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งการออกแบบ ออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  2.1  การออกแบบเนื้อหาล าดับการน าเสนอเนื้อหาของสื่อ เพ่ือท าความเข้าใจท าให้มองเห็น
ภาพรวมคร่าว ๆ ของสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1)  ความหมายแบบจ าลองของภูมิประเทศ 2)  การจ าแนกเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศจ าลอง 
3)  การจ าแนกวิเคราะห์แถบสีและเส้น ของภูมิประเทศจ าลอง 
  2.2  ออกแบบกระบะทราย (Sandbox) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ของการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ซึ่งส่วนที่จะมีการออกแบบ
ประกอบไปด้วย 
   1)  กระบะทรายมีขนาดงานไม้ 30X40X6 นิ้ว. (กว้างxยาวxสูง)  ประกอบด้วยฉากปิดท้ัง 
4 ด้าน และพ้ืนรองกระบะทราย ดังแสดงในภาพที่ 2 
   2) ฐานรองกระบะทรายมีขนาดงานไม้ 30X40X24 นิ้ว. (กว้างxยาวxสูง) ประกอบไปด้วย
ขาไม้ 4 ชิ้น แท่นไม้รับน้ าหนัก 3 ชิ้น แผ่นไม้ 1 แผ่น  
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   3) แท่งเสาติดตั้งเครื่องฉายภาพ และ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวมีขนาด
งานไม้ 17X17X55 (กว้างxยาวxสูง) ประกอบไปด้วยแท่งเสาไม้ 2 แท่ง ชิ้นงานไม้ 4 ชิ้น ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบกระบะทรายและแท่งเสาติดตั้งเครื่องฉายภาพพร้อมเซ็นเซอร์  

  2.3  การออกแบบการวาง (Layout) ส าหรับคู่มือการใช้งาน และออกแบบ User Interface 
(UI) สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ออกแบบ พิจารณาการออกแบบ Layout และการออกแบบการวาง และน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 3.  ขั้นพัฒนา/ผลิต (Development/Production) 

3.1 พัฒนากระบะทรายส าหรับ สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิ
ประเทศจ าลอง โดยส่งแบบให้ กับ ช่างไม้และจัดท าออกมาเป็นชิ้นงาน 

3.2 รวบรวมข้อมูลด้านเนื้อหา แล้วน ามาพัฒนาให้เหมาะสมกับสื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง การจ าแนกเส้นชั้นความสูง
ภูมิประเทศจ าลอง 

3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม มีข้ันตอนดังนี้ 
1) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Mint 18.3 'Sylvia' 
2) การติดตั้งไดร์เวอร์การ์ดจอแสดงผล 
3) พัฒนาการน าเข้าข้อมูลออกมาเป็นภาพ ด้วยซอฟต์แวร์ AR SandBox ใช้ในการสร้าง

ภาพ 3 มิติแสดงผลเรียงล าดับความสูงชั้นผิวดินและ ขยับภาพกราฟิกให้สามารถเคลื่อนไหวได้ และ แสดง
ภาพแบบกราฟิกและสีภาพประกอบแบบตลอดเวลา 

4) พัฒนาโค้ด ด้วยซอฟต์แวร์ Kinrct-3.3 การเขียนโค้ดค าสั่ง C++ ระหว่างผู้ใช้กับสื่อ  

 
ภาพที่ 3 การใช้ซอฟต์แวร์ Kinrct-3.3  ใช้ในการเขียนโค้ดส าหรับค าสั่งการใช้งาน 
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จากภาพที่ 3 แสดงการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ Kinrct-3.3 ใช้ในการสั่งการใช้งานต่าง ๆ ออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์สื่อ โต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับสื่อ และ ส่งออกไฟล์ (Export) ไฟล์ออกมาเป็นในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริง 

3.7  ก าหนดขนาดการตั้งค่า สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศ
จ าลอง โดยการติดตั้งให้ตัวกระบะทรายกับเครื่องฉายในระดับที่ถูกต้อง 

3.8  การจัดวางกราฟฟิกและองค์ประกอบตามแนวทางการออกแบบ ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop CC 2018 
 4.  ขั้นตอนการน าไปใช้ ( Implement/Tryout ) 
 4.1 น าสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม  เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญแบบประเมินคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 4.2 น าสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลอง (Tryout) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี
ความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง โดยทดลองเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
   4.2.1 ขั้นทดลองแบบเดี่ยว (Individual Tryout) ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน (เก่ง 1 
คน,ปานกลาง 1 คน และ อ่อน 1 คน) ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sample) พบว่ามีการจับภาพที่ไม่ต้องกับการเคลื่อนไหวของการจับภาพด้วยทราย  
   4.2.2 ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (Small Tryout) น าสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน (เก่ง 3 คน,ปานกลาง 3 คน และ 
อ่อน 3 คน) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) เพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง
ของสื่อการเรียนรู้ พบว่า มีการใช้สีเส้นชั้นความถูกที่ยังไม่ถูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อบกพร่องที่ได้กลับมาแก้ไข
ให้มีความถูกต้องตามค าติชม 
   4.2.3 ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) หลังจากการน าสื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/7 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ านวน 50 คน โดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery) 
 
 5.  ขั้นประเมินผล/ควบคุม (Evaluation/Control) 
 1.  การเก็บรวบรวมแบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง 
ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ท าการประเมินคุณภาพของสื่อจ านวน 3 ท่าน โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านออกแบบ และด้านเทคนิค 
  1.2 จัดเตรียมสถานที่ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือประกอบการน าเสนอ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง 
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  1.3 หลังจากท่ีผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง 
ภูมิประเทศจ าลองเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพของสื่อ 
  1.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริง
เสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ซึ่งได้
จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินการรับรู้และแบบวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
  2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี
ความจริงเสริม  พร้อมให้กลุ่มตัวอย่างท าการศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม   
  2.2 ผู้วิจัยชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการท าแบบประเมินผลการรับรู้และแบบระดับวัด
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้งานสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม  และให้
ด าเนินการประเมิน  
  2.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินการรับรู้และแบบประวัดระดับความพึงพอใจ
จากการใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม  จากกลุ่มตัวอย่างพร้อมท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบประเมิน 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี
ความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายโดยน าเสนอ 
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศ
จ าลอง โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านเนื้อหา 2. ด้านออกแบบ และ 3. ด้านเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญ 9 ท่าน 
แบ่งออกเป็นด้านละ 3 ท่านจากผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านเออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และรายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านเทคนิค ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 ตอนที่ 2 การประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม 
เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ใช้การหาร้อยละ (Percentage)  

พบว่า ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน มีการรับรู้หลังใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 89.78 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เส้นชั้นความสูงสีใดมีความสูงที่สุด  เส้นชั้นความสูง
ใดมีความสูงมากกว่าสีเขียว  ท าอย่างไรถึงจะเกิดฝนตก ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 98.00 รองลงมาคือเส้น
ชั้นความสูงสีเขียวแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ใด เส้นชั้นความสูงสีใดแสดงถึงน้ า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 
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94.00 รองลงมาคือ . เส้นชั้นความสูงมีทั้งหมดกี่สี อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 92.00 รองลงมา เส้นชั้น
ความสูงใดมีความสูงมากกว่าสีฟ้า เส้นชั้นความสูง 300 เมตร เป็นสีใด ที่ร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ เส้นชั้น
ความสูงสีใดต่ าที่สุด อยู่ในระดับมาก ที่ร้อยละ 74.00 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ . เส้นชั้นความ
สูงสีแดงมีความสูงกี่เมตรอยู่ในระดับน้อย ที่ร้อยละ 70.00 

 ตอนที่ 3 การวัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ใช้ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของสื่อ 
                     (n=50) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 
1. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.80 0.50 มากที่สุด 
2. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน   4.67 0.59 มากที่สุด 
3. เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย   4.57 0.65 มากที่สุด 
4. การน าเสนอเนื้อหามีความสอดคล้องกับภูมิประเทศจ าลอง 4.63 0.64 มากที่สุด 
5. สาระของเนื้อหาเป็นประโยชน์ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4.88 0.39 มากที่สุด 
6. กระบะทรายมีความสูงเหมาะสมกับผู้ใช้ 4.65 0.52 มากที่สุด 
7. สีของเส้นชั้นความสูงมองเห็นได้อย่างชัดเจน   4.71 0.58 มากที่สุด 
8. รูปทรงของกระบะทรายมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 4.60 0.61 มากที่สุด 
9. การแสดงผลของภาพมีความชัดเจนและสวยงาม 4.63 0.76 มากที่สุด 
10. การเคลื่อนไหวของน้ ามีความชัดเจนและสวยงาม 4.55 0.68 มากที่สุด 
11. อุปกรณ์มีการติดตั้งอย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 4.67 0.75 มากที่สุด 
12. ชนิดของทรายที่น ามาใช้งานไม่ติดมือใช้งานได้ง่าย 4.24 0.97 มาก 
13. เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวได้เร็วเหมาะสมกับการใช้งาน 4.45 0.74 มาก 
14. การจัดแสงและเงามีความสวยงาม 4.55 0.74 มากที่สุด 
15. การฉายภาพมีความเหมาะสมกับกระบะทราย 4.47 0.77 มาก 
16. รูปแบบของงานใช้ได้ง่ายเหมาะสม 4.71 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ 4.61 0.14 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังใช้งานสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่
ค่าเฉลี่ย 4.61 
อภิปรายผล  

1. จากผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญใช้งานสื่อ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง 
เรื่องการเรียนรู้ภูมิประเทศจ าลองส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมแล้วอยู่ที่ระดับดี ได้รับการติชม
จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่มากนัก ผู้เชี่ยวแนะน าให้เพ่ิมในส่วนต่าง ๆ เช่น  อยากให้มีการเพ่ิมระบบ
นิเวศ มีการเพ่ิมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ลงไป จึงเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปใช้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฏฐ์ ดิษเจริญและ อนุพงษ์ รัฐิรมย์ (2559) พัฒนาหนังสือสวนสัตว์แบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน
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ผสานโลกจริง(Augmented Reality) หนังสือสวนสัตว์สามมิตินี้พัฒนาด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 
โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Metaio Creator และภาษา Arel Script โมเดลทั้งหมดได้รับ
การตรวจสอบความถูกต้องและปรับแก้จนสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและด้านการพัฒนาสื่อจากผู้เชี่ยวชาญของ
สวนสัตว์อุบลราชธานีและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  

2. ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้งานเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง เรื่องการ
เรียนรู้ภูมิประเทศจ าลองส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา  ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ร้อยละ 
89.78 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  เตชะโกสิต และ ณมน จีรังสุวรรณ (2556) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คือ 1.1) เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
1.2) จัดการเรียนการสอน 1.3) เป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์การทดลอง 1.4) จัดแสดงสื่อการเรียนการสอน  

3. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจาการใช้งานเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง เรื่อง
การเรียนรู้ภูมิประเทศจ าลองส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา  ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับ มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างรู้สึกพอใจกับการได้รับชมสื่อที่มีเนื้อหาชัดเจน และแบ่งประเภทให้เข้าใจ
ได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Murat, Gokce , Huseyin and Mehment (2016) ได้น าเสนอวิธีการใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการน าแอพพิเคชัน AR มาใช้ในการทดลอง
วิทยาศาสตร์ ผลการทดลองที่ได้จากการประยุกต์ใช้เวลา 5 สัปดาห์พบว่าเทคโนโลยี AR ช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการพัฒนาทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยี AR ช่วย
เพ่ิมทักษะในห้องปฏิบัติการของนักเรียนและช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1.  จากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.46 โดยด้านเนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 4.87 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านเออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านเทคนิค ที่
ค่าเฉลี่ย 4.23 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
            2.  ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน มีการรับรู้หลังใช้สื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 89.78  

 3. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจหลังใช้งานสื่อการเรียนรู้ผสมผสาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง ภูมิประเทศจ าลอง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมระดับพึง
พอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.61  

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
596 

 

กิตติกรรมประกาศ  
การศึกษานี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจากอาจารย์ประจ า

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ทุกท่าน ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 
รายการอ้างอิง 
ปัญจรัตน์ ทับเปีย. (2557). การพัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้างและการ

ท างานของหัวใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร.    
สมศักดิ์  เตชะโกสิต และ ณมน จีรังสุวรรณ. (2556). แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. Vol 4, No 2 (2556).  

ณัฏฐ์ ดิษเจริญและ อนุพงษ์ รัฐิรมย์ (2559) การพัฒนาหนังสือสวนสัตว์สามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้. Vol 7, No 1 (2559)  

Murat, Gokce , Huseyin and Mehment (2016). Augmented reality in science laboratories: 
The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and 
attitudes toward science laboratories. Computers in Human Behavior. Volume 
57, April 2016, Pages 334-342 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

1 
 

การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เร่ือง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
word 2010 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

A study results using online lesson in the topic of the creation of the brochure 
by using Microsoft word 2010 for students in Primary 5 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 
2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้
บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีปกติ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสระแก้ว อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วยสถิติที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การ
สร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์สูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 1.02) 
 

ค าส าคัญ :  บทเรียนออนไลน์ แผ่นพับ   
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Abstract 
 This research has objectives for 1) Comparing the learning achievement of students 
who have studied by using the online lesson in the topic of the creation of the brochure by 
using Microsoft word 2010 for students in P.5, 2) Comparing the learning achievement 
between the studying group by using the online lesson with the studying group by the 
traditional method, 3) Studying the satisfactory of students who have on the study with the 
online lesson. The sample that are used in the research will be students of P. 5 who are 
studying in the 2nd Semester, the academic year of 2018, Wat Srakaew School, Muang Nakhon 
Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province. This will be obtained from the random 
sampling in the form of separating the group for 100 persons. Tools that are used in the 
research are consisted of the learning plan, the online lesson, the test measuring the learning 
achievement and the evaluation form of the satisfactory. The using statistic in analyzing the 
information will be the average, the percentage, Standard Deviation and the test with the t 
statistic.  
         The studied result is found that 1) The learning achievement of students who have 
studied with the online lesson in the topic of the creation of the brochure by using Microsoft 
word 2010 for students in P. 5 after the study will be higher than before the study with the 
statistical significance at the level of 0.05, 2) The learning achievement of the student group 
who have studied with the online lesson will be higher than the student group who have 
studied with the traditional method with the statistical significance at the level of 0.05 and 
3) Students have the satisfactory on the study with the online lesson in the overall picture 

in the high level (x̄ = 4.18, S.D. = 1.02) 
 

Keywords : online lesson, brochure 
 

บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ คือ  

1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด สังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยความสามารถในการคิดจะ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับตนเองและ

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
598



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

3 
 

สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม ข้อมูลสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม รวมทั้ง สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา และการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมแ ละสิ่งแวดล้อม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

โรงเรียนวัดสระแก้วใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การแก้ปัญหา โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาทั้งด้านความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่พัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข มีทักษะในการท างาน การจัดการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม โดยมี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างาน และอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาตามศักยภาพ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์จึงมีการผลิตสื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง15101 เป็นรายวิชาที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการในการใช้คอมพิวเตอร์โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/8 รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง15101 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบ
จากการสอนนักเรียนทั้ง 8 ห้องพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 มีนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าทั้ง 7 ห้อง ปัจจุบันการใช้สื่อการสอนออนไลน์หรือบทเรียนออนไลน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น เพราะบทเรียนออนไลน์นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เลือก
เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนได้ เนื้อหาของบทเรียนน าเสนอผ่าน Web Browser ซึ่ง
สามารถแสดงเนื้อหาบทเรียนได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียน ผู้สอน
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและแก้ปัญหาโดยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดสระแก้ว เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้านหรือที่โรงเรียนในช่วงเวลาว่าง 
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หรือ ชั่วโมงซ่อมเสริม ซึ่งบทเรียนออนไลน์นี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่เรียน
โดยวิธีปกติ  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้างแผ่นพับ
โดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดสระแก้ว อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 400 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสระแก้ว อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 
50 คน และ กลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 50 คน 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
      2.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 ข้อ  
    2.2 ด าเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง     
    2.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง จึงท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ
ที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  
    2.4 วัดความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนออนไลน์ในการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างแผ่นพับ
โดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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    2.5 น าคะแนนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และคะแนนความพึงพอใจมาวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติ 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010  
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมจากครูพ่ีเลี้ยง 
   3.2 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 พัฒนา
โดยใช้ Google Sites ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ครูพ่ีเลี้ยง 
   3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ที่ผ่านการ
พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-
Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
   3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 จ านวน 15 ข้อ 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลาจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยวิธีการทาง
สถิติ ดังนี้  
   5.1 น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test dependent) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ 
   5.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนด้วยบทเรียนออนไลน์ หาค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 121) ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การ
สร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
จ านวน 50 คน โดยการท าแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ มีผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft 

word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test* 

ก่อนเรียน 4.52 1.18 
49 21.46 

หลังเรียน 8.18 0.90 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

   จากตารางที่ 1 พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft word 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 50 คน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 
4.52 คะแนน มคีะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 8.18 คะแนน เมื่อท าการทดสอบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่า (t-test for dependent) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่
เรียนโดยวิธีปกติ 
    ผู้วิจัยด าเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ จ านวน 50 คน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนด้วยวิธีแบบปกติ 
จ านวน 50 คน มีผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
word 2010 ของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
รายการ N ค่าเฉลี่ย S.D. df t-test* 

กลุ่มทดลอง 50 8.18 0.90 
49 20.86 

กลุ่มควบคุม 50 4.14 1.14 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   จากตารางที่ 2  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การสร้าง
แผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
   ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น 
จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 

เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010  
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.09 1.09 มาก 
2. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 3.93 0.30 มาก 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละตอน 4.18 0.64 มาก 
4. การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพ ข้อความ และวิดิทัศน์ 4.16 1.50 มาก 

5. ความน่าสนใจในเนื้อหา 4.16 1.32 มาก 

6. ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับบทเรียน 4.00 2.01 มาก 
7. ความง่ายของการใช้งานของบทเรียน 3.80 0.71 มาก 
8. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 3.93 1.12 มาก 
9. การเชื่อมโยงเนื้อหา 3.84 0.77 มาก 
10. ความรวดเร็วในการตอบสนองของบทเรียน 4.46 1.12 มาก 
11. การจัดวางรูปแบบในบทเรียนง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.27 0.85 มาก 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
603



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

8 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
12. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม 4.75 1.22 มากที่สุด 
13. เนื้อหาน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได้ 4.47 0.80 มาก 
14. ได้รับความรู้ สาระที่เป็นประโยชน์ 4.73 1.20 มากที่สุด 
15. ความเหมาะสมในการใช้สื่อ 3.95 0.77 มาก 

รวม 4.18 1.02 มาก 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม 

Microsoft word 2010 ภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อค าถามที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขนาดตัวอักษรและรูปแบบ

ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.75, S.D. = 1.22) 

รองลงมา ได้รับความรู้ สาระที่เป็นประโยชน์ ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.73, S.D. = 
1.20) อยู่ในระดับมากที่สุด และเนื้อหาน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (x̄ = 4.47, S.D. = 0.80) 
 
อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างแผ่น
พับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รัชตะ เขียวลือ และนภดล ผู้มีจรรยา (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษา โรงเรียน
ท่ามะกาวิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่
เรียนโดยวิธีปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และผู้วิจัยได้มี การเพ่ิม
คลิปที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าเพ่ิมเติมอีกด้วย 
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  3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้าง
แผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ภาพรวม 

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 1.02) สอดคล้องกับชินวัตร นนเลาพล และลาวัณย์ 
ตุลยชาติ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือน
จริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.19, S.D. = 0.83) 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1. ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียน เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft word 2010 ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย Google Sites เมื่อใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนโดยวิธีปกติ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 1.02) 
2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ควรมีการสร้างบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
  2.2 บางห้องเรียนอาจมีผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงควรค านึงถึงปัจจัยด้านนี้

เพ่ิมเติม 
  2.3 การสร้างบทเรียนออนไลน์ควรจะน าเสนอในรูปแบบของเกมสอดแทรกเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น

การสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน 
 
รายการอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชินวัตร นนเลาพล และลาวัณย์ ตุลยชาติ. (2560). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 

3 มิติเสมือนจริงด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพลิกไลเพลเยอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 4 เมษายน 2560, 207-212. 
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ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา  
ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

The Effects of Social Studies Teaching by the Use of Project Base with 
STEAM Education on Creative Thinking and Learning Achievement of 

Mattayomsuksa 5 Students 
 

นายรัฐพงษ์ โพธิรังสิยากร1 และอาจารย์ ดร. วรวุฒิ สภุาพ2 
1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์
สากล  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวสะตีม
ศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 33 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental) ที่ใช้แบบแผนการทดลองแบบ หนึ่งกลุ่มและมีการทดสอบ
หลังเรียน (One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ โครงงานเป็นฐานตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) รายวิชาประวัติศาสตร์สากล  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล แบบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ ซึ่งมีค่า
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.86 – 0.99 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.97 และค่าความ
เชื่อมั่น (α- Cronbach Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.50 3) แบบประเมินความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.81 – 0.97 และค่าความเชื่อมั่น (α- Cronbach Alpha) เท่ากับ 0.94  
ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านมิติความใหม่อยู่ในระดับสูง ด้านมิติ
ความลงตัวในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูงและด้านมิติความละเอียดลออและการสร้างสรรค์อยู่ในระดับ  
ปานกลาง 

2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM 
Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค ำส ำคัญ :  โครงงานเป็นฐาน, สะตีมศึกษา, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์สากล 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study creative thinking of students taught 

by the use of project base with STEAM Education in world history subject and  
2) to investigate learning achievement of students learning the world history who were 
taught using the project base with STEAM Education. The sample group consisted of  
33 students of Mattayomsuksa 5 selected by cluster random sampling of second semester 
in academic year 2018 at Naresuan University Secondary Demonstration School, 
Phitsanulok. The research design was pre-experimental research based on one-shot case 
study, having  
a post-test. Moreover, the instruments used for this research were 1) teaching lesson plans 
of world history subject focused on the use of project base with STEAM Education,  
2) an achievement test of world history with six write-up questions and 3) an evaluation 
form of creativity. The quality of achievement test had item difficulty (p) ranged between 
0.86-0.99, item discrimination (r) ranged between 0.29-0.97, and the reliability (α- 
Cronbach Alpha) was 0.50. Also, the evaluation form had discrimination (r) ranged between 
0.81-0.97 and the reliability (α- Cronbach Alpha) of this paper was 0.94.  

 The results of the research showed that 1) the students taught by the use of 
project base with STEAM Education in world history subject had the dimensions from 
creativity- originality, fluency and flexibility- assessed at a high level, and the elaboration 
dimension of creativity was at a moderate level. 2) The learning achievement on world 
history subject of students after participating in a class of the use of project base with 
STEAM Education were higher than 80 percentage criteria at statistical significance .05 level. 

 
Keywords : Project-Based Learning, STEAM Education, Social Studies, History, World History 

 
 

บทน ำ 
 ประเทศไทยประสบปัญหาในการเรียนการสอน โดยพบว่ายังมีครูส่วนหนึ่งที่ใช้วิธีสอนแบบเดิม คือ 

ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางโดยใช้การบรรยายและให้นักเรียนจดเนื้อหามากกว่าคิดเรียนรู้ด้วยตนเอง (จิราภรณ์ 
เป็งวงศ์.  2546: 3) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ใน
ปัจจุบันพบว่าผู้สอนไม่มีเทคนิควิธีการจูงใจผู้เรียนให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ เน้นการเล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีรายละเอียดจ านวนมาให้แก่ผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาประวัติศาสตร์ 
และลงท้ายที่ความเบื่อหน่ายในรายวิชานี้ (สราวุธ ดรงค์ดุษฎี.  2555: ออนไลน์) ครูยังยึดติดการสอนทฤษฎี
หรือหลักการมากกว่าการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนได้เพียงแต่จ าแล้วน าไปใช้สอบเท่านั้น 
ผู้เรียนขาดทักษะการแก้ปัญหา ขาดความคิดสร้างสรรค์ ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ จึงท าให้การศึกษาของไทยยังไม่พร้อมเท่าที่ควรที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  

Partnership for 21st century skill (2001) กล่าวถึงทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and innovation) เป็นทักษะส าคัญหนึ่งของผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 โดยต้อง
เป็นผู้สามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย สร้างความคิดทั้งที่เป็นความคิดเสริมจากเดิม และ
ความคิดที่ก าหนดใหม่ มีความรอบคอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และประเมินความคิดตนเองเพ่ือปรับปรุงและ
ก่อให้เกิดพลังได้อย่างเต็มที่ (กนก จันทรา.  2557: 196-197) ในปี 2001 Anderson and Krathwohl ได้
ปรับปรุงและจัดพิมพ์ Bloom’s Revised Taxonomy โดยมีล าดับขั้นการคิดใหม่ จากล าดับการคิดขั้น
สังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) สลับเป็นการคิดขั้นประเมินค่า (Evaluating) 
และการสร้างสรรค์ (Creating) ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า ทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทาง
สมองขั้นสูงสุด เพราะก่อนที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใดได้นั้น ต้องอาศัยการรู้ จ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ และ
ประเมินค่าเสียก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ อารี พันธ์มณี.  (2557: 85) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ควรได้รับ
การพัฒนา และถือเป็นเป้าหมายหลักที่พ่อแม่ ครู และผู้ที่ใกล้ชิดเด็กพึงตระหนักถึงความส าคัญ ให้ความ
สนใจอย่างจริงจังและสนับสนุนเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากบรรดาประเทศพัฒนา
ทั้งหลาย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน ประเทศเหล่านี้จัดเป็นประเทศผู้น าของโลก ทั้งนี้เพราะประเทศ
ดังกล่าว มีประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ประชาชนกล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ จนสามารถสร้างผลงานที่
แปลกใหม่ เป็นประโยชน์เอ้ืออ านวย ความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพการณ์ ตัวอย่างผลงานการ
สร้างสรรค์ ได้แก่ เครื่องบินไอพ่น ยานอวกาศ พลังงานแสงเลเซอร์ สิ่งเหล่านี้ต่างก็ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับในความสามารถสร้างสรรค์อันเป็นลักษณะที่เด่นชัด 

โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้การเรียนการสอนเรขาคณิตผ่านมุมมอง
ทางด้านศิลปะ โดยผ่านการแข่งขันสกาเวนเจอร์ ฮันท์ (Scavenger Hunt) ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหา จากกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ความรู้ในด้านศิลปศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในคราวเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ก็ยังได้ใช้มุมมองในเรื่องวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น 
การร่างภาพ การสร้างแผนภาพ และความรู้ทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ชิ้นงาน และท าให้ได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ (University of SanDiego.  2018: ออนไลน์) โดยการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้คือ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะตีมศึกษา (STEAM Education) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะตีมศึกษา 
(STEAM Education) เป็นรูปแบบการสอนแนวใหม่ที่น่าสนใจ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง
ที่ต่อยอดจากแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยออกแบบมาให้มีการบูรณาการศาสตร์สาขา
วิทยาศาสตร์(S) คณิตศาสตร์(M) เทคโนโลยี(T) และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์(E) โดยเพ่ิม 
ศิลปศาสตร์(A) เข้าไป (Soon, Dongsoo; & Tae.  2011 (อ้างถึงใน ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ, ณัฐินี โมพันธุ์; 
และ มัฮดี แวดราแม.  2560: 3)) เพราะฉะนั้นสะตีมศึกษา (STEAM Education) จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
มันสมองทั้งสองด้านจากการเรียนภายในหนึ่งครั้ง โดยใช้ 5 ส่วนที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ , 
เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้าไปเป็นบรรยากาศในการจัดการเรียนการ
สอน ด้วยเหตุนี้สะตีมศึกษา (STEAM Education) จึงถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้สอนใช้การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ Project-Based Learning (PBL) (University of SanDiego.  2018: 
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ออนไลน์) เพ่ือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง  

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการศึกษาตามแนวศิลปวิทยาศาสตร์ )Liberal Arts 
Education) ซึ่งเป็นการสอนให้รอบรู้ในหลายสาขาวิชา จะต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
มนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์  และด าเนินแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวศิลปวิทยาศาสตร์ 
)Liberal Arts Education) และอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์” เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้จากศาสตร์ 5 น าไปสู่การสร้างชิ้นงานใหม่ ๆ โดยอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติ ศาสตร์สากล ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ  
แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียน
มีนักเรียนแบบคละความรู้ความสามารถ รวมนักเรียนทั้งหมด 144 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 จ านวน 33 คน 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม )Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
  2. ระยะเวลำในกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลา  
10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คาบเรียน 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 จ านวน 33 คน โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบกลุ่ม)Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

  2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย 

   2 .1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวสะตีมศึกษา )STEAM Education) 

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   2 .2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ส าหรับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   2 .3 แบบวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่นักเรียน 5  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา )STEAM Education  (ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  3.1 ด าเนินการทดลองตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้ โดยใช้ระยะเวลาในการสอนตาม
ตารางสอนที่ทางโรงเรียนก าหนดในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาคาบเรียนละ 
50 นาที สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน รวม 10 สัปดาห์ โดยทดลองตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ผู้เรียนเป็นฐาน 6 ขั้น ดังนี้ )ดุษฎี โยเหลาและคณะ ) 2557: 20-23)( ขั้นที่ 1 ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน ขั้นที่ 2 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 3 ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ขั้นที่ 4 ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ขั้นที่ 
6 ขั้นน าเสนอผลงาน 
  3.2 หลังจากเรียนครบจ านวน 10 สัปดาห์ แล้วผู้วิจัยด าเนินการวัดผลหลังการทดลองกับ
ผู้เรียนในกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
ผลกำรวิจัย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษาความคิดสร้างสรรค์จ าแนกตามมิติ ในด้านมิติความใหม่ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ (M = 2.4, S.D. = 0.65) ซึ่งเมื่อน าไปเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้
อยู่ในระดับสูง ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 2.34 – 3.00 ในด้านมิติความลงตัวในการแก้ปัญหา มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ (M = 2.4, S.D. = 0.89) ซึ่งเมื่อน าไปเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 2.34 – 3.00 ในด้านมิติมิติความละเอียดลออและการสร้างสรรค์ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ (M = 2.32, S.D. = 0.67) ซึ่งเมื่อน าไปเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 1.67 – 2.33 และผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ (M = 23.49, S.D. = 1.54) ซึ่งเมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือต้องได้มากกว่า
ร้อยละ 80 
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อภิปรำยผล  
  จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษาที่มี
ผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษาที่มี
ผลต่อความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่านักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ ในด้านมิติความใหม่ มิติด้านความลงตัวในการแก้ปัญหา และมิติความละเอียดละออและความ
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงพบประเด็นส าคัญสามารถน ามาอภิปรายผลได้ว่า 1) การศึกษาด้านมิติความใหม่ พบว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ในด้านมิติความใหม่ อยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นผลงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากที่อ่ืน ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือไม่ซ้ ากับผลงานของผู้อ่ืนเคยมีมา
ก่อน ผลงานมีความร่วมสมัย ครอบคลุมไปถึงการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างและตกแต่งผลงาน เช่น 
ชิ้นงานถอดรหัสจากโน้ตกีตาร์ โดยนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากขั้นจัดกลุ่มความร่วมมือ โดยท า  
ใบกิจกรรม เรื่องเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน โดยได้น าแนวคิดของการส่งรหัส
ลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 น ามาสร้างโค้ดลับที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มผ่านบทเพลง โดยแปลโค้ดเพลงผ่าน 
Application GuitarTuna: Guitar, Bass tuner สอดคล้องกับแนวคิดของ Stanish (1988 อ้างถึงใน ชลธิ
ชา ชิวปรีชา, 2554, น. 22) กล่าวว่า ความส าคัญและลักษณะของสิ่งที่เอ้ือต่อการส่งเสริมความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน คือ การโยงความสัมพันธ์และการอุปมาอุปไมย (Association and 
Analogies) เป็นความสามารถในการคิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ประสมเข้าด้วยกัน
สามารถที่จะดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งความสามารถนี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญของความสามารถทางสร้างสรรค์ของบุคคล ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเชื่อมโยง
เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ จะส่งเสริมต่อความคิดสร้างสรรค์ในด้านมิติความใหม่ของผู้เรียน  
2) การศึกษาด้านมิติความลงตัว พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในด้านมิติความลงตัว อยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็น
ผลงานที่มีความส าคัญและความหมายต่อผู้ใช้หรือผู้พบเห็น ครอบคลุมถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม 
ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลงานและเนื้อหาที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านรายละเอียดเทคนิควิธีรวมทั้งเนื้อหาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้สร้างผลงานหรือผู้พบเห็นว่าสามารถท างานได้ตามปรากฏ เช่น ชิ้นงานแบบจ าลองห้องบ่มผลไม้ เป็น
ชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพ่ือแก้ปัญหาการขาดตลาดของผลไม้สุก (กล้วย ในกลุ่ม
โรงงานผลิตกล้วยตาก อ.บางระก า จังหวัดพิษณุโลก) นักเรียนจึงเกิดการคิดสร้างสรรค์ห้องบ่มผลไม้ โดยใช้
สารเอทิลีน (Ethylene) ในการบ่มผลไม้ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปใช้ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของอารี รังสิ
นันท์ ได้อธิบายความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ต่อสังคมไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ท าให้สังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะผลงานสร้างสรรค์น าความแปลกใหม่ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประดิษฐกรรมความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น เครื่องวิดน้ า สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องท างานหนัก ท า
ให้เกิดความสบายและรวดเร็ว การค้นพบการสร้างรถยนต์ เครื่องบิน ท าให้เกิดการติดต่อและแลกเปลี่ยน
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ความรู้กันท าให้ชีวิตมีความสุขขึ้น (อารี รังสินันท์, 2532) 3) การศึกษาด้านมิติความละเอียดละออและความ
สร้างสรรค์ พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีม
ศึกษา ในด้านมิติความละเอียดละออและความสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีระยะเวลาใน
การสร้างชิ้นงานที่ขาดความต่อเนื่อง มีภาระงานและการสอบเก็บคะแนนในรายวิชาอ่ืน ๆ การเลือกใช้วัสดุ
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่มีความเหมาะสม ขาดความใส่ใจในรายละเอียดของชิ้นงาน จึงส่งผลให้ชิ้นงาน
บางกลุ่มขาดความสมบูรณ์ในชิ้นงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Kneller (1956 อ้างถึงใน สุกัญญา ก่ ามอญ, 2547, 
น. 16) ซึ่งกล่าวถึงความคิดละเอียดลออและความสร้างสรรค์ว่า เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นในการสร้างผลงาน
ที่มีความแปลกใหม่เป็นพิเศษให้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงแต่ประกอบด้วยสิ่งแปลกใหม่แค่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความแปลก ความใหม่ และความพิเศษนั้นจะต้องตระหนักถึงความส าเร็จอย่าง
สร้างสรรค์ด้วย ดังนั้นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงแต่มีความคิดใหม่เท่านั้น แต่จะต้องพยายามคิด
และประสานความคิดติดตามให้ตลอด หรือให้เกิดความส าเร็จด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีท่าทีว่าจะเป็นกวี
นั้น ไม่เพียงแต่ชอบ และคิดในเรื่องความงดงามของบทกลอนเท่านั้น แต่จะต้องพยายามสร้างผลงานบทกวี
ขึ้นมาด้วย หรือหากบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ในมางทักษะการประดิษฐ์ต่าง ๆ แทนที่จะเล่นเฉย ๆ กับ
ลวด ก็จะคิดสร้างมันเป็นวิทยุขึ้นมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Hu & Adey (2002) ที่กล่าวว่า นอกจากปัจจัย
ทางด้านสติปัญญาที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์แล้วยังมีปัจจัย อ่ืน ๆ ที่มี อิทธิพลโดยตรง ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม แรงจูงใจ ลักษณะเฉพาะตัวหรือบุคลิกภาพ และความรู้ที่นักเรียนมี  
 ประเด็นที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05 เนื่องจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการทดสอบด้านความรู้  ซึ่งจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้จากความสนใจ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 1  (ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน  2) ขั้นกระตุ้นความ
สนใจ 3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4) ขั้นแสวงหาความรู้ 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 6) ขั้นน าเสนอผลงาน (ดุษฎี  
โยเหลาและคณะ (2557: 20-23)) ซึ่งสอดคล้องกับ ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ และคณะ. (2560) ได้ท าการศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ความคิด
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดี และมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ 57.12 ซึ่งมีพัฒนาการในระดับสูง 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้สอนควรมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสะตีมศึกษา เพ่ือใช้ในการอธิบายเพ่ิมเติม

หรือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสะตีม เพ่ือให้กิจกรรมประสบความส าเร็จ 
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  1.2 ในการจัดการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการประเมินตนเองและสะท้อน
ความคิดจากการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ิมข้ึนในทุกขั้นตอนของกระบวนการของโครงงานเป็นฐาน  
   1.3 การติดต่อสื่อสาร ผู้เรียนบางกลุ่มเข้ามาขอค าปรึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
น้อยครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนค่อนข้างมาก รวมถึงงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องท าด้วยความสามารถของตนเอง จึงท าให้งานขาดความต่อเนื่องและ
ความละเอียดลออในการท างาน  
  2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษากับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เนื้อหาอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   2.2 ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก
ความคิดสร้างสรรค์ 
   2.3 ควรมีการก าหนดบทบาทของนักเรียนและครูอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนได้ออกแบบ
กิจกรรมตามสิ่งที่นักเรียนสนใจ เพ่ือเกิดการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น 
   2.4  ในการจัดการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์อาจมีประเด็นพึงระวังในการ
คัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
   2.5 ควรมีการร่วมพัฒนาและร่วมออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสะตีมศึกษาเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการออกแบบกิจกรรม
มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน จากการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
จากการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ที่ก าลั งศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 
ห้องเรียน ทั้งหมด 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แผนการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 3) เว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom 
รายวิชาภาษาซี 4) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาวิชาภาษาซี 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาซี 6) แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
7) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก
ง่าย ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบ t-test แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (x̅ = 16.75) 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13.00 คะแนน และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.23 คะแนน  3) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับ 
ดีมาก (x̅ = 14.63) และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
กรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.98 และ S.D. = 0.74) 
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ค าส าคัญ :  ห้องเรียนกลับด้าน, เว็บแอปพลิเคชัน, กรณีศึกษา, การแก้ปัญหา  
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study the student’s abilities in problem 
solving skill that learned by flipped classroom teaching with web application using case-
based learning.   2) to compare pretest and posttest of learning achievement on flipped 
classroom teaching with web application using case-based learning. 3) to study the 
learning behaviors of samples. 4) to study students’s satisfaction in flipped classroom 
teaching with web application using case-based learning. The research samples used in this 
study were tenth grade at Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School studying in first 
semester of academic year 2018. The samples were a classroom of 40 students by simple 
random sampling. 

The research instruments were 1) a structure interview form, 2) a lesson plans of 
flipped classroom teaching with web application using case-based learning, 3) Google 
Classroom web application, 4) a test of problem-solving skill in C computer programming, 
5) the learning achievement test for C computer programming, 6) the behavior in flipped 
classroom teaching with web application using case-based learning observation form, and 
7) questionnaire on student’s satisfaction in flipped classroom teaching with web 
application using case-based learning. The statistics used in this study were percentage, 
average scores standard deviation, reliability scores, validity scores, and the t-test 
dependent. The results of this research were as follow: 1) The student’s problem solving 
skill of C computer programming was excellent level (x̅ = 16.75) 2) Posttest of the learning 
achievement of flipped classroom teaching with web application using case-based learning 
was higher than pretest at .01 level of significance 3) The behaviors of students taught via 
flipped classroom teaching with web application using case-based learning was excellent 
(x̅ = 14.63) and 4) The student’s satisfaction in flipped classroom teaching with web 
application using case-based learning overall were at a good level (x̅ = 3.98, S.D. = 0.74) 

 
Keywords : FLIPPED CLASSROOM, WEB APPLICATION, PROBLEM SOLVING, CASE BASED 
LEARNING 

 
บทน า 

การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือ 
การสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
แต่การศึกษาทางคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ต้องเรียนในเชิง
วิทยาศาสตร์ เพราะวิชาคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนศาสตร์แห่งการค านวณ มีการคิดแบบเป็นล าดับ เป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ เช่น การคิดสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่การสอนในปัจจุบันเน้นในเรื่องการใช้ ท า
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ให้ผู้เรียนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต จึงจะไม่สามารถคิด ไม่สามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และไม่
รู้จักการแก้ปัญหา (ยืน ภู่วรวรรณ, 2546 อ้างถึงใน เอกรินทร์ ศรีผ่อง, 2554: 3)  

ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills) คือความสามารถในการคิดอย่างเป็นนามธรรมที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหา การวางแผนหรือการหาความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Miller, 1998) เป็นการใช้
ประสบการณ์ก าหนดทางเลือกเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับตนเองที่ี
สุด (ไพโรจน์ คะเชนทร์, ออนไลน์) ซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่ต้องอาศัยทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน รวมไปถึงการใช้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม 
(Algorithm)  ในการถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบจึงจะน าไปสู่การเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาที่ดีจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมาก (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ออนไลน์)  

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom เป็นแนวทางจัดการ
เรียนการสอนที่ต้องการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาตามชั้นเรียนไม่ทัน เพราะเวลาเรียนถูกดึงไปท ากิจกรรม
อ่ืน หรือนักเรียนเรียนรู้ได้ช้า โดยการสร้างบทเรียนไว้บนอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนเข้ามาศึกษาโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้เวลาที่ในชั้นเรียน แต่ใช้ในชั้นเรียนไว้สาหรับการรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันโดยผ่านความ
ช่วยเหลือจากครู (วิจารณ์ พานิช, 2556: 20) ซึ่งคุณประโยชน์ของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ท าให้ครู
เปลี่ยนวิธีการสอนจากผู้บรรยายหรือสอนหน้าชั้นเรียน เป็นผู้ฝึก สร้างและจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยเหลือผู้เรียนที่มีภาระงาน หรือ
กิจกรรมมาก สามารถเข้าไปเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตได้ล่วงหน้าหรือเรียนตามชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น  

การสอนแบบกรณีศึกษา (Case based learning) การเรียนการสอนวิธีนี้นิยมใช้ในหลากหลาย
สาขาวิชา สาขาแรกเริ่มที่ใช้กรณีศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนคือกลุ่มสาขากฎหมายและสาขา
การแพทย์  การสอนจะยกกรณีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ หาค าตอบมาอภิปราย หาแนวทาง
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง (สุมาลี ชัยเจริญ , 
2551: 71) การใช้กรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจกับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของกรณีศึกษานั้น กระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งเรียนรู้ที่
จะศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาปัญหาจากมุมมองที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีประสิทธิภาพในการฝึก
ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  

เว็บแอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยเว็บบราวเซอร์ เหมาะกับงานที่ต้องการข้อมูล
แบบตอบสนองทันที (Real-Time) สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้บริการได้ทันที รวมทั้งสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่
จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากทุกแห่ง (เอกชัย 
แน่นอุดร และวิชา ศิริธรรมจักร, 2551)  ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันสามารถให้บริการกิจกรรมใด ๆ ก็ได้ เช่น การ
สนทนาออนไลน์ การประชุมทางไกล การอ่านข่าว เป็นต้น  (สุเมธ จิตภักดีบดินทร์ , 2554) การใช้เว็บแอป
พลิเคชัน จึงท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา และสามารถติดต่อสื่อสารและเปลี่ยน
เรียนรู้กันได้นั้นจึงสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาเรื่อง
หรือหัวข้อที่ตั้งขึ้น และตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้น
มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย โดยสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน และผู้สอนก็สามารถติดตามกิจกรรม ผลงานของผู้เรียน หรือให้ค าปรึกษาและแนะน าผู้เรียนได้ 
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จากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน จะเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนบนเว็บ
แอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหา ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ล 
และสรุปเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาที่พบได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียน    การสอน
โดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกรับ
ใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี มีจ านวนนักเรียน 133 คน 

   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี จ านวนนักเรียน 40 คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
   
 
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ในรายวิชา ง30241         
การเขียนโปรแกรมภาษาซี ใช้เวลาจ านวน 18 สัปดาห์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1) ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษาซี 2) การรับและแสดงผลข้อมูล 3) การควบคุมโปรแกรม (ค าสั่งให้เลือกท า) 
4) การควบคุมโปรแกรม (ค าสั่งวนซ้ า) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบแบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) มีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการวิจัย 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 
T1 X T2 

T1 หมายถึง   การสอบก่อนเรียน (Pretest) 
X หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ

กรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 
  T2  หมายถึง  การสอบหลังเรียน (Posttest) 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการน าไปใช้ในการวิจัยในรูปแบบการทดลอง 

ประกอบไปด้วยเครื่องมือวิจัยดังนี้ 
1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ

ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบ่งเป็น 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาภาษาซี และด้านการออกแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ด้วย
เว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา แล้วน าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปเพ่ือ
น าไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

3) เว็บแอปพลิเคชัน รายวิชาภาษาซี ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอน E1/E2 เท่ากับ 87.25/81.69 

4) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาวิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.98 ค่าเฉลี่ยความยากง่าย (p) 
เท่ากับ 0.68 ค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.34 และค่าความเชื่อม่ัน (KR-20) เท่ากับ 0.79 

6) แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน มผีลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 
  7) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียน

กลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน มผีลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.97 
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3. วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ขั้นเตรียมการ 
  3.1.1 ผู้วิจัยท าบันทึกถึงผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย 
  3.1.2 เตรียมความพร้อมของสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 3.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
  3.2.1 ผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลอง 
  3.2.2 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเก็บเป็นคะแนนวัดผลก่อน
เรียน 
  3.2.3 เริ่มด าเนินการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
กรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
กรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  3.2.4 เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา 
  3.2.5 เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะการ
แก้ปัญหาเสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดั บชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
  3.2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลและท าการตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและการวัดทักษะการแก้ปัญหา 
  3.2.7 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง แล้วน าผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การวัดด้วยแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ได้แก่  
  4.1 ผลจากแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
  4.2 ผลจากแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชา
ภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และการทดสอบค่า t-test แบบ 
dependent 
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  4.3 ผลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
หาค่าเฉลี่ย (x̅) 
  4.4 ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน จ านวน 40 คน ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบริค (Rubric Score) มีภาพรวมของ
นักเรียนทั้งหมดอยู่ในระดับ ดีมาก (x̅= 16.75) แสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2   ผลการศึกษาคะแนนทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับ
ใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (คะแนนเต็ม = 20 คะแนน) 

เลขที่ คะแนน แปลผล เลขที่ คะแนน แปลผล 
1 17.80 ดีมาก 21 17.60 ดีมาก 
2 14.60 ดี 22 16.40 ดีมาก 
3 13.60 ดี 23 16.20 ดีมาก 
4 17.20 ดีมาก 24 16.80 ดีมาก 
5 16.60 ดีมาก 25 14.00 ดี 
6 15.80 ดี 26 16.40 ดีมาก 
7 17.40 ดีมาก 27 16.60 ดีมาก 
8 17.20 ดีมาก 28 16.80 ดีมาก 
9 17.60 ดีมาก 29 16.60 ดีมาก 
10 17.40 ดีมาก 30 17.20 ดีมาก 
11 15.40 ดี 31 17.40 ดีมาก 
12 16.40 ดีมาก 32 16.40 ดีมาก 
13 18.60 ดีมาก 33 16.80 ดีมาก 
14 18.00 ดีมาก 34 17.00 ดีมาก 
15 18.00 ดีมาก 35 17.00 ดีมาก 
16 17.40 ดีมาก 36 17.40 ดีมาก 
17 16.40 ดีมาก 37 16.00 ดีมาก 
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เลขที่ คะแนน แปลผล เลขที่ คะแนน แปลผล 
18 17.2 ดีมาก 38 17.00 ดีมาก 
19 17.4 ดีมาก 39 17.60 ดีมาก 
20 17.8 ดีมาก 40 14.80 ดี 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 16.75   แปลผล ภาพรวมของนักเรียนทั้งหมดอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.00 คะแนน และ 32.23 คะแนน ตามล าดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 
 Mean S.D. ค่าเฉลี่ย

ของ
ผลต่าง 

S.D.ค่าเฉลี่ย
ของผลต่าง 

t df Sig 
1 tailed 

ก่อนเรียน 13.00 2.172 
19.23 3.919 31.026** 39 0.000 

หลังเรียน 32.23 4.073 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา 
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน จ านวน 40 คน อยู่ในระดับ ดีมาก (x̅ = 14.63)  เป็นไปตามเกณฑ์ตัดสินคุณภาพที่ตั้งไว้ แสดงใน
ตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี (คะแนนเต็ม = 16 คะแนน) 

 
เลขที่ คะแนน แปลผล เลขที่ คะแนน แปลผล 

1 15 ดีมาก 21 16 ดีมาก 
2 11 ดี 22 15 ดีมาก 
3 9 ดี 23 16 ดีมาก 
4 15 ดีมาก 24 16 ดีมาก 
5 15 ดีมาก 25 12 ดี 
6 15 ดีมาก 26 16 ดีมาก 
7 15 ดีมาก 27 16 ดีมาก 
8 15 ดีมาก 28 16 ดีมาก 
9 16 ดีมาก 29 16 ดีมาก 
10 16 ดีมาก 30 10 ดี 
11 12 ดี 31 15 ดีมาก 
12 15 ดีมาก 32 16 ดีมาก 
13 16 ดีมาก 33 15 ดีมาก 
14 15 ดีมาก 34 15 ดีมาก 
15 15 ดีมาก 35 16 ดีมาก 
16 15 ดีมาก 36 16 ดีมาก 
17 16 ดีมาก 37 12 ดี 
18 15 ดีมาก 38 15 ดีมาก 
19 15 ดีมาก 39 16 ดีมาก 
20 15 ดีมาก 40 9 ดี 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) = 14.63  แปลผล ภาพรวมของนักเรียนทั้งหมดอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน วิชาภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล
กิจพิทยาคม  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่
ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน     
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98 และ S.D. = 0.74) แสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านที่ 1 บทบาทครูผู้สอน 
1 มีการชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

อย่างชัดเจน 
4.40 0.50 มาก 1 

2 มีการตั้งค าถามหรือยกตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการคิดเสมอ 

4.08 0.83 มาก 4 

3 สามารถช่วยเหลือนักเรียนเมื่อนักเรียนมีข้อ
สงสัยได ้

4.13 0.76 มาก 3 

4 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนในชั้นเรียน 

3.80 0.65 มาก 6 

5 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้จาก
บทเรียนที่เรียนด้วยตนเอง 

3.98 0.73 มาก 5 

6 จัดบรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ 
 

4.23 0.77 มาก 2 

รวม 4.10 0.73 มาก 
ด้านที่ 2  บทบาทของนักเรียน ในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยกรณีศึกษา  

7 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียน มีการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

4.03 0.86 มาก 2 

8 ได้ช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  4.23 0.70 มาก 1 
9 สามารถน าความรู้จากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3.88 0.76 มาก 4 

10 ห้องเรียนกลับด้าน ท าให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของตนเอง  

3.95 0.60 มาก 3 

11 มีความสนใจ และชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

3.85 0.80 มาก 5 

รวม 3.99 0.74 มาก 
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ข้อที่ รายการประเมิน ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลความ ล าดับ 

ด้านที่ 3  สื่อและระบบการจัดการเรียนการสอน 
12 การเรียนผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีความแปลก

ใหม่ ทันสมัย 
3.95 0.78 มาก 2 

13 การเรียนผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชันมีความ
ราบลื่น ใช้งานได้สะดวก 

3.48 0.75 ปานกลาง 4 

14 การเรียนในห้องเรียนและผ่านระบบเว็บแอป
พลิเคชันมีความต่อเนื่องกัน 

4.18 0.81 มาก 1 

15 สื่อ เนื้อหา ภาพประกอบเข้าใจง่าย 3.85 0.80 มาก 3 
รวม 3.86 0.79 มาก 

ด้านที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน 
16 สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือไปใช้ใน

วิชาอ่ืน ๆ ได้ 
3.90 0.67 มาก 4 

17 ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.05 0.71 มาก 1 

18 ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.03 0.77 มาก 2 
19 ท าให้ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้เข้าใจและ

รู้จักเพ่ือนมากข้ึน 
3.98 0.70 มาก 3 

20 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 0.63 มาก 5 
รวม 3.94 0.70 มาก 

รวมทุกด้าน 3.98 0.74 มาก 
 
อภิปรายผล  
  1. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน มีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน ดังนี้  

1) การท าความเข้าใจกับปัญหา  
2) การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
3) การลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่วางแผนไว้  
4) การตรวจสอบผลว่าแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้หรือไม่  
5) การประเมินผลของวิธีการแก้ปัญหา  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่
สามารถท าความเข้าใจกับปัญหาได้ว่าโจทย์ปัญหาต้องการอะไร สามารถระบุแนวทางในการแก้ปัญหาว่า
สถานการณ์จากโจทย์ปัญหาที่พบ ควรมีขั้นตอนอย่างไร แล้วน าไปลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่วางแผนไว้ 
จากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ว่า สิ่งที่ลงมือปฏิบัติไปสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้หรือไม่ โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลของวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านโดยแบ่งสัดส่วนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สัปดาห์ละ 2 คาบ เป็นกิจกรรมระหว่างครู
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และนักเรียนประกอบด้วย การบรรยาย กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาภาษาซีด้วย
ตนเอง โดยมีภาระงานเป็นการท าแบบฝึกหัดบนเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom และมีการตรวจผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนในคาบเรียนปกติ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้ เรียน ส่วนในชั้นเรียนปกติ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยได้ให้กรณีศึกษาตัวอย่างการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ จากนั้นให้นักเรียนท าตามขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจกับสถานการณ์และบริบทจากกรณีตัวอย่าง  
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา เพื่อสรุปความต้องการของสถานการณ์ท่ีให้มาว่า โปรแกรมที่เขียนควรมีตัว

แปรอะไรบ้าง ควรก าหนดเป็นตัวแปรประเภทใด ผลลัพธ์ของโปรแกรมมีอะไรบ้าง  
ขั้นที่ 3 เสนอทางแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการคิด ค านวณ ล าดับขั้นตอน

การท างานของโปรแกรม  
ขั้นที่ 4 ตัดสินใจ นักเรียนจะได้ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมว่า ถ้าวิธีการ

ต่างกัน แต่ผลลัพธ์เหมือนกัน วิธีการใดท่ีเหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพที่สุด  
ขั้นที่ 5 สะท้อนคิดจากผลของทางเลือก นักเรียนจะได้อภิปรายผล แบ่งปันแนวคิดกับเพ่ือนร่วมชั้น 

บอกแนวทางในการน าแนวคิดจากกรณีที่ศึกษาไปใช้งาน กระบวนการนี้ส่งผลให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ใน
การการแก้ปัญหาต่อได้  

ในการสอนกรณีศึกษาที่ให้นักเรียนศึกษามีการก าหนดสถานการณ์ที่มีบริบทใกล้ตัวนักเรียน จะ
ส่งผลให้นักเรียนท าให้เข้าใจในกระบวนการปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งต่อไปเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้สถานการณ์ที่
ซับซ้อนหรือไกลตัวออกไปก็จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงจากความรู้เดิมให้ท าความเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถคิด
แนวทางในการเขียนวิธีการท างานของโปรแกรมได้ชัดเจน มีข้อผิดพลาดน้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Edge and Coleman (1982 : 49-51) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา สามารถท าให้ผู้เรียน
แยกแยะข้อมูลที่มีความส าคัญ สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลว่า ข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ข้อมูลใดที่ส าคัญและน ามาใช้
ประโยชน์ได้ จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับกรณีศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ช่วยให้นักเรียนยกระดับผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนถ้าฝึกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์คิดแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล มีระบบคิด จะท าให้พัฒนาการคิด
แก้ปัญหาได้สูงขึ้น (Hoolowell, 1997:57)  ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล รอด
เนียม (2554) ได้กล่าวไว้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาจิต
วิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี และงานวิจัยของศิริมาตย์ อินทร์ตามา (2555 : 104)  ได้กล่าวถึง
ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงแบบกรณีศึกษาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาการออกแบบ
สื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิต อยู่ในระดับดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

628 

 

(x̅ = 10.10 และ S.D. = 0.73) ซึ่งสนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ส่งผลให้ทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับ
ใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน มีคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน ท าให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยคะแนนที่เพ่ิมขึ้นนั้น
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียรู้ด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่ านเว็บแอป
พลิเคชัน ท าให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมได้จากแหล่งข้อมูลครูผู้สอนเชื่อมโยงไว้ในระบบเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom 
และการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาท าให้นักเรียนเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในลักษณะต่าง ๆ จึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่
พบว่า การได้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ช่วยอ านวยความสะดวก         
ลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่โลกจริงและแก้ปัญหาได้ ส่งผลรวมต่อการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาในการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น (เอกรินทร์ 
ศรีผ่อง, 2554:100) เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ กุลธวัช สมารักษ์ (2555:125) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สาคร สุขศรีวงศ์ (2554 : 9) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ทางทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้น ๆ กับสถานการณ์จริง  
 3.  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยา
คม หลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชันมีเกณฑ์การ
ประเมินในด้านต่าง ๆ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
   3.1 ความตั้งใจ ความสนใจในการเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการเรียนรู้ 
สังเกตจากการตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การสอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยที่มาจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom มีการร่วมกันท ากิจกรรมในชั้นเรียนโดนใช้กรณีศึกษา
ตามข้ันตอนที่ผู้วิจัยก าหนด เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย  
   3.2 การเรียนผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในการ
เรียนรู้ มีการเข้าศึกษาบทเรียนและท าแบบฝึกหัดในระบบเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom เป็น
ประจ า สังเกตได้จากการส่งงานของนักเรียน และการเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนเพ่ือศึกษา
บทเรียน 
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   3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานกลุ่ม  พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการ
ท ากิจกรรมที่ผู้สอนจัดขั้น ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิพากย์ ประเมิน
และตัดสินสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือแสวงหาค าตอบที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาการเขียน
โปรแกรมได้จริง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ส่งผลให้สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ ซึ่งใน การประเมินด้านนี้มีคะแนนในการประเมิน
มากที่สุด (3.86 คะแนน)  
   3.4 การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ ส่งงาน
ครบตามเวลาที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง มีการติดตาม 
สอบถามครูผู้สอนกรณีที่การส่งงานมีปัญหาเพ่ือติดตามแก้ไขให้ลุล่วง นักเรียนที่เป็นกลุ่มเรียนดีในห้องก็จะ
เป็นผู้น าในการท างาน และคอยแนะน าเพ่ือนร่วมชั้นในการท างานต่าง ๆ  
 การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็น
ร่วมกันได้ ผู้วิจัยได้น าตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง หากให้ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ไม่
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนแล้ว ผู้เรียนก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง (Lave, 
1998 และ Jonson, 2000 อ้างถึงใน สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล : 301) สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
(2542 : 33) ที่กล่าวว่ากรณีศึกษาเป็นวิธีการสอนซึ่งใช้กรณี หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง 
และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน ให้ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายกันเพ่ือสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทาง
แก้ปัญหานั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kuhne-Eversmann et al. (2008) ที่กล่าวว่า การเรียนด้วย
กรณีศึกษาและการเรียนรู้เป็นทีมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเพ่ิมพูนความรู้ ส่วนการเรียนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านก็จะท าให้ครูผู้สอนมีเวลาให้นักเรียนได้น าชิ้นงานหรือปัญหาที่เรียนรู้จากนอกห้องเรียนมา
คุยกับครูในเวลาเรียนปกติ ครูผู้สอนจะสามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ ส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ิมขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิม
มากขึ้น สอดคล้องกับวิจารณ์ พาณิช (2556 : 50-52) กล่าวว่า วิธีเรียนแบบกลับด้านและเรียนให้รู้จริงช่วย
เพ่ิมเวลาพบหน้าระหว่างครูกับศิษย์ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น และความเครียดลดลง เพราะเด็กเข้าถึง
เนื้อหาได้เมื่อต้องการ 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ นักเรียนจะเอาชิ้นผลงานมาคุยกับครูเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และประเด็นหลักของการเรียน  ครูจะตรวจสอบความเข้าใจ   และความเข้าใจผิดของเด็ก ๆ ไป
พร้อมกัน ครูได้ใช้เวลาให้เกิดคุณค่าต่อศิษย์มากที่สุด เพ่ือช่วยให้เวลาในห้องเรียนเป็นเวลาที่ศิษย์เกิดการ
เรียนรู้แบบรู้จริง  
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีทุกด้าน เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบทบาทครูผู้สอน ด้านบทบาทของ
นักเรียน ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน และด้านสื่อและระบบการจัดการเรียนการสอน จากการวิ
เคราะห์ีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชันนั้น
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน จากเดิมที่ต้องเรียน
เนื้อหาทั้งหมดในชั้นเรียน ท าให้มีเวลาในการท ากิจกรรมกลุ่มไม่เพียงพอ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาบทเรียนในเว็บแอปพลิเคชันมีการรองรับการใช้งาน
ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ท าให้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและมีความต่อเนื่องกันกับการเรียนใน
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ชั้นเรียนปกติ ส่งผลให้ครูสามารถจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556) อ้างถึงในจันทร์เกษม ใจอารีย์ (2559 : 136) กล่าวว่า วิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้มีบรรยากาศที่ต่างออกไปจากการเรียนที่มี
ครูผู้สอนหน้าชั้นเรียนเปลี่ยนไปเป็นครูมีหน้าเป็นผู้แนะน าและมีการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งนักเรียน
สมัยใหม่ชอบการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ที่ท าให้นักเรียนมีความสะดวก มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ Khan, B. H. (1997) กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ
คือโปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของไฮเปอร์มีเดียที่น าคุณลักษณะและทรัพยากรต่าง ๆ ของ
อินเทอร์เน็ตมาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในทุกทิศทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐา ศรีอเนก (2555 : 
47) ที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษากับการเรียนรายวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทางธุรกิจ พบว่า นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลาย แต่ละกลุ่มได้ฝึกการ
แก้ปัญหาร่วมกันท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจ เกิดการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรศักดิ์ ทองมา (2556) ที่พัฒนากระบวนการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษา ที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาวงจรไฟฟ้า 1 ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับพอใจมาก 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1. ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

ผู้สอนควรตรวจสอบผู้เรียนว่ามีความพร้อมในการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงใดทั้งด้านการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งาน เพ่ือให้ผู้สอน
สามารถออกแบบการเรียนรู้ตามบริบทของกลุ่มผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวม
ไปถึงการท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 

2. ในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน 
มีการสอดแทรกค าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระยะ  

3. กรณีที่มีนักเรียนไม่ได้ศึกษาเนื้อหาล่วงหน้ามาก่อน อาจท าให้ตามชั้นเรียนไม่ทัน ผู้สอนควรแก้ไข
โดยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ในเวลาเรียนปกติ แล้วให้มาสรุปทบทวนความรู้ร่วมกับ
เพ่ือนร่วมชั้นท้ายคาบเรียน และจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าหากไม่เตรียมตัวมาก่อนอาจท าให้พลาดโอกาส
ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจในชั้นเรียน 

4. การก าหนดสถานการณ์เพ่ือเป็นกรณีศึกษาควรค านึงถึงบริบทของผู้เรียนว่ามีความคุ้นเคย หรือมี
ประสบการณ์ร่วมกันหรือไม่ ไม่ควรไปเรื่องไกลตัวจนเกินไปจนท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท าความเข้าใจปัญหา
ได้ และควรค านึงถึงระดับชั้นของผู้เรียนว่าก าลังเรียนเนื้อหาใดในแต่ละวิชา เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนสามารถดึง
ความรู้จากวิชาอ่ืน ๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
กรณศีึกษา ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกรณีศึกษา ผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 

การท าวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย       
2) เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร         
หลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ  3) เปรียบเทียบสมรรถนะ       
การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับสูง ปานกลางและต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย            
เรื่อง สารและสมบัติของสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมดรุณี จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย จ านวน 3 แผน และแบบทดสอบวัด
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ ท านาย สังเกต อธิบาย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูง ปานกลางและต่ า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย, สารและสมบัติของสาร 
 สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  
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 ABSTRACT 
 

 The aims of this research were 1) to compare mathayomsuksa1  students the 
scientific phenomena  explaining competencyon substances and properties before and 
after the predict-observe-explain (POE) learning management, 2) to compare the scientific  
phenomena  explaining competency on substances and properties after the POE learning 
management with the criteria of 70 percent, and 3) to compare students’scientific  
phenomena  explaining competency with different science achievement included high, 
medium and low after learning with POE learning management.  The sample was 31 
mathayomsuksa 1 students, UdomDarunee school. The tools used in the research were 
three learning management plans with POE leaning management and tests of scientific 
phenomena explaining competency. 
 The results of the study revealed that the students’ scientific phenomena 
explaining competency after learning with the POE learning management were higher than 
the before and higher than the criteria of 70  percentat .05 level of statistical significance. 
After studying with POE learning management, the scientific phenomena explaining 
competency of students with different science achievement were statistically different at 
.05 level of significance. 
 
Keywords: Predict, Observe, Explain, Scientific Phenomena Explaining Competency, 
Substances and Properties 
 
 
บทน า 
 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ที่โครงการ PISA 
ด าเนินการประเมินเป็นการน าความรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ด้านเนื้อหา ความรู้ด้านกระบวนการ 
และความรู้เกี่ยวกับการได้มาของความรู้ (OECD, 2013) มาใช้ในการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์       ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล (นันทวัน นันทวนิช, 2553) การประเมินที่ได้จะสะท้อนให้เห็นว่านักเรียน
สามารถน าสิ่งที่ศึกษาในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสพบเจอในชีวิตจริงได้หรือไม่ อย่างไร (สุนีย์ 
คล้ายนิล และคณะ, 2551) ถ้าหากเยาวชนมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถด าเนินชีวิตและมีส่วน
ร่วมในการรับรู้และตัดสินประเด็นปัญหาของสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ 
(สุนีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2551)   
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ท าการประเมินตั้งแต่         
ปี ค.ศ. 2006, 2009, 2012 และ 2015 ผลประเมินพบว่า ในแต่ละปีคะแนนเฉลี่ยการรู้วิทยาศาสตร์ของ
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นักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD  ที่คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน 500 โดยนักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านการรู้วิทยาศาสตร์เท่ากับ 421, 425,444 และ 421ตามล าดับ (IPST,2017,p.209) ซึ่งต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ในปี ค.ศ. 2015 โครงการ PISA ได้ท าการประเมินที่เน้นการรู้วิทยาศาสตร์อีก
ครั้ง โดยยังมีการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวกับ
สถานการณ์หรือบริบทในชีวิตจริง มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในการเผชิญในชีวิตจริงมากว่าการประเมินความรู้
ที่ได้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ให้ความส าคัญกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถึงว่ามีบทบาทในการท าให้
บุคคลสามารถใช้ความรู้ในการตัดสินใจและสื่อสาร  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 2557) ซึ่งผลการประเมินในปี 2015 ชี้ชัดว่าในส่วนของสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์นั้น โดยที่
นักเรียนไทยเกือบ 50%  แสดงสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ไม่ถึงระดับพ้ืนฐาน แสดงว่านักเรียนไทยมี
สมรรถนะที่จะใช้วิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาชีวิตจริงในระดับต่ ามาก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2561 ) ซึ่งรู้วิทยาศาสตร์ไม่ถึงระดับพ้ืนฐานสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการวิทยาศาสตร์ของ
ไทยเน้นให้ความส าคัญกับเนื้อหามากกว่าด้านอ่ืน หมายความว่านักเรียนไทยยังด้อยในสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์ (สุนีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2556, หน้า 65-66) 
 โดยเฉพาะสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะที่มีการประเมินมาก
ที่สุดและเป็นสมรรถนะที่ส าคัญของการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้เรียนรู้และได้
อธิบายในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียนที่มีโอกาสได้ พบ มีทั้งจากตนเอง 
ครอบครัว หรือเพ่ือน จากสิ่งที่เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ ต่อจากชีวิตมนุษย์
หรือจากที่เป็นข่าวในสื่อมวลชน ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนในหลักสูตร
เสนอแนะวิธีการที่จะใช้หาค าตอบต่อปัญหาที่ตนเองพบได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นสมรรถนะที่ยอมรับว่าส าคัญมากอย่างหนึ่ง และสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะที่จะสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
อธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี , 2554, หน้า 135-142)   ผลการประเมิน PISA ใน ปี 2015 นักเรียนกลับมีจุดอ่อนอยู่ที่
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มีคะแนนต่ ากว่าเฉลี่ยประเทศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561 ) ซึ่งการมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงถึงการที่นักเรียนใช้
ความรู้วิทยาศาสตร์มาในการอธิบาย สร้างรูปแบบการอธิบายและน าเสนอ ทั้งยังน าเสนอสมมติฐานเชิง
ค าอธิบายได้ และสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนการท านายได้รวมถึงอธิบายถึงศักยภาพของความรู้
วิทยาศาสตร์ที่น าไปใช้เพื่อสังคม 
 นอกจากนี้ผลการประเมินโครงการ PISA ในแต่ละปีที่ผ่านมาพบว่าในด้านความรู้ในระบบกายภาพมี
คะแนนต่ าที่สุด (เป็นความรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ เช่น ความรู้ด้านเคมีและด้านฟิสิกส์) ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
เด็กไทย ที่ เน้นชัดว่าขาดการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง   การที่มีคะแนนระบบกายภาพต่ าชี้ว่าการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยยังขาดส่วนที่น าวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ถือว่าเป็นจุดหลักของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2561, หน้า 110) 
เมื่อวิเคราะห์การเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาทางกายภาพตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย
เนื้อหาหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสารและสมบัติของสาร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ และเรื่องพลังงาน พบว่า
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นักเรียนไทยมีคะแนนในการทดสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสารต่ าที่สุด 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560 หน้า 5-8) 
 จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารน ามาพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ คือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และการอธิบาย  (Predict – Observe – 
Explain: POE)  ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ จะสามารถช่วย
ส ารวจและตัดสินใจในความคิดของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท านายและให้เหตุผล ( White and 
Gunstone, 1992) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  ขั้นท านาย(Predict) เป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ท านาย พยากรณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดขึ้น (น้ าค้าง จันทร์ เสริม, 2551) ขั้นสังเกต 
(Observe) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนหาค าตอบ โดยการท าการทดลอง  การสังเกตการณ์  การท า
กิจกรรม การสืบค้นข้อมูลและใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาอธิบายค าตอบของสถานการณ์ปัญหานั้น 
(Bayram, 2009) ขั้นอธิบาย (Explain) เป็นขั้นส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์มาอธิบายผลที่ได้
จากการท านายและเปรียบเทียบกับผลจากการทดลอง โดยให้เหตุผลประกอบบรรยายหรือตีความการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551, 
หน้า 11-14)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบท านาย สังเกต 
อธิบาย  ของ Haysom and Bowen (2010) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ ในเชิง
วิทยาศาสตร์ ในเรื่องของ สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย  
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เทียบกับเกณฑ์   
ร้อยละ 70 
 3. เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูง ปานกลางและต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย 
สังเกต อธิบาย เรื่องสารและสมบัติของสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
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  2. สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลัง
เรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร สูงกว่าเกณฑ์        
ร้อยละ70 
  3. สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง ปานกลางและต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ท านาย สังเกต อธิบาย เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกัน  
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบายเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวนนักเรียน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
เป็นนักเรียนคละความสามารถ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติ   
ของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนเรียนรู้แบบท านาย สังเกต และการอธิบาย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. แบบทดสอบการวัดสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พัฒนามาจากกรอบการประเมินของ PISA 2015  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร จ านวน 15 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง  
 2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย สังเกตอธิบาย เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องสารละสมบัติของสาร จ านวน 3 แผน     
รวมเวลา 12 ชั่วโมง 
   3. ท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร จ านวน 15 ข้อ แล้วท าการตรวจค าตอบเพ่ือน าคะแนนไป
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าที และน าไปทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบทดสอบวัดสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติ     
ของสาร จ านวน 15 ข้อ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมโดยค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียน และน าคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 และเปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง ปานกลาง
และต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบายเรื่องสารและสมบัติของสารด้วย 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารและสมบัติของสาร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย
ท าการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ผลเปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของ
สาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย 
ตาราง 1 แสดงผลผลเปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 
การอธิบายปรากฏการณ์ 

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
n 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อนเรียน 

( X ) 

คะแนน
หลังเรียน 

( X  ) 
D t 

1. สามารถดึงความรู้วิทยาศาสตร์มา
ใช้สร้างค าอธิบายที่สมเหตุสมผล 

31 5 1.77 3.74 1.97 15.51*  

2. ระบุใช้และสร้างรูปแบบหรือ
ตัวแทนข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบาย 

31 5 2.10 3.71 1.61 11.18*  

3. ท านายและคาดการณ์แนวโน้ม
ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง 
สมเหตุสมผล 

31 5 2.45 4.35 1.90 13.42*  

4.เสนอสมมติฐานที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

31 5 2.58 4.10 1.52 12.47*  

5. อธิบายถึงศักยภาพของความรู้
วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือ
สังคม 

31 5 1.58 3.65 2.07 14.12* 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 หมายเหตุ * หมายถึงมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
  

จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  
ที่ 1 ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร จ านวน 31 คน 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สั งเกต อธิบาย มีคะแนนสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 10.61 
และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 19.35 ดังนั้นคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ของ
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลเปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของ
สาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต1  อธิบาย เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เทียบกับเกณฑ์1      
ร้อยละ 70 
 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
n 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
หลังเรียน 

) X ( 

% of 
Mean S.D. t 

1. สามารถดึงความรู้วิทยาศาสตร์ 
มาใช้สร้างค าอธิบายที่สมเหตุสมผล 

31 5 3.74 74.84 0.68 1.98*  

ตาราง 2 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ 

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
n 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
หลังเรียน 

) X ( 

% of 
Mean S.D. t 

1. สามารถดึงความรู้วิทยาศาสตร์ 31 5 3.74 74.84 0.68 1.98*  

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ 
การอธิบายปรากฏการณ์ 

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
n 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ก่อนเรียน 

) X ( 

คะแนน
หลังเรียน 

) X ( 
D t 

คะแนนรวมก่อนเรียน 31 25 10.61 - 2.29 
20.95*  

คะแนนรวมหลังเรียน 31 25 - 19.35 2.09 
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มาใช้สร้างค าอธิบายที่สมเหตุสมผล 
2. ระบุใช้และสร้างรูปแบบหรือตัวแทน
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการอธิบาย 

31 5 3.71 74.19 0.53 2.21* 

3. ท านายและคาดการณ์แนวโน้มของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง สมเหตุสมผล 

31 5 4.35 87.10 0.61 7.83* 

4. เสนอสมมติฐานที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

31 5 4.10 81.94 0.60 5.56* 

5. อธิบายถึงศักยภาพของความรู้
วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือสังคม 

31 5 3.65 73.55 0.48 2.08* 

คะแนนหลังเรียน 31 25 19.35 77.42 2.09 4.94 
หมายเหตุ * หมายถึงมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากตารางพบว่า หลังจัดการเรียนรู้นักเรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 เมื่อพิจารณาคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียน แยกตามตัว
บ่งชี้ พบว่าหลังจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 
ตัวบ่งชี้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. เปรียบเทียบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับสูง ปานกลางและต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย 
สังเกต อธิบาย เรื่องสารและสมบัติของสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง 
กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง       
สารและสมบัติของสาร 

หมายเหตุ * หมายถึงมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 
 
 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2 29.6305 14.8152 3.5826 0.041 
ภายในกลุ่ม 28 115.7789 4.1353   

รวม 30 145.4194    
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ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้แบบ ท านาย 
สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่ม
สูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ า 

คะแนน 
ความสามารถทางการเรียนของ

นักเรียน 
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียน 
กลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มต่ า 

ผลคะแนน 
หลังเรียน 

กลุ่มสูง - 1.78 1.91 
กลุ่มปานกลาง  - 1.84 

กลุ่มต่ า   - 
หมายเหตุ * หมายถึงมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
 จากจากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง ปานกลางและต่ า ภายหลังการเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี เชพเฟ่ )Scheffe Method( พบว่า กลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มปานกลางและ
กลุ่มต่ าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และกลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มต่ าอย่างมีนัยส าคัญที่  
ระดับ .05  
 
อภิปรายผล  

ในการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย  พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร มากยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่านักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยมีนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน วิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซึ่งนักเรียนกลุ่มอ่อนจะมีแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาตนเอง โดยมี
นักเรียนกลุ่มเก่งให้ความช่วยเหลือ  

รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นนักเรียนได้พัฒนาสมรรถการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยได้มีการใช้สถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นสถานการณ์วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับค าท านาย 
เพ่ือสร้างความสนใจและความสงสัยในกิจกรรมการทดลอง โดยในงานวิจัย ไดใ้ช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว
ในชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เรื่อง สารและสมบัติสาร โดยใช้สถานการณ์การเกิดฟันผุ 
ความมหัศจรรย์ของดอกไฮเดรนเยีย ข่าวเกี่ยวกับ PM 2.5 และข่าวน้ าแข็งทั่วโลกละลาย นักเรียนได้ท านาย
และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ ท าความเข้าใจและได้แสดงความคิดเห็นและมีการปรึกษาหารือกัน
เพ่ือหาข้อท านายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ จากนั้นนักเรียนระดมความคิดกันภายในกลุ่ม ร่วมกัน
อภิปรายการท านายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการท านายของนักเรียน เพ่ือให้
ได้ค าท านายที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกับโชคชัย ยืนยง (2551) อ้างอิงใน พนิตานัน วิเศษแก้ว (2553, 
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หน้า 31 ( ได้สรุปว่า POE เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต้องสร้างความสนใจและความ
สงสัยให้กับนักเรียน ซึ่งการสร้างความสนใจโดยใช้สถานการณ์ชีวิตประจ าวันหรือความรู้เดิมของนักเรียน  

ในขั้นสังเกต นักเรียนได้ท าการทดลองใน เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดและเบสกับสารบางชนิด  อินดิเค
เตอร์จากธรรมชาติและอนุภาคของของแข็ง ของเหลว แก๊ส เพ่ือน าไปสู่การท าการทดลองนักเรียนทุกคนจะมี
ส่วนช่วยกันในการเสนอสมมติฐาน นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยกันสังเกตผลการทดลอง มีการจด
บันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและเปรียบเทียบความสอดคล้องของสิ่ งที่ได้จากการทดลองกับสิ่งที่
นักเรียนตั้งสมมติฐานไว้ สอดคล้องกับ White and Gunstone (1992, อ้างอิงใน พิริยา พงษ์ภักดิ์, 2556, 
หน้า 17(  กล่าวว่า วิธีการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย ขั้นท านายนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการ
ตั้งสมมติฐานเพื่อคาดเดาค าตอบ และในการหาค าตอบนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติการทดลอง 

ขั้นอธิบาย นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการทดลองที่ได้จากการทดลอง มาสร้างตัวแทนข้อมูลที่ใช้ใน
การอธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่ก าหนดให้  ขั้นให้ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนแต่ละ
กลุ่มได้น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง มาใช้ในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
เพ่ือให้เกิดความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ ซึ่งผลที่ได้อาจตรงกับการท านายในขั้น
ท านายไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน และท าการเปรียบเทียบว่าผลการทดลองเหมือนหรือแตกต่างกับที่ท านายไว้
หรือไม่ จากนั้นร่วมกันลงข้อสรุปสอดคล้องกับสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง (2551) ที่กล่าวว่า การให้ค าอธิบาย
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพนักเรียนต้องให้ค าอธิบายจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานกับการให้เหตุผลที่มาจากการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 

 ขั้นติดตามผล ในขั้นนี้นักเรียนได้น าค าอธิบายที่ได้จากการทดลองเรียนมาประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ก าหนดให้และใช้ ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นรอบตัวที่พบใน
ชีวิตประจ าวันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นสถานการณ์ในตอนต้นที่ใช้ในการเริ่มกิจกรรม ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาการอธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือสังคม สอดคล้องกับ 
สอดคล้องกับงานวิจัย David Palmer (1995) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย (POE) ท าให้
นักเรียนมีการตอบสนองการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นมีความสนใจในการพยากรณ์ การท าการทดลองใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และน าความรู้ไปอธิบายสิ่งต่างๆและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมได้  

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาในตัว
บ่งชี้ย่อยทั้ง 5 บ่งชี้ ซึ่งพบว่านักเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของการอธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์
ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือสังคมมากที่สุด เป็นเพราะว่านักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการท านาย นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการพยากรณ์  การตั้งสมมติฐานเพ่ือคาดเดาค าตอบ และใน
การหาค าตอบนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติการทดลอง และได้น าความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล และในขั้นสุดท้ายนักเรียนได้น าความรู้วิทยาศาสตร์    
มาสร้างค าอธิบายโดยน าผลการทดลองในกิจกรรมการทดลอง ไปใช้อธิบายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
ได้ จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดพัฒนาการอธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือสังคม
เกิดการพัฒนามากท่ีสุด สอดคล้องกับกรีฑา ภูผาดแร่ )2557 (พบว่า การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมท านาย – สังเกต – อธิบาย สามารถท าให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนที่เพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงได้ลง
มือปฏิบัติ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปใช้อธิบายสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  
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อย่างไรก็ตามยังพบว่า การเสนอสมมติฐานที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาน้อย
ที่สุดแม้ว่าจะสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ แต่เกิดการพัฒนาน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะนักเรียนอาจยังไม่
สามารถหาค าตอบล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองและสถานการณ์ที่ก าหนดให้ และนักเรียนยัง
ขาดทักษะในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการทดลองและนักเรียนอาจไม่ค่อยได้ลงมือท าการทดลองหรือปฏิบัติ
จริง สังเกตได้จากขณะท าการทดลองนักเรียนบางคนยังไม่สามารถเสนอสมมติฐาน และบอกตัวแปรต้น    
ตัวแปรตามที่เกี่ยวกับการทดลองได้ ครูผู้สอนจึงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอสมมติฐานที่เกี่ยวกับกับ
การทดลองขึ้นมาเพ่ือหาสมมติฐานที่เหมาะสมกับการทดลอง สอดคล้องกับ นิตยา มงคลสวัสดิ์ (2553) 
กล่าวว่า การเสนอสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนล่วงหน้าของค าตอบของปัญหาที่ต้องการทราบ หรือการหา
ค าตอบก่อนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิม ปัญหาหนึ่งอาจมีสมมติฐานได้
มากกว่าหนึ่งสมมติฐานต้องท า การทดสอบยืนยันในความเป็นจริงต่อไป สิ่ งที่ควรค านึงถึงในการ
ตั้งสมมติฐาน คือ การบอกความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม และผลการวิเคราะห์จากคะแนน
ในแบบทดสอบวัดสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ในส่วนนี้นักเรียนยังได้ คะแนนน้อย
ที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้นั้นใช้ระยะเวลาเพียง
แค่ 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเพียงการจัดการเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ จึงส่งผลให้คะแนนในตัวบ่งชี้การเสนอ
สมมติฐานที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย  อีกทั้งลักษณะของข้อสอบในแบบทดสอบ เรื่อง สาร
และสมบัติของสาร มีหลายแบบประกอบด้วยข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก โดยข้อสอบแบบเชิงซ้อนและข้อสอบ
แบบสร้างค าตอบอิสระ ซึ่งให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ โดยข้อสอบทั้งสองแบบนี้เป็นข้อสอบที่นักเรียนไม่
คุ้นเคยมาก่อนและเป็นลักษณะค าถามที่ไม่เน้นการวัดความรู้ในบทเรียนแต่เน้นการน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การรายงานผลการประเมิน PISA 2006 (สุนีย์ คล้ายนิล , ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ประโมจนีย์ , 
2551:58) ที่กล่าวว่าข้อสอบในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนไทยไม่คุ้นเคยจึงควรฝึกนักเรียนให้รู้ว่า
ประเด็นปัญหาใดเป็นประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และประเด็นใดไม่ใช่ซึ่งถ้านักเรียนไม่สามารถระบุได้ ก็
จะท าให้นักเรียนมีข้อจ ากัดในการใช้วิทยาศาสตร์   

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ภายหลังการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการ   เรียนรู้แบบ
ท านาย สังเกต อธิบาย สามารถพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น เป็นเพราะว่า
การเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย ผู้วิจัยวิจัยได้แบ่งกลุ่มของนักเรียนโดยคละความสามารถประกอบไป
ด้วย นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน โดยทุกคนภายใน
กลุ่มให้ความร่วมมือในการท างาน มีการวางแผน ปรึกษาหารือกันในการท ากิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็น 
อภิปรายซักถามปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทดลอง โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาหน้าที่ที่จะต้อง
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลและต่อส่วนรวม ร่วมกันในกลุ่ม มีการท างานและฝึกทักษะร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน จากการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือภายใน
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นักเรียนในกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพ 
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นักเรียนที่ในกลุ่มเก่งมีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน เพ่ือให้มีคะแนนสูงขึ้น และท าให้
นักเรียนภายในกลุ่มเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 174) กล่าวว่า          
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น กลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จในกลุ่ม โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เ รียน
เก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากจะต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และอารยา ปันจะมาวัด (2556) กล่าวว่า การ
เรียนรู้ร่วมมือ ท าให้นักเรียนเรียนเกิดความสามัคคีในการท างานงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วาง
ไว้มีการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากว่าตนเอง นักเรียนเกิด
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  

นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความร่วมมือกัน
ภายในกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท ากิจกรรมการทดลอง ในเรื่องของ ปฏิกิริยาของกรดและเบสกับ
สารบางชนิด  อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติและอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส นักเรียนได้ท านาย 
และตั้งสมมติฐาน ท าการทดลองอย่างตั้งใจ มีความสนใจในการท ากิจกรรมการทดลองและสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ และมีความช่วยเหลือกันในการท ากิจกรรมการทดลอง ยังเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีความเข้าใจมากขึ้น โดยนักเรียนเก่งมี
ความภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้เพ่ือนเข้าใจเนื้อหา นักเรียนปานกลางภูมิใจที่ได้ช่วยนักเรียนอ่อนและได้พัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ส่วนนักเรียนอ่อนภูมิใจที่เพ่ือนยอมรับความสามารถของตนในการช่วยให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จ มีความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งในขณะท ากิจกรรมการทดลอง และน าผลการ
ทดลองที่ได้จากการทดลองไปสร้างค าอธิบายที่สมเหตุสมผล เพ่ือใช้ในการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555 , หน้า 96) 
กล่าวว่า การสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย เป็นกลวิธีการสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจและช่วยกันภายในกลุ่ม มุ่งม่ันในการทดลองโดยให้นักเรียนท านายผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนลงมือท า
กิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนสังเกตอย่างจดจ่อ ละเอียด รอบคอบ และน าผลที่ได้จากการสังเกตมาอธิบายใน
รูปแบบต่างและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท านายไว้ เพ่ือตรวจสอบผลการท านายของตนเอง 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบายเรื่อง สารและสมบัติของสาร 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร มี
คะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์แยกตามตัว
บ่งชี้ พบว่า มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร มี
สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียน 
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แยกตามตัวบ่งชี้ พบว่า หลังจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เรื่อง สารและสมบัติของสาร มี
คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี 
เชพเฟ่ (Scheffe Method) พบว่า นักเรียนกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มปานกลางและนักเรียน
กลุ่มต่ าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มต่ าอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1 . . ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย – สังเกต – อธิบาย เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่
ต้องมีการลงมือท าการทดลอง ลักษณะการทดลองควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการทดลองหรือ
สถานการณ์วิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจนที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาท่ีนักเรียนสามารถเข้าใจง่าย 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในตัวบ่งชี้การ
เสนอสมมติฐานที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาน้อยที่สุด ดังนั้น   ในครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาการเสนอสมมติฐานที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติมอีกเพ่ือให้มีการพัฒนาที่
มากยิ่งกว่าเดิม 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ  
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

DEVELOPMENT OF THE LEARNING UNIT “WHAT STANDS IF FREEDOM FALL?  
WHO DIES IF SIAM LIVE?” FOR ENHANCING LOYALTY OF NATION, RELIGION 
AND MONARCHY CHARACTERISTIC OF THE UPPER SECONDARY STUDENTS 

 

เกียรติพงษ์ นุ่มแนบ1 และ เกศินี ครุณาสวัสด์ิ2  

1 นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ kiattipongnn@gmail.com 

2 อาจารย์ดร.ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ kasinee.kk@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อ1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” 

เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) เปรียบเทียบคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเรียนและ
หลังเรียน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์               
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองจ านวน 12 คาบเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อสอบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ และ
แบบประเมินคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จ านวน 16 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง One group pretest 
– posttest design สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t – test for dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า มี
คุณภาพตามเกณฑ์  

2. คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการประเมินตนเองของนักเรียนด้านคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลังเรียนอยู่ในระดับ
มาก 
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ค าส าคัญ :  คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ , กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E, 
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

Abstract 
 
The purposes of this research were 1)  to develop the unit, “What stands if freedom 

fall? Who dies if Siam live?” , for enhancing the loyalty of nation, religion and monarchy 
characteristics of the upper secondary students. 2)  to compare the upper secondary 
students’ pretest and posttest scores on the loyalty of nation, religion and monarchy 
characteristics.  

The sample consisted of 30 grade 10-students of Mattayom Wat Makutkasat School, 
in the first semester of the academic year 2019. The sample was selected by purposive 
selection. One group pretest - posttest design was used in the study. The data was statistically 
analyzed by t-test for dependent samples and t-test for one group. The approach used in 
this research were lesson plans with the 5E Learning Cycle Model and Historical methods by 
subjective tests, and self-assessment and evaluation of the loyalty of nation, religion and 
monarchy characteristic. 

The results of the study revealed that; 

1. The result of Development unit “ What stands if freedom fall? Who dies if Siam 
live?” for enhancing loyalty of nation, religion and monarchy characteristic of the 
upper secondary students by experts shows that the unit passed the criteria.    

2. The students’ post-learning achievements was higher than the pre-learning, at the 
.01 level of significance. 

3. The students’ self-assessment and evaluation of loyalty of nation, religion and 
monarchy characteristic show that post-learning was in the high level. 

Keywords : Loyalty of Nation, Religion And Monarchy Characteristic , 5E Learning Cycle Model, 
Historical methods 
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บทน า 
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของ

มนุษย์ วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์นั้นเป็นส่ิงส าคัญ เพราะจะท าให้ผู้ท่ีศึกษาทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมาของชาติ 
รวมถึงเหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีบรรพบุรุษได้กระท าไว้เพื่อประชาชาติ อันจะท าให้ผู้ท่ีศึกษาเกิดจิตส านึกรัก
ชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สอดคล้องกับสิริวรรณ ศรีพหล (2554:132) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนมีอยู่หลายประการท่ีส าคัญได้แก่ การพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดี การเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพและปัญหาในปัจจุบัน และการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การท่ี
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยชาตในอดีต โดยเฉพาะในประเทศหรือ
ท้องถิ่นของตนนั้น จะท าให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อชาติของตนอย่างยิ่ง รวมถึงการมีความ
รับผิดชอบในประเทศของตนอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์ส าคัญของวิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นไปเพื่อฝึกทักษะการคิด ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี 
เกิดความรักและความภูมิใจในชาติ  ปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความรักชาติ 
ศาสนน์ กษัตริย์  โดยได้ก าหนดให้เป็นข้อแรกของคุณลักษณะอันพึงประสง ค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบไปด้วย 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย  4.ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่
อย่างพอเพียง 6.มุ่งมั่นในการท างาน 7.รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ  

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการสืบเสาะความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เนื่องจากขั้นตอนกระบวนการมีความสอดคล้องกัน ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
คือการ ค้นคว้าหาความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของการก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และตีความหลักฐานหรือข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปหรือผลของการศึกษาค้นคว้า  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนสังคมศึกษาจึงเลือกใช้การพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปท่ีสาระประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียน รู้เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ   รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 
ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 120 คน  

  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
ซึ่งก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

     1.1 ประชากร 
    ประชากรท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎ

กษัตริย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 ห้องเรียน มี
นักเรียนจ านวน 120 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง   
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ซึ่งก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยแบบสุ่ม 

 
2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าราเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

2.2 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อท าความเข้าใจใน
กระบวนการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

        2.3 เลือกสาระการเรียนรู้ท่ีน ามาทดลอง คือ สาระประวัติศาสตร์ โดยต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” มีหน่วยย่อย 2 หน่วย 
  หน่วยการเรียรู้ย่อยท่ี 1 ปกป้องบ้านเมือง 
  หน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 2 ท านุบ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ  

        2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E 

และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
      2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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      2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
เกี่ยวกับควมเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัด
และประเมินผล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) มีค่าดัชนีมีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

     2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ กระบวนการสืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริง โดยทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการวิจัย
ต่อไป 

 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย     
3.1 หน่วยการเรียนรู้  

 ผู้วิจัย ได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษะโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 2 แผน โดยทดสอบก่อนเรียน 
และหลังเรียน 2 คาบ ใช้เวลาสอน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมเวลาท้ังส้ิน 
14 คาบเรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าราเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 3.1.2 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3.1.3 สร้างหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จ านวน 2 แผน  
 3.1.4 น าหน่วยการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา จ านวน 
5 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบและตัวชี้วัด (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งผลจากพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เช่ียวชาญโดยแผนการเรียนรู้ท่ี 1 มีค่า 0.87 และแผนการเรียนรู้ท่ี 2 มีค่า 0.86 ดังนั้นโดยรวมมีค่าความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.86 ซึ่งค่ามีค่ามากกว่า 0.50 จึงถือว่ามีความสอดคล้องกันตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 3.1.6 น าหน่วยการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  
 3.1.7 น าหน่วยการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักร
การเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชา ส31103 รายวิชาประวัติศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 3.1.8 น าหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์” ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2 แบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
  3.2.2 สร้างแบบวัดตามกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการของคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โดยเป็นข้อสอบอัตนัย  
  โดยประเมินท้ัง 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ    
ตัวชี้วัดท่ี 2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย    
ตัวที่วัดท่ี 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
ตัวที่วัดท่ี 4 เคารพ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์   

น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข  
  3.2.3 น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อค าถาม ครอบคลุมเนื้อหาภาษาท่ีใช้ โดยการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ .50 ขึ้น
ไป แสดงว่าข้อสอบใช้ได้ ผลปรากฎว่าข้อสอบท่ีใช้ได้ จ านวน 3 ข้อ เนื่องจากมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 

3.2.4 น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และคัดเลือกข้อค าถามท่ี
มีค่าอ านาจจ าแนกท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.2.5 น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงข้อค าถาม และภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 

3.2.6 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เครื่องมือท่ีมีค่าความเช่ือมั่นสูงสามารถท่ีจะน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ จึงได้จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

3.3 แบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
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3.3.2 สร้างแบบประเมินตามกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการของคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์  
กษัตริย์โดยประเมินท้ัง 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ    
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย    
 ตัวที่วัดท่ี 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
 ตัวที่วัดท่ี 4 เคารพ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์   
โดยมีเกณฑ์ในการตอบตามระดับของพฤติกรรม ดังนี้ 
5     หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติ มากท่ีสุด  (ประมาณ ร้อยละ 81-100) 
4     หมายถึง     นักเรียนปฏิบัติ ค่อนข้างมาก  (ประมาณ ร้อยละ 61-80) 
3     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ ปานกลาง  (ประมาณ ร้อยละ 41-60) 
2     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ ค่อนข้างน้อย  (ประมาณ ร้อยละ 21-40) 
1     หมายถึง นักเรียนปฏิบัติ น้อยมาก   (ประมาณ ร้อยละ 0-20) 
น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการ

ปรับปรุงแก้ไข  
3.3.3 น าแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของข้อค าถาม ครอบคลุมเนื้อหาภาษาท่ีใช้ 
โดยการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบท่ีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ 
.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามใช้ได้ ผลปรากฎว่าข้อค าถามท่ีใช้ได้ จ านวน 16 ข้อ เนื่องจากมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 

3.3.4 น าแบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และคัดเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 

3.3.5 น าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีปรับปรุงข้อค าถาม และภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 

3.3.6 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เครื่องมือท่ีมีค่าความเช่ือมั่นสูงสามารถท่ีจะน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ จึงได้จัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

 
ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
4.1 ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) หน่วยการเรียนรู้ 2) แบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

และ 3) แบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 4.1.1 ให้นักเรียนท าแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนเรียน (Pretest)  
4.2 ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E 

และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้สร้างไว้ ดังนี้  
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โดยเวลาท่ีใช้การทดลอง โดยท าการทดลองจ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบ
เรียนละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน 12 คาบเรียน ตามวันและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.3.3 ขั้นหลังการทดลอง  
   4.3.1 เมื่อด าเนินการทดลองครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบ

หลังเรียน (Post-test) นักเรียนด้วยแบบทดสอบ และแบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยเปรียบเทียบคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ก่อนและหลัง
เรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืน
ยง” แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ t-test 
dependent samples 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วและมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
1. ประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง ” มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ 

ผลประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้จากตารางท่ี 1 พบว่า หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืน
ยง” จากผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ย่อยท่ี 1 และหน่วยการเรียนรู้
ย่อยท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.87 และ 0.86 ตามล าดับ ความเหมาะสมจัดอยู่ในระดับใช้ได้ และมีคุณภาพผ่านตาม
เกณฑ์ (ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  

2. เปรียบเทียบคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง”  
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (รายด้านและในภาพรวม) ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” 

รายการ ก่อนเรียน 
(n=30) 

 หลังเรียน 
(n=30) 

 t P -value 

 �̅� S.D. �̅� S.D.   
1. ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 1.93 1.39 3.20 0.89 -5.091** .000 
2. ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 1.97 1.10 2.70 1.12 -2.707** .011 
3. ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตามหลักของศาสนา 

0.83 1.02 1.97 1.10 -4.958** .000 

4. เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1.97 1.00 2.57 0.97 -2.632** .013 

ภาพรวม 1.68 .69 2.61 .69 -7.023** .000 
** p ≤ .01 
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ตารางท่ี 2 ประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (รายด้านและในภาพรวม) หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” 

 
รายการ/ตวัชีว้ดั ก่อนเรียน 

(n=30) 
 แปลผล หลงัเรียน 

(n=30) 
 แปลผล 

 �̅� S.D.  �̅� S.D.  
1. เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.32 0.98 ปานกลาง 3.94 1.43 มาก 
2. ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย 3.97 0.77 มาก 4.26 0.77 มาก 
3. ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติั
ตนตามหลกัของศาสนา 

3.95 0.93 มาก 4.15 0.89 มาก 

4. เคารพเทิดทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

3.86 0.97 มาก 4.07 0.97 มาก 

ภาพรวม 3.52 0.91 มาก 4.08 0.94 มาก 
 
ผลประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (รายด้านและในภาพรวม) หลังการจัดการเรียนรู้

ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และหากแบ่งตามตัวช้ีวัด ดังนี้ ตัวช้ีวัดท่ี 2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.26 อยู่ในระดับ มาก ตัวชี้วัดท่ี 3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.15 อยู่
ในระดับ มาก ตัวช้ีวัดท่ี 4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.07 อยู่ในระดับ มาก และ
ตัวชี้วัดท่ี 1 เป็นพลเมืองดีของชาติ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.94 อยู่ในระดับ มาก 

 
อภิปรายผล  

ผลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” สามารถน ามาอภิปรายผลตาม
จุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  โดยเฉล่ีย
คะแนนหน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 0.98 ซึ่งมีคุณภาพต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้เพราะหน่วยการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ ตามประเด็น
ต่อไปนี้  
 ประการแรก การด าเนินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” มีขั้นตอน
กระบวนการท่ีชัดเจนจึงสร้างความเช่ือมั่นท าให้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ โดยด าเนินการตาม
แนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553: 13-14) 
ดังนี้ 1) ก าหนดประด็น / หัวเรื่อง (Theme) ท่ีชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ช่ือ
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” และก าหนดเนื้อหา / สาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็น / หัวเรื่องให้เหมาะกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ตัวช้ีวัดในมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
เนื้อหา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ไปจนถึงการปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาล
ท่ี 4-5  การสร้างหน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปออกเป็นประเด็นเนื้อหาหลักของหน่วยย่อย ของ
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” มีท้ังหมด 2 หน่วยย่อย คือ 1) ปกป้องบ้านเมือง 2) ท านุ
บ ารุงศาสนา น าพาเศรษฐกิจ   

อย่างไรก็ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยน าวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการสืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เนื่องจาก
ขั้นตอนกระบวนการมีความสอดคล้องกัน ซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือการ ค้นคว้าหาความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ เพื่อให้นักเรียนได้องค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐาน
ของการก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความหลักฐานหรือ
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปหรือผลของการศึกษาค้นคว้า  

ดังนั้นการการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีจะมาบูรณาการร่วมกับกระบวนการ
สืบเสาะความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E จึงเป็นการช่วยส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกท้ัง
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนสาขาอื่นๆ ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มุ่งเน้นไปท่ีการดึงศักยภาพในการวิเคราะห์ วิจารณ์
ของนักเรียนนักศึกษาน าไปสู่ความรู้ระดับสร้างสรรค์  ท าให้เกิดความเข้าใจในแก่นแท้ของวัฒนธรรม หรือวิถี
ชีวิตของชาติ เพราะประวัติศาสตร์ท าให้เราได้รู้ว่าลักษณะเฉพาะของสังคมของเราได้พัฒนามาบนพื้นฐานของ
อะไร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติเท่ากับเป็นการท าความรู้จักสังคมของตนเอง นอกจากนี้ประวัติศาสตร์
เท่านั้นท่ีจะช่วยปลูกฝังความรักมาตุภูมิ ความมุ่งมั่นในปณิธานแห่งชาติ และความเข้าใจวัฒนธรรมประจ า
ชาติ (วินัย พงศ์ศรีเพียร (2543 : 2-4) สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
เพื่อพัฒนาความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย ยังไม่พบงานวิจัยท่ีส่งเสริม
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของนักเรียน หรือแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จากการศึกษาคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” หลังเรียน (เฉล่ีย 2.61) สูงกว่าก่อน
เรียน (เฉล่ีย 1.68) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผู้สอนสามารถ
น าหน่วยการเรียนรู้นี้ไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับอื่นๆได้ โดยอาจปรับเนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และภาระงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับระดับช้ันของนักเรียน  
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  1.2 ครูผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง 
ยืนยง” เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
สามารถน าไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆ ได้  

  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

  จากการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง” เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยพบว่าคะแนนจาก
แบบวัดคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนไม่แตกต่างกันมากนัก และจาก
แบบประเมินคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในบางพฤติกรรมบงช้ี นักเรียนให้ค่าคะแนนอยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุด สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะระยะในเวลาในการ
ทดลองนั้นไม่มาก เนื่องจากการคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความรู้สึกท่ีจะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึน
ภายในจิตใจของนักเรียน โดยผ่านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติ เหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆ เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของชาติตน ส่ังสมเป็นประสบการณ์ นักเรียนจึงจะเกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ความหวงแหน แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรม  
  ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 
ผู้วิจยัจึงให้ว่าควรน ารูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้นี้ ไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับอื่นๆ ควรเริ่มปลูกฝัง
คุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา นักเรียนจึงจะเกิดส านึกรักชาติ และภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติของตน 
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การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
The support the ability to solve problems  

by integrated learning, using it as a base problem with social media. 
Mathayom sueksa 2 chaturaphak phiman ratchadapisek 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ของนักเรียนหลังจากท่ีได้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สื่อสังคม (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อสังคม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6 โรงเรียนจตุรพักตร
พิมานรัชดาภิเษก  ปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้เรียน 47 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยแบบปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผลปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ (1)แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบสัมภาษณ์นักเรียน (3) แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 
(4) แบบบันทึกหลังการสอน (5) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา (6) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลในรูปแบบบรรยาย (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  การใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ปัญหา ซึ่งวัดจากการท าแบบทดสอบ วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 
4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) เข้าใจปัญหาของสถานการณ์ 2) ระบุสาเหตุของปัญหา 3) วิธีที่จะแก้ปัญหากับ
สถานการณ์ และ 4) ผลที่ตามมาหลังเลือกวิธีในการแก้ปัญหา (2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ปัญหา ที่เป็นสื่อการเรียน ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้และ แสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ปัญหานั้นอย่าง
ชัดเจน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1 ก าหนดปัญหา 2) ระบุสาเหตุ 3) เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา 4) ประเมินวิธีแก้ปัญหา 5) เลือกวิธีการแก้ปัญหา 6) แก้ปัญหาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เสนอ
แนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด พร้อมอธิบายเหตุผล 
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ค ำส ำคัญ :  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา,การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน,ปัญหาเป็นฐาน 
 

Abstract 
The purposes of this research were : 1) to study the practice of support thinking 

ability of students to solve the problem after studied integrated learning management, 
using the issue as a base, in conjunction with social media (2) to study the satisfaction of 
students toward learning management. Integrated using the base issue in conjunction with 
social media. The sample was selected in this research was students of Mathayom sueksa 
2/6 chaturaphak phiman ratchadapisek school, in school year 2561 the number of learners 
46 people, This research used the research operations in the classroom, which consists of  
plan step , operating , observations and reflections Research, Tools used in research 
include: (1) Lesson plan , (2) Student interview form,  (3) Diary of a student record, (4) 
Record after teaching (5) Test ability to thinking for solve problems, (6) a satisfaction 
questionnaire. Analysis of the data is divided into 2 categories: (1) qualitative data analysis 
by data analysis, interpretation, summary, NA, and report the results in a lecture format, 
(2) analysis of quantitative data using the average value and standard deviation percent. 
The results of this research have found that (1) the ability to think, solve problems. I think 
the process is a step to bring problem-solving thinking, which is measured by the test 
ability to think solving problems is divided into 4 steps include 1) understand the problem 
of scenario 2), determine the cause of the problem 3) to resolve the situation and 4) as a 
result, after selecting a method to solve the problem. 
(2) learning management using the issue as a base. Stages learning activities using real-
world scenarios to get the issue into a medium that encourages learners eager to learn 
and seek knowledge to bring problem-solving, making learners understand the problem 
clearly by events. 
To learn the 6 steps. 1 define the problem as follows: 2) specifies the reasons 3) offer a 
solution 4) assessment solution 5) select how to solve 6) solve the problem achieve the 
objectives proposed solution best describes the reason. 
 
Keywords :  ability to solve problems, integrated learning,base problem 
 
บทน ำ 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือไอซีที (Information 
and Communication Technology : ICT) เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษา (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 315) 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท าให้ผู้ เรียนเกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ขจัดปัญหาเรื่องเวลาและสถานที่ในการ
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เรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาของการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2548 : 1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความต้องการของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียน มี
อิสระในการเสาะแสวงหาความรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน มีความพร้อมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
(อนิรุทธ์ สติมั่น และคณะ. 2552 : 120) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดหลักการว่า ผู้เรียนเป็นส่วนที่
ส าคัญที่สุดในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ แนวจัดการ
ศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การจัดการศึกษาที่เปิดกว้าง ให้แนวทางการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ใหม่
ทางการเรียน การสอน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน สาระส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ (มาตรา 22) กล่าวว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (มาตรา24) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จั ดการเรียนการสอน
โดย ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
หมวดที่ 9 ได้กล่าวถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (มาตรา 66) ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียน 
มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท า ได้ เพ่ือให้มี
ความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเป็น
มาตรฐานของการเรียนรู้ว่า ผู้เรียนต้องมีความรู้ อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยการบริหารคุณภาพแบบมีส่วน
ร่วมส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักหวงแหน
ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
งานเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแก้ปัญหารู้ ไม่เท่าทัน และสามารถประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลเน้น
ทักษะการคิด ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้า งสรรค์ โดยให้มี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  

จากการศึกษาสภาพปัญหาและการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ใช้ปฏิบัติการสอน พบว่าการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 ยังมีปัญหาอยู่มาก 
เนื่องจากการประเมินผลทักษะของนักเรียนด้านการคิดแก้ปัญหา ซึ่งประเมินโดยครูผู้สอน ปรากฏว่ า มี
นักเรียนเพียง 26 คน จาก 47 คน ที่สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ครูก าหนดให้ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 57.45 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนได้ตั้งไว้(ร้อยละ 80)  นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นในการใช้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) เพ่ือแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม แต่กลับให้ความสนใจใช้สื่อสังคม เพื่อความบันเทิงและความสนใจส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งประเด็นปัญหา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหานั้น ได้สอดคล้องกับผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหา PISA 2015 
ภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า นักเรียนตอบถูกเพียงร้อยละ 45.1 ของนักเรียนทั้งประเทศ จึงควรแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วน ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงหาหนทางแก้ไขเพ่ือให้เข้ากับยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่ง
เทคโนโลยีที่มีคนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็ว และต้องมีทักษะการคิดอย่างเช่น ทักษะการระบุปัญหา การ
ก าหนดและการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะแห่ งศตวรรษที่  21 st Century Skills ส่งผลให้นักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องอาศัยสติปัญญา และความคิดรวมทั้งรูปแบบของพฤติกรรม
ต่างๆ มาผสมผสานกันจนเป็นความคิดใหม่เพ่ือขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการท างานและการด าเนินชีวิตไม่ให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ (กานต์พิชชา งามชัด, 2556) จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหา ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการสอน วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้สอน
สามารถน ามาปรับใช้ได้ ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ สืบค้น ฝึกทักษะการคิดในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการคิดแก้ปัญหา โดย วัชรา  เล่าเรียนดี (2556 , น. 94-95) ได้กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส าหรับพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน คือ การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem -based Learning หรือ PBL) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 3) 
ครูคือ ผู้คอยแนะน าสนับสนุน นักเรียนคือผู้มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 4) ปัญหาเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งปัญหาจะช่วยก าหนดกรอบแนวคิดหรือก าหนดจุดเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้ 5) ปัญหาคือ สิ่ง
ที่จะน าไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ 6) ความรู้ใหม่ จะเกิดขึ้นโดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  6 ขั้นตอน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, น. 8) คือ ขั้นที่ 1) เชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา ขั้นที่ 2) ก าหนดแนวทางที่
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เป็นไปได้ ขั้นที่ 3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4) สังเคราะห์ความรู้ ขั้นที่ 5) สรุปและประเมินค่าของ
ค าตอบ และ ขั้นที่ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน 

นอกจากนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีสนใจในการคิด การแก้ปัญหา จึงได้ใช้ การ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยการน าสื่อสังคมมาบูรณาการกับการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งเทคโนโลยีที่
มีคนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็ว สื่อสังคมจึงเครื่องมือสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียน สามารถเป็นตัวกลางที่เข้าเชื่อมต่อประสานที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ซึ่ง
ผู้เรียนในยุคสมัยปัจจุบันใช้สื่อสังคมตลอดเวลา (ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว , 2559) เพ่ือการเรียนรู้นอกเหนือจาก
ความบันเทิงเท่านั้น 

จากการศึกษาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พบว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็น
การวิจัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผล
การปฏิบัติ เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน รวมถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยพบ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน เปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้เป็นวงรอบไปจนกว่าจะได้ผลที่พึงพอใจ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
การปฏิบัติการขั้นต่อไปในวงรอบใหม่ จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ปัญหาได้จริง หรือพัฒนาสภาพปัญหาของสิ่ง
ทีศ่ึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2553)  

จากหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว  โดยการใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) การส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
เพ่ือช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจการเรียนร่วมกับสื่อสังคม 
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการรับรู้สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะใหม่แห่ง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นกลุ่ม และท างานอย่างมีระบบอันจะ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อสังคม 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
    1.กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561 จ านวนผู้เรียน 47 คน 

เนื้อหาที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

(1) ตัวแปรต้น ได้แก่ จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียน 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. รูปแบบท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตาแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537, น. 4) เป็นวิธีการด าเนินการตามวงจร
การปฏิบัติ (Action Research Spiral) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  ขั้นที่  1 ขั้นวางแผน (Plan)ขั้นที่  2 ขั้น
ปฏิบัติการ (Action)ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
  

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ประเภท ประกอบไปด้วย 
 2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม  
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี3  จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง  
  2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ   

3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
  4) แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 

5) แบบบันทึกหลังการสอน  
 2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ระหว่างด าเนินการปฏิบัติการวิจัย และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
   1) น าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ในแต่ละวงรอบปฏิบัติการมา
วิเคราะห์หาค่าระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยค านวณหา ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจาก คะแนนค่าเฉลี่ย 
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   2) น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ไปทดสอบกับ
นักเรียนหลังเรียน ตรวจให้คะแนน แล้วน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
   3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ไปสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน หลังจากเสร็จสิ้น น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามแนวคิดของ (Best, 1997,p. 190) มีรายละเอียดดังนี้      
      ค่าเฉลี่ย 4.50 -5.00 หมายถึง  ระดับพึงพอใจมากที่สุด      
      ค่าเฉลี่ย 3.50 -4.49 หมายถึง  ระดับพึงพอใจมาก      
      ค่าเฉลี่ย 2.50 -3.49 หมายถึง   ระดับพึงพอใจปานกลาง      
      ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง  ระดับพึงพอใจน้อย      
      ค่าเฉลี่ย 0.50 -1.49 หมายถึง  ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ผลกำรวิจัย 
1. ผลกำรปฏิบัติกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ของนักเรียนหลังจำกที่ได้เรียนด้วยกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับสื่อสังคม 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3 วงจรปฏิบัติการ 
 1.2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 4 ขั้น โดยมีการด าเนินการ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
   ขั้นที ่1 ขั้นวางแผน (Plan) 
   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์  ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสิ่งที่
ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
และพบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีการใช้สื่อสังคมเพ่ือความ
บันเทิง เช่น เล่นเกม เล่น Google Classroom หรือดูวีดิโอในเว็บไซต์ต่าง ๆ ระหว่างการเรียนการสอน ท า
ให้ผู้เรียนไม่เกิดองค์ความรู้ที่จะน ามาแก้ปัญหาในระหว่างเรียนได้ ดังนั้น จึงต้องปรับวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียน โดยการใช้สถานการณ์จ าลอง น ามา
ประยุกต์กับเนื้อหาในรายวิชา แล้วน ามาตั้งเป็นค าถาม รวมทั้งใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมือนการ
แข่งขัน เพ่ือให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมการเรียน ทั้งการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาตอบค าถามหรืออธิบายปัญหาที่ก าหนด ตามเป้าหมายของการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอีกด้วย 
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   จากการส ารวจข้อมูลข้างต้น และการปรึกษาหารือระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย สรุปได้ว่า ครู
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม โดยใช้ Google Classroom สร้างชั้นเรียนส าหรับรายวิชา ซึ่ง
สามารถสนับสนุนการเรียนรู้และเป็นสื่อสังคมส าหรับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้แก้ปัญหาโดยการ
แสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ส่วนครูผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า 
นอกจากนี้สื่อสังคมยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนในกลุ่ม บนเครือข่ายสังคมได้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยใช้สื่อสังคม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงดังตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม ในวงรอบ
ปฏิบัติการที ่1-3 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสังคมสนับสนุน 

1. ก าหนดปัญหา -  ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา เกณฑ์
การให้คะแนน และให้ผู้เรียนลงชื่อเข้าสู่ Google 
Classroom และกลุ่มสนทนาบน Facebook 
- นักเรียนระบุสิ่งที่เป็นปัญหาที่นักเรียนจะต้องหา
ค าตอบ 

1. Google Classroom 
2. Facebook (Chat) 
3. แหล่งการเรียนรู้(Link,File) 
4. Youtube 
5. Webblog 

2. ท าความเข้าใจ
กับปัญหา 

- นักเรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า ท าความ
เข้าใจกับปัญหา เพ่ือหาวิธีหาค าตอบ 
- ครูตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งประเด็น
ปัญหา และแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  

1. Google Classroom 
2. Facebook (Chat) 
3. Youtube 
4. Webblog 

3. ด าเนินการ 
ศึกษาค้นคว้า 

- นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้วยวิธีการหลากหลาย 
- ครูเตรียมแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้ า กระตุ้ นและให้ ก าลั งใจนั กเรียนใน
การศึกษาค้นคว้าและบันทึกแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การสืบค้น 

1. Google Classroom 
2. Facebook (Chat) 
3. Youtube 
4. Webblog 

4. สังเคราะห์
ความรู้ 

- นักเรียนน าข้อค้นพบ ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ 
- นักเรียนน าความรู้ที่ได้มาอภิปราย 

1. Google Classroom 
2. Facebook (Chat) 
3. Webblog 

5. สรุปและประ - นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือให้ ได้ 1. Google Classroom 
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เมินค่าของค าตอบ ความรู้ที่หลากหลาย 2. Facebook  
6 .น า เสนอและ
ประเมินผลงาน 

- นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง และท าการ
เสนอผลงานผ่านทาง Google Classroom 
- ครูประเมินผลงานผ่านทาง Google Classroom 

1. Google Classroom 
2. Facebook 
3. Webblog  

   จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสามารถจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
   ขั้นที ่2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา โดยก่อนเริ่มจัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสภาพห้องเรียน ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรม 
และเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนเรียบร้อย ผู้วิจัยจึงเริ่มด าเนินปฏิบัติการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้ออกแบบไว้ 
   ขัน้ที ่3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) 
   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จาก
แบบบันทึกอนุทินของผู้เรียน แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน แบบบันทึกหลังการสอน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา โดยน าข้อมูลที่ได้มาสะท้อนผลและประเมินผลการปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมวงรอบปฏิบัติการถัดไป 
   ขั้นที ่4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflect) 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติการจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติการได้ดังนี้ 
      1) ผลสรุปการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
      ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้ เรียน เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แบ่งประเด็นค าถามเป็น 5 กรณีศึกษา จ านวน 20 ข้อ ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษา
จะแบ่งประเด็นค าถามในแต่ละสถานการณ์ออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 1) การตั้งปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหา 3) 
การเสนอวิธีการแก้ปัญหา 4) การตรวจสอบผลลัพธ์ โดยผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ของผู้เรียน แสดงดังตารางที่ 2  
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ตำรำงท่ี 2 
ผลการทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 

ด้าน 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

แปลผล 
X̅ S.D. 

1. การตั้งปัญหา 3.79 0.42 ดี 
2. การวิเคราะห์ปัญหา 3.83 0.41 ดี 
3. การเสนอวิธีการแก้ปัญหา 3.46 0.46 ปานกลาง 
4. การตรวจสอบผลลัพธ์ 3.58 0.44 ดี 

รวม 3.67 0.43 ดี 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̄ = 3.67 

และ S.D = 0.43) โดยผู้เรียนมีผลด้านการวิเคราะห์ปัญหามากที่สุด (X̄ = 3.83 และ S.D = 0.41) รองลงมา คือ 

ด้านการตั้งปัญหา (X̄ = 3.79 และ S.D = 0.42) ตามด้วยด้านการตรวจสอบผลลัพธ์ (X̄ = 3.58 และ S.D = 

0.44) และสุดท้ายด้านการเสนอวิธีการแก้ปัญหา (X̄ = 3.46 และ S.D = 0.46) 
 
อภิปรำยผล  
 จากผลการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก มีข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับสื่อสังคม จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมนี้ 
พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี เมื่อแบ่งเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การตั้ง
ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลลัพธ์ พบว่า ผู้เรียนมีการ
พัฒนาขึ้นทั้ง 4 ด้าน ในทุกวงรอบ ทั้งนี้เนื่องจากแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่จัดขึ้นเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนตามวิธีการแก้ปัญหาของ Weir (1974) 
ประกอบด้วย การตั้งปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้ที่จัดขึ้น มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 6 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นก าหนดปัญหา นักเรียนระบุสิ่งที่
เป็นปัญหาที่นักเรียนจะต้องหาค าตอบ 2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา นักเรียนวางแผนการศึกษาค้นคว้า ท า
ความเข้าใจกับปัญหา เพ่ือหาวิธีหาค าตอบ 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนน าข้อค้นพบ ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา
สังเคราะห์ อภิปรายความรู้ที่ได้มา 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนจับคูแ่ลกเปลี่ยนความรู้
เพ่ือให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย 6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง และท า
การเสนอผลงานผ่านทาง Google Classroom และครูประเมินผลงานนักเรียน  โดยมีสื่อสังคมเข้ามาช่วย
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ติดต่อสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลา ซึ่งในการจัดการ
เรียนรู้ผู้เรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมท ากิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากแบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับบทบาทผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน ร่วมกันวางแผนการเรียน การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เลือก
ประเด็นการศึกษาจากความสนใจของตน เลือกวิธีการศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และได้เป็นผู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยศ  จระเทศ (2558) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวาปีปทุม พบว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 6 
ขั้นตอน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้น และอยากรู้อยากเห็น จ าน าไปสู่การค้นหาค าตอบด้วยวิธีการต่างๆ ส่งผลให้มีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยมีจ านวนนักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jin (2014) ทีไ่ด้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบออกแบบผสมผสานกับการอธิบายของผู้เรียนมัธยมศึกษา 
พบว่า ความสามารถในการท างานได้ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งใช้เป็นประจ าในชีวิตประจ าวัน
ของพวกเขาที่มีการเชื่อมต่อติดต่อสื่อสารกันและผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สื่อสังคมในด้านการศึกษาและ
ชี้ให้เห็นว่าสื่อสังคมที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือมีประสิทธิภาพกว่าที่แบบที่เคยสอนมาก่อน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณิภา ปานหนู (2559) ทีท่ าการศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผู้เรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี และมีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
   1.1  ระดับโรงเรียน 
      1) โรงเรียนสามารถใช้สื่อสังคมเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมความสามารถคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม 
      2) โรงเรียนสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาปัญหาเป็นฐานไปปรับใช้
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ 
   1.2 ระดับครูผู้สอน 
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      1) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม 
น าไปปรับใช้กับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรายวิชาอ่ืนได้ 
      2) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมเพ่ือ
สร้างเสริมพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านอื่น ๆ ได ้
 2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมไปศึกษาตัวแปรอื่น  ๆ เช่น 
ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เป็นต้น 
   2.2  ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ  

 บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ที่ใช้เครือข่าย LoRa 
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซ็นเซอร์กับ LoRa Gateway ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้สามารถน าไปเป็นทางเลือกในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเกษตรให้เหมาะสม จากการศึกษาทางด้าน
ของการเกษตรความแม่นย าสูงรวมถึงพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีพ้ืนที่กว้าง ท าให้สามารถตัดสินใจได้ว่าควรมีการ
น าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้หรือไม่ จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า การเก็บบันทึกข้อมู ล
สามารถใช้ The Tings Network ร่วมกับ Cloud Ubidots มาช่วยเก็บบันทึกค่าได้ และจากการทดสอบ
การเก็บบันทึกค่าของเซ็นเซอร์ความชื้น อุณหภูมิ และแสง พบว่าสามารถเก็บบันทึกค่าได้และ Export 
Spreadsheet ได้ 

 
ค ำส ำคัญ :  LoRa, เกษตรความแม่นย าสูง, Cloud 

 
Abstract 

  This paper presents the agricultural environment data logger system by using LoRa 
network to communicate between the sensor and LoRa Gateway. In order to select the 
best technology to proper area. From the study agriculture field and agriculture area, the 
recoding of data can be applied with The Tings Networks and Cloud Ubidot. And also the 
humidity temperature and light data can record and export to Spreadsheet. 

 
Keywords : LoRa, agriculture, Cloud. 
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บทน ำ 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านของการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการ

ส ารวจ ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ และด้านการเกษตร เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ประเทศเริ่มที่จะ
น าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น เศรษฐพงค์ (เศรษฐพงค์, 2559) กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตรา
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
และมีให้บริการได้หลากหลายช่องทางด้วยกัน ได้ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของประชากรในปัจจุบันต้องพ่ึงพา
และอาศัยการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น จึงท าให้ในปัจจุบันมีกระแสความนิยมของการใช้
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก แม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับและสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย สิ่งเหล่านี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งเรียกว่า Internet of Things (IoT) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
ทุกด้าน รวมถึงด้านของการเกษตรพืชโดยน ามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ให้สอดคล้องกับระบบเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งปรีชากอเจริญ (ปรีชากอเจริญ  เพชรนันทิวัฒนา  และ คณะ, 
2561: 273) ได้กล่าวว่า ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ การให้ปริมาณน้ า ยาปราบศัตรูพืช และปุ๋ย เป็น
สิ่งจ าเป็นและส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตต่อพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีขนาด
ใหญ่นั้น การจัดการให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะลดต้นทุนการผลิตได้ โดยหากใช้ไอ โอทีเพ่ือ
ตรวจวัดความชื้นในดิน จะสามารถก าหนดปริมาณการให้น้ าได้เหมาะสม โดยหากพ้ืนที่บริเวณใดมีฝนตก
มาแล้วพ้ืนดินชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่จ าเป็นต้องเสียพลังงานในการให้น้ าแก่พ้ืนที่ดังกล่าว ส่วนพ้ืนที่ใดพ้ืนดินแห้งแล้ง 
ก็จะต้องให้น้ าในพ้ืนที่การเกษตรนั้น การตรวจสอบระดับน้ าจากแหล่งชลประทานเพ่ือเตรียมประเมิน
ความสามารถในการผลิตในพ้ืนที่จะช่วยในการตัดสินใจเพ่ิมหรือลดจ านวนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณ
น้ าได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับไอโอทีเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิ สภาพดิน หรือความจ าเป็นใน
การใช้ปุ๋ยหรือสารเคมี ซึ่งจะสามารถช่วยให้มีการใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีได้ในปริมาณที่เหมาะสม ทางเลือกหนึ่ง
ของการใช้งาน Internet of Things ( IoT ) คือโครงข่าย LoRa WAN ซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่ ที่ทุกคนก าลังให้
ความสนใจและถูกน ามาใช้แล้วเช่น (วัชรพันธ์ และอนนต์เดช, 2561) Wild Smart Environment และ 
(ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561) Phuket Smart City เป็นต้น  

LoRa เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบ LPWAN (Low-Power Wide Area Network) ซึ่งมาจากความ
ต้องการการสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ได้กว้างไกลโดยใช้พลังงานต่ า ซึ่งเหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ 
Internet of Things ทั้งนี้ LoRa WAN ยังเป็นโปรโตคอล ส าหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายของ LoRa ซึ่งดีไซน์
มาเพ่ืออนุญาตให้อุปกรณ์แบบกินพลังงานต่ า (Low-Powered) สื่อสารกับแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต แบบไร้สายในระยะไกล (Long Range) (กฤษดา อาจาริยพัฒน์, 2561) นอกจากนี้ยังใช้ Cloud 
Ubidots ในการจัดเก็บค่าจากเซนเซอร์ได้ Cloud Ubidots เป็น Cloud Platform ที่ถูกออกแบบและ
พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หรือ Things ในเครือข่าย IoT โดยมีประโยชน์ต่อ
นักพัฒนาและอุตสาหกรรมทั้งนี้ยังให้บริการสื่อสารแบบ Real-Time มีบริการเก็บข้อมูลบน Cloud มีระบบ
แสดงผลข้อมูลด้วย Dashboard ที่ปรับแต่งได ้

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการท าเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ ที่มีความแม่นย าสูงเข้ามาช่วยในการท างาน โดยให้ความส าคัญกับ
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สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและแนวคิดการท าเกษตรอัจฉริยะ คือ 
การเกษตรแม่นย าสูง ซ่ึงมีลักษณะเป็นวงจรที่ประกอบด้วยขั้นตอน  5 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่   

1)     Data Collection เป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลของดิน น้ า แสง ภูมิอากาศ  
2)     Diagnostics เป็นขั้นตอนในการวินิจฉัยข้อมูล สร้าง กรองและเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3)     Analysis เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล  
4)     Precision Field Operations เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ 
5)     Evaluation เป็นขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

คุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ (มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม, 2561) 
จากวงจรของเกษตรอัจฉริยะ สามารถน าเทคโนโลยี LoRa เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูลซึ่งครอบคลุมใน 

2 ขั้นตอนคือ 1)  Data Collection 2)  Diagnostics และในส่วนของระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมทาง
การเกษตรที่จัดท าข้ึน เป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลบน Cloud Ubidots พร้อมแสดงผลในรูปแบบกราฟิก 

 จากการสืบค้นการน าโครงข่าย LoRa WAN มาใช้งานทางด้านของการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทางการเกษตร พบว่ามีการน าไปใช้งานเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่จะเห็นได้มากในส่วนของการใช้งานผ่าน
เครือข่ายอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามหากน าโครงข่าย LoRa WAN มาใช้งานทางด้านของการบันทึกข้อมูล
สภาพแวดล้อมทางการเกษตร จะท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และด าเนินการตามระบบเกษตร
อัจฉริยะได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยลดเวลาลดแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากโครงข่าย 
LoRa WAN เป็นโครงข่ายที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่กว้าง และใช้พลังงานต่ า   

 จากที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงน าโครงข่าย LoRa WAN มาใช้ประโยชน์ทางด้านของการเกษตรโดยได้
จัดท าสิ่งประดิษฐ์ คือระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เครือข่าย LoRa 
และใช้อุปกรณ์ 1) Raspberry Pi 3 เป็นตัวคอลโทรล ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 2) 
RFM95 Shield ใช้เป็นตัว รับ – ส่ง สัญญาณโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ 

  
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพ่ือสร้างระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เครือข่าย LoRa   
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ/วิจัย 

สร้างระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เครือข่าย LoRa โดยเก็บ
บันทึกบน Cloud Ubidots รูปแบบไฟล์เป็น Spreadsheet ซึ่งเก็บบันทึกข้อมูลความชื้น อุณหภูมิ และแสง 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
1.1 Raspberry Pi 3  
1.2 RFM95 Shield  
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2.  ออกแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
ตำรำงท่ี 1 แสดง Port การเชื่อมต่อ Raspberry Pi 3 เข้ากับ RFM95 Shield 

RFM95 Raspberry Pi 
3.3V 3.3V 
GND GND 
MISO MISO 
MOSI MOSI 
SCK SCK 
NSS GPIO6 
DIO0 GPIO7 
RST GPIO0 

 

     จาก Port ในตารางที่ 1 ผู้วิจัยท าการเชื่อมต่อ Raspberry Pi 3 เข้ากับ RFM95 Shield 
และเขียน Source Code ใน Raspberry Pi 3 เพ่ือสั่งงานให้อุปกรณ์ท างาน 

3. ออกแบบการเชื่อมต่อเข้า Cloud Ubidots  

 

ภำพที่ 1 ออกแบบการเชื่อมต่อเข้า Cloud Ubidots 
    จากภาพที่ 1 ผู้วิจัยได้สมัครสมาชิกของ Cloud Ubidots เพ่ือใช้ในการแสดงค่าและเก็บ
บันทึกค่าท่ีอ่านได้จากเซนเซอร์ ซึ่งหลักการท างานสามารถอธิบายได้ตามล าดับขั้นตอนดังภาพ 

  4. กระบวนการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม 
    จากภาพที่ 1 กระบวนการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมคือ LoRa Node ที่กระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ทางการเกษตร อ่านค่าจากเซนเซอร์ และส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย LoRa ไปที่ LoRa Gateway ซึ่งท า
หน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง LoRa Node กับ Internet หลังจากนั้น LoRa Gateway จะส่งข้อมูลที่รับได้
จาก LoRa Node ไปยัง Network Server เพ่ือถอดรหัสข้อมูล จึงส่งไปแสดงผลและจัดเก็บใน  Cloud 
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Ubidots ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเช็คค่าของเซนเซอร์ที่อ่านได้จาก LoRa Node ใน Web application ของ 
Cloud Ubidots พร้อมทั้ง Export ข้อมูล 

ผลกำรวิจัย 
  1 . ผู้วิจัยทดลองส่งข้อมูลความชื้น อุณหภูมิ และแสง โดยให้เซ็นเซอร์แต่ละตัวส่งข้อมูลไปที่ TTN 
พร้อมหน่วงเวลาตัวละ 180 วินาที และสังเกตข้อมูล ที่ TTN ส่งไปยัง Cloud Ubidots ดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 2  TTN รับค่าจากเซ็นเซอร์ 

 
ตำรำงท่ี 3 Cloud Ubidots รับค่าจากเซ็นเซอร์ 
ล าดับ ความชื้น อุณหภูมิ แสง 

1. รับค่าไม่ได้ รับค่าไม่ได้ รับค่าไม่ได้ 
2. รับค่าไม่ได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
3. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าไม่ได้ 
4. รับค่าไม่ได้ รับค่าไม่ได้ รับค่าได้ 
5. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 

 
 
อภิปรำยผล  
  จากผลการทดลอง ดังตารางที่ 2 ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ส่งไปยัง TTN สามารถรับค่าได้ทุกครั้งที่ส่ง 
โดยข้อมูลที่ถูกส่งจากเซ็นเซอร์ เรียกว่า Publisher และ TTN ท าหน้าที่เป็น Broker ในขณะเดียวกัน ดัง
ตารางที่ 2 Cloud Ubidots ไม่สามารถรับค่าจากเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมดในแต่ละครั้ง โดย Cloud Ubidots ท า
หน้าที่เป็น Subscriber ตามหลักการท างานของ MQTT และกล่าวในภาพรวมของการทดลองได้ว่า สามารถ
ใช้ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เครือข่าย LoRa ในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลได ้
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

สามารถสร้างระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม ส าหรับระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เครือข่าย LoRa 
โดยการเก็บบันทึกข้อมูลสามารถใช้ The Tings Network ร่วมกับ Cloud Ubidots มาช่วยเก็บบันทึกค่าได้ 

ล าดับ ความชื้น อุณหภูมิ แสง 
1. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
2. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
3. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
4. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
5. รับค่าได้ รับค่าได้ รับค่าได้ 
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และจากการทดสอบการเก็บบันทึกค่าของเซ็นเซอร์ความชื้น อุณหภูมิ และแสง พบว่าสามารถเก็บบันทึกค่ า
ได้และ Export Spreadsheet ได ้

  ค่าที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ยังไม่เที่ยงตรงเนื่องจากยังไม่ได้ลงพ้ืนที่จริง หากต้องการค่าที่มีความ
เที่ยงตรงและแม่นย ามากขึ้นควรจะต้องลงทดสอบในพ้ืนที่จริงอีกครั้ง 
 
กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 

Things เพื่อการเกษตรพืช กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิ จัยคือ ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร และด้านหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช นั้นจะ
ประกอบไปด้วย 1) เนื้อหาชุดฝึกอบรม 2) ใบงานการทดลอง 3) ใบแบบทดสอบ 4) กระเป๋าชุดฝึกอบรม  
5) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 6) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 7) ส่ือส าหรับประกอบการ
ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.35  ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.48 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.44 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.36 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ
ส่ือส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45  
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แสดงว่าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพื่อส่งเสริมให้
บุคคลท่ีสนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 
ค าส าคัญ :  ชุดฝึกอบรม, ฐานสมรรถนะ, Internet of Things, เกษตรพืช   
 

Abstract 
The propose of this research is presented competency of Internet of Things in 

agriculture field. The sampling group in this research is Computer technology, Agricultural 
technology and trainer by 5 persons. The research tool divide in 5 level (rating scale 
questionnaire). Statistics is used in data analysis, average and standard deviation. 
 The training set for the Internet of Things for agriculture is compose of 1) training 
package content 2) experimental worksheet 3) testing form 4) training kit box 5) Training kit 
manuals for trainers 6) Training kit manuals for trainees 7) Training materials.  Form 
studying, the professionals agree with the competency base training package on the 
Internet of Things for agricultural crops at a high level with an average of 4.40 and 
standard deviation. = 0.35. and training package content with high level average = 4.48 and 
standard deviation = 0.35. Experimental worksheet with high level average = 4.40 and 
standard deviation = 0.30. Testing form with high level average = 4.44 and standard 
deviation = 0.38.  Training kit box with high level average = 4.36 and standard deviation = 
0.32. Training kit manuals for trainers with high level average = 4.43 and standard deviation 
= 0.40. Training kit manuals for trainees with high level average = 4.25 and standard 
deviation = 0.43 and Training materials with a high level average = 4.43 and standard 
deviation = 0.45. By this data, indicated that the training package is appropriate for use in 
the training activities. To encourage interested people to apply knowledge of the Internet 
of Things in their own agriculture. 
Keywords : Training , Competency-Based, Internet of Thing, Agriculture 
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บทน า 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปล่ียนวิธีการท าท่ีมีลักษณะส าคัญ คือ เปล่ียนจาก
การเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ท่ีมีศักยภาพสูง เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง (สุวิทย์ เมษอินทรี, 2561)  

ส าหรับประเทศไทยมีแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบัญญัติของ
พ ระ ราชบั ญ ญั ติ เศ รษ ฐกิ จก าร เกษ ตร  พ .ศ . 2 522  แผน ดั งก ล่ าว ได้ รั บ ความ เห็ น ชอ บ จาก
คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 26 กันยายน 2554 ซึ่ งแนวคิด  
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ี 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยคาดหวังให้เกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได้ รวมท้ังมีภูมิ คุ้มกันพร้อมรับความเส่ียงในมิ ติของผลการผลิตและการตลาด ตลอดจนมี
ความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับท่ีพร้อมส าหรับก้าวสู่การเป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือ
ผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ท่ีสามารถท าการเกษตรได้จนประสบความส าเร็จ รวมถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
ทดแทนรุ่นเดิม (สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, 2559) 

Internet of Things ในปัจจุบันนั้นฟาร์มเมอร์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งาน
อุปกรณ์ IoT ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร จึงท าให้ฟาร์มเมอร์มองว่า Internet of Things เป็นเรื่องท่ีไกลตัว
เข้าถึงได้ยาก และไม่เปิดใจยอมรับในนวัตกรรมใหม่ๆท่ีก าลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพื่อการเกษตรพืช จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม  
การสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of 
Things ทฤษฎีของ LABBOX ดังนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบชุดฝึกอบรมพร้อมท้ังสร้างเป็นชุดฝึกอบรมเชิง
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ปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช เพื่อให้บุคคลท่ีสนใจสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตนได้ แล้วน าเสนอชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง 
Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช กับผู้เช่ียวชาญเพื่อท า การประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. สร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
ส าหรับบุคคลทางการเกษตร  

2. ใบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. การสร้างชุดฝึกอบรม 
  การด าเนินการวิจัย เรื่อง ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อ
การเกษตรพืช เริ่มจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ ทฤษฎีการเจริญเติบโตของพืช ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things ทฤษฎีของ 
LABBOX โดยมีล าดับข้ันการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1.1 จัดท าการออกแบบตัวกระเป๋าชุดฝึกอบรมโดยประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดค่าท่ีใช้กับพืชและ
อุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับพืช 
  1.2 ร่างคู่มือส าหรับฝึกอบรม ประกอบด้วย 1)คู่มือส าหรับวิทยากร 2)คู่มือส าหรับผู้ฝึกอบรม และ
ส่ือท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
  1.3 น าคู่มือท่ีใช้ในการฝึกอบรม (ฉบับร่าง) และกระเป๋าชุดฝึกอบรม ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า หลังจากผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ผู้วิจัยด าเนินการ
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญจนได้ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง Internet of Things 
เพื่อการเกษตรพืช 
  1.4 จัดพิมพ์คู่มือส าหรับวิทยากรและคู่มือส าหรับผู้ฝึกอบรม เพื่อน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสม 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
683



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

5 
 

  2. การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม 
  2.1 สร้างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง 
Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความเหมาะสมของ
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช ประกอบด้วยแบบ
ประเมินความเหมาะสม มีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
    2.1.1 ร่างแบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง 
Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช โดยก าหนดข้อค าถามท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีต้องการวัดและข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆของชุดฝึกอบรม ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยก าหนดระดับความเหมาะสม ดังนี้ 
     ระดับความเหมาะสม ความหมาย 
    5 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    3  หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
    1  หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด   
  2.2 น าแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพื่อการเกษตรพืช (ฉบับร่าง) จัดพิมพ์แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับรายละเอียดของชุดฝึกอบรม ซึ่งได้
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  2.3 แต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 5 ท่าน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
  2.4 น าชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืชและ
แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อ
การเกษตรพืช ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมโดยผู้วิจัย ได้อธิบายรายละเอียดของ
ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช ต่อผู้เช่ียวชาญและ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
  2.5 ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อ
การเกษตรพืช ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นพิจารณาจากการน าชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet 
of Things เพื่อการเกษตรพืช ให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินความเหมาะสม ตามตารางท่ี 1  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of 
Things เพื่อการเกษตรพืช 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
ด้านเนื้อหาชุดฝึกอบรม 4.48 0.35 
1 เนื้อหาคลอบคุลมกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 4.60 0.54 
2 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
3 เนื้อหามีความทันสมัย 4.60 0.54 
4 ภาษาท่ีเขียนเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
5 เนื้อหาสามารถเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป 4.40 0.54 
6 เนื้อหามีความถูกต้อง 4.20 0.44 
7 ภาพท่ีน ามาใช้ประกอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา 4.80 0.44 
ด้านใบงานการทดลอง 4.40 0.30 
8 ใบงานการทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 4.20 0.44 
9 สามารถทดลองตามใบงานการทดลองได้จริง 4.80 0.44 
10 มีการอธิบายข้ันตอนการทดลองอย่างชัดเจน 4.20 0.44 
11 ภาพท่ีใช้ในการทดลองมีความเหมาะสมสอดคล้องกับใบงานการทดลอง 4.80 0.44 
12 มีการวางล าดับการทดลองจากง่ายไปหายากและทดลองได้อย่างเป็นระบบ 4.20 0.44 
13 มีการอธิบายผลของการทดลองอย่างชัดเจน 4.00 0.00 
14 ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายข้ันตอนง่ายไม่ซับซ้อน 4.60 0.54 
ด้านใบแบบทดสอบ 4.44 0.38 
15 ใบแบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 4.40 0.54 
16 ค าถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.60 0.54 
17 ค าส่ังค าช้ีแจงระบุชัดเจน 4.40 0.54 
18 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนมีสัดส่วนชัดเจน เหมาะสม 4.40 0.54 
19 การใช้ภาษาในการตั้งค าถาม ชัดเจน เหมาะสม ถูกต้อง 4.40 0.54 
ด้านกระเป๋าชุดฝึกอบรม 4.36 0.32 
20 สามารถใช้งานได้ง่าย 4.40 0.54 
21 พกพาได้สะดวก 4.60 0.54 
22 มีความปลอดภัยต่อการใช้งานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง 4.20 0.44 
23 กราฟิกพื้นหลังบ่งบอกลักษณะของพอร์ตการเช่ือมต่อได้ชัดเจน 4.40 0.54 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
685



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

7 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD 
ด้านกระเป๋าชุดฝึกอบรม (ต่อ) 
24 การใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ 4.40 0.54 
25 ชุดโปรแกรมตัวอย่างสามารถใช้งานได้ 4.20 0.44 
ด้านคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 4.43 0.40 
26 ระบุค าช้ีแนะแนวทางในการฝึกอบรมได้ชัดเจน 4.60 0.54 
27 คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรมีความน่าสนใจ 4.60 0.54 
28 ใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 4.20 0.44 
29 เอกสารการประเมินผลคลอบคลุมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.40 0.54 
30 สามารถท าตามค าแนะน าในคู่มือได้ 4.40 0.54 
31 เกณฑ์ท่ีใช้วัดประเมินผลคลอบคลุมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 4.40 0.54 
ด้านชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 4.25 0.43 
32 ระบุค าช้ีแนะแนวทางในการของฝึกอบรมได้ชัดเจน 4.20 0.44 
33 สามารถท าตามค าแนะน าในคู่มือได้ 4.20 0.44 
34 คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรมมีความน่าสนใจ 4.40 0.54 
35 แบบทดสอบใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจ 4.20 0.44 
ด้านสื่อส าหรับประกอบการฝึกอบรม 4.43 0.45 
36 ค าแนะน าในการใช้ส่ือมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.54 
37 สอดคล้องกับจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 0.54 
38 เหมาะสมกับผู้ฝึกอบรม 4.40 0.54 
39 ส่ือวีดีโอมีความน่าสนใจสามารถดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.40 0.54 
40 ส่ือ PowerPoint มีความน่าสนใจสามารถดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.40 0.54 
41 ส่ือเอกสารออนไลน์มีความน่าสนใจดึงความสนใจจากผู้ฝึกอบรมได้ 4.60 0.54 

รวม 4.40 0.35 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าในภาพรวมผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ 
เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
= 0.35 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.48 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.44 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.36 และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ
ส่ือส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45 แสดง
ว่าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลท่ี
สนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  การสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืช 
นั้นจะประกอบไปด้วย 1) เนื้อหาชุดฝึกอบรม 2) ใบงานการทดลอง 3) ใบแบบทดสอบ 4) กระเป๋าชุด
ฝึกอบรม 5) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากร 6) คู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม 7) ส่ือส าหรับ
ประกอบการฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐาน
สมรรถนะ เรื่อง Internet of Things เพื่อการเกษตรพืชในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.35 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.48 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.35 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบงานการทดลองในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.40 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.30 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับใบแบบทดสอบในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.44 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.38 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับกระเป๋าชุดฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.36 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.32 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับวิทยากรในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.40 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคู่มือชุดฝึกอบรมส าหรับผู้เข้า
ฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.43 และ ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับ
ส่ือส าหรับประกอบการฝึกอบรมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย = 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.45 แสดง
ว่าชุดฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรบ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลท่ี
สนใจสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรี รัศมีฉาย อาจารย์ท่ีปรึกษาและควบคุม
งานวิจัย และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจน ปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จไปได้
ด้วยดี  
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สารจากคณบดี คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

การศึกษา นับว่ามีความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ การจัดการเรียน  
การสอนจะเป็นเบ้าหลอมในรูปแบบการผลิตบุคลากรตามความต้องการในศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต “ครู” สู่ประเทศชาติจะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่ต้อง
เน้นทักษะต่าง ๆ เพื่อประกอบให้เกิดองค์ความรู้ในความเป็น “คร”ู  

“การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา” นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก ในการฝึกเฉพาะทางด้าน
อาชีวศึกษา เพราะครูเหล่านี้จะต้องมีทักษะปฏิบัติและวิชาการที่เป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะทาง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 แห่ง ได้ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา และเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ในการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้ง 7 แห่ง ได้มีมติร่วมกันในการจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา
ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป ได้น าเสนอองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพเพ่ือเป็นช่องทางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเครือข่ายทางด้านวิชาการ 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ตลอดจนเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพต่อไป 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การศึกษาคุณภาพของน ้ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก้าลัง 
Study of Power Transformers Oil Quality  

  
นิกร แสงงาม1  จิรนันท์  เช้ือเงิน2  พิมชนก  พฤกษวัน3 

1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาคุณภาพของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่ผ่านการใช้งานเม่ือเปรียบเทียบค่า
มาตรฐาน  ท าการทดสอบน้ า มันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเพ่ือหาค่า  Breakdown  Voltage  และปริมาณ 
ความชื้น และก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า  

ผลการศึกษาพบว่าค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงมีประสิทธิภาพลดลงตามระยะเวลาใช้
งาน  ด้านความชื้นและก๊าซมีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า  ส่งผลให้คุณภาพของ
น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าต่ าลง 

 
ค้าส้าคัญ :  คุณภาพของน้ ามัน  น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง  หม้อแปลงไฟฟ้า  แรงดันพังทลาย  

 
Abstract 

 
This study aims to study of power transformer oil quality that has been used when 

comparing to the standard values which test the power transformer oil for value 
breakdown voltage and moisture and gas values in power transformer.  

It can be seen from the results that while the insulation performance are reduced 
according to the usage periods, the moisture and gas values is increased and finally the 
lower quality of transformer oil is yielded. 

 
Keywords :Oil quality,  Oil power transformer,  Power transformer,  Breakdown  voltage . 
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บทน้า 
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้า ให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดย

ความถี่ไฟฟ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง   การท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังจะท างานภายไต้ระดับแรงดันสูง 
ท าให้เกิดความร้อนขึ้นจึงมีการน าเอาน้ ามันมาใช้ในการระบายความร้อนออกมายังครับของตัวมัน ซ่ึงน้ า มัน
หม้อแปลงไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นฉนวน และระบายความร้อนให้กับขดลวดภายในหม้อแปลง มาตรฐานน้ า มัน
หม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ 1) คุณสมบัติความเป็นฉนวนสูงมากกว่า 30 kv 2) มีค่า  Power factor ต่ ากว่า 8.0 
3) สามารถทนต่อการเสื่อมสภาพตามอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 4) สามารถทนต่อปฏิกิริยาเคมีที่อาจ
เกิดขึ้นภายในหม้อแปลง 5) มีความสามารถระบายความร้อน  6) มีอัตราการระเหยต่ า   และ 7) ไม่มี
ส่วนผสมของสารมีพิษต้องห้าม จากคุณสมบัติดังกล่าวเม่ือมีการน าเอาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังไปใช้งาน จะท า
ให้คุณสมบัติดังกล่าวลดลง สาเหตุที่ท า ให้น้ า มันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีคุณสมบั ติลดลงคือ 1) กา ร
เกิดปรากฎการณ์ออกซิเดชัน (oxidation degradation) เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างน้ า มันหม้อแปลง
ไฟฟ้ากับออกซิเจนภายในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่มากับน้ าที่อาจจะซึมเข้าหม้อแปลงหรือมี เข้าสู่หม้อแปลง
ไฟฟ้าก าลังในขั้นตอนการผลิต โดยจะเกิดการออกซิไดซ์น้ ามันในกลุ่มของสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัวจน
เกิดการเสื่อมสภาพของน้ ามัน น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังจึงมีสีเหลืองเข้มมากขึ้นจนกลายเป็นสีน้ าตาลใน
ระยะเวลาที่สั้นเร็วกว่าปกติ 2) การปนเปื้อนของน้ า (hydrolytic degradation) เกิดจากการที่มีน้ าผสมใน
น้ ามันหม้อแปลงท าให้ประสิทธิภาพการเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงลดลง และยังเพ่ิมการเป็นตัวน าไฟฟ้า
ให้กับน้ า มันหม้อแปลงไฟฟ้า  3) กา รเกิดสนามแม่เหล็กภา ยในหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง  (electrical 
degradation) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของขดลวดแพร่เข้าสู่น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าท าให้
โครงสร้างระดับโมเลกุลของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง ท าให้ประสิทธิภาพด้าน Impulse strength 
ลดลง  4) การเกิดความร้อน (thermal degradation) เกิดจากสภาพน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ท างานโดยท า
หน้าที่ถ่ายเทความร้อนภายในหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเวลานานท าให้องค์ประกอบทางเคมีของน้ า มันหม้อแปลง
ไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ า มันหม้อแปลงส่งผลให้ประสิทธิภาพการ
ระบายความร้อนของน้ ามันหม้อแปลงลดลง จากสาเหตุที่ท าให้เกิดการลดลงของคุณภาพน ามันหม้อแปลง
ไฟฟ้าดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสรฃนใจที่จะศึกษาถึงคุณสมบัติของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าเม่ือผ่านการใช้
งานว่ามีคุณสมบัติแตกต่างจากมาตรฐานอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของน้ ามันหม้อแปลงที่ผ่านการใช้งานกับค่ามาตรฐาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ทดสอบตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะเวลา 0 , 1 ,  2 , 3 , 4  

และ5 ปี ปีละ 5 ตัวอย่าง โดยทดสอบตามมาตรฐานและอุปกรณ์ดังนี้  
1. ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน IEC 156 1963  โดยใช้การ

ทดสอบแบบ Electrode แบบ Mushroom  
2. ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน IEC 156 1963 โดยใช้การ 

ทดสอบแบบ Electrode แบบ Sphere 
3. ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน  ASTM D877-87 โดยใช้ 

Electrode แบบ Cylinder  
4. ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน  ASTM D1816-87a ใช้ 

Electrode แบบ Mushroom  
5. ทดสอบการเกิดก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง โดยใช้เครื่องทดสอบ Transformer Fault 

Gas Analyzer  
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจงจากหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังขนาด ขนาด 115 kV, 50 MVA ที ่

ผ่านการใช้งานแล้วปีละจ านวน 5 ตัวอย่าง และด าเนิการทดสอบตามมาตรฐานดังนี้ 
1.  ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน IEC 156 1963  โดยใช้การ

ทดสอบแบบ Electrode แบบ Mushroom ปรับระยะห่างของ gap ที ่2.5 มม. แสดงดังภาพที่ 1  

 
ภาพที ่1 อุปกรณ์ทดสอบมาตรฐาน  IEC 156 1963  

 
ท าการทดลอบการเกิด breakdown voltage แสดงดังภาพที่ 2 ทดสอบจ านวน 6 ครั้งและหา

ค่าเฉลี่ยของ breakdown voltage  
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ภาพที่ 2 การเกิด breakdown voltage 

2.  ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน IEC 156 1963  โดยใช้การ
ทดสอบแบบ Electrode แบบ Sphere ปรับระยะห่างของหัว Mushroom ที่ 2 .5 มม. ท าการทดลอง
จ านวน 6 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยของ breakdown voltage แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 อุปกรณ์ทดสอบมาตรฐาน  IEC 156 1963  

3.  ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน ASTM D877-87 โดยใช้  
Electrode แบบ Cylinder ปรับระยะห่างของ gap ที่ 2.5 มม. มม. ท าการทดลองจ านวน 5 ครั้งและหา
ค่าเฉลี่ยของ breakdown voltage แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที ่4 อุปกรณ์ทดสอบมาตรฐาน ASTM D877-87  

4.  ทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) มาตรฐาน ASTM D1816-87a ใช้  
Electrode แบบ Mushroom  ปรับระยะห่างของ gap ที่ 2 mm ท าการทดลองจ านวน 5 ครั้งและหา
ค่าเฉลี่ยของ breakdown voltage แสดงดังภาพที่ 5  

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
692



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

5 
 

 
ภาพที่ 5 การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D1816-87a 

5.  น าผลการทดสอบเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
6.  ทดสอบหาปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลง โดยใช้เครื่อง Transformer Fault Gas Analyzer  

ท าการทดสอบ แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6 การทดสอบปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
และใช้โปรแกรม Transformer oil analysis เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 โปรแกรม Transformer oil analysis 

7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบหาแรงดันพังทลาย (Breakdown Voltage) ตามมาตรฐาน IEC 156 1963 โดยใช้ 
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การทดสอบแบบ Electrode แบบ Mushroom และแบบ sphere การทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM 
D877-87 โดยใช้ Electrode แบบ Cylinder เป็นตัวทดสอบและการทดสอบตามมาตรฐาน  ASTM D1816-
87a ใช้ Electrode แบบ Mushroom แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบหาค่า Breakdown voltage  ของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 

มาตรฐาน 0 ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5ปี 

IEC156 mushroom 64.4 53.3 36.1 28.8 19.6 9.8 
IEC156 sphere 65.5 54.1 37.0 29.3 19.9 10.0 

ASTM D877 62.6 52.1 34.9 27.7 16.9 8.5 
ASTM D1816 64.8 52.4 36.1 28.3 17.5 9.3 

จากตารางที่ 1 น ามาแสดงด้วยกราฟเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิด Breakdown voltage 
แสดงดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ย Breakdown voltage ในแต่ละมาตรฐาน 

 
จากภาพที่ 7 พบว่าอายุการใช้งานของน้ า มันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีแนวโนม้ลดต่ าลงในทุกๆ 

มาตรฐานและคุณสมบัติของน้ า มันในการต้านทานการเกิด breakdown voltage จะต่ ากว่ามาตรฐาน
ก าหนด 

การทดสอบหาปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังขนาด 115 kV, 50 MVA พบว่า  
1. การทดสอบหาปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังอายุการใช้งาน 4 ปี ผลการทดสอบ 

แสดงดังตารางที่ 2 

 
 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
694



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

7 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า อายุการใช้งาน 4 ปี 
Gas Analysis Values ppm/day Limits 
Fluid Temp C 35 - - 
Hydrogen  (H2) 48 - < 100 
Methane (CH4) 25 - < 120 
Ethane (C2H6) 6 - < 65 
Ethylene (C2H4) 3 - < 50 
Acetylene (C2H2) - - < 35 
Carbon Monoxide (CO) 126 - < 350 
Carbon Dioxide (C02) 259 - < 2500 
Oxygen (02) 1088 - - 
Nitrogen (N2) 29645 - - 
TDCG (ppm) 208 - <  720 
C02/CO 2.06 - - 
02/N2 0.04 - - 

จากตารางที่ 2  พบว่าปริมาณก๊าซของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีปริมาณก๊าซในน้ า มันอยู่ในค่า
มาตรฐานก าหนด ดังนั้นน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่ปีสามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติ 

2. การทดสอบหาปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังอายุการใช้งาน 8 ปี ผลการทดสอบ 
แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า อายุการใช้งาน 8 ปี  
Gas Analysis Values ppm/day Limits 
Fluid Temp C 35 - - 
Hydrogen  (H2) 9 - < 100 
Methane (CH4) 17 - < 120 
Ethane (C2H6) 9 Very High < 65 
Ethylene (C2H4) 3 - < 50 
Acetylene (C2H2) - - < 35 
Carbon Monoxide (CO) 125 - < 350 
Carbon Dioxide (C02) 195 - < 2500 
Oxygen (02) 1198 - - 
Nitrogen (N2) 26259 - - 
TDCG (ppm) 163 - <  720 
C02/CO 1.56 - - 
02/N2 0.05 - - 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
695



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

8 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังอยู่ ในค่ามาตรฐานก าหนด ดังนั้น
น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังสามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติ 

3. การทดสอบหาปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังอายุการใช้งาน 12 ปี ผลการทดสอบ 
แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ปริมาณก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า อายุการใช้งาน 12 ปี  
Gas Analysis Values ppm/day Limits 
Fluid Temp C 35 - - 
Hydrogen  (H2) 8 - < 100 
Methane (CH4) 57 - < 120 
Ethane (C2H6) 191 Very High < 65 
Ethylene (C2H4) 13 - < 50 
Acetylene (C2H2) - - < 35 
Carbon Monoxide (CO) 210 - < 350 
Carbon Dioxide (C02) 346 - < 2500 
Oxygen (02) 1158 - - 
Nitrogen (N2) - - - 
TDCG (ppm) 479 - <  720 
C02/CO 1.65 - - 
02/N2 - - - 

 

จากตารางที่ 4 ปริมาณก๊าซของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่มี อายุการใช้งาน 12 ปี พบว่าปริมาณ
ค่า Ethane(C2H6)  สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ <65 ppm 
 
อภิปรายผล  
  ผลการทดสอบเพ่ือหาปริมาณก๊าซของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังพบว่า หม้อแปลงที่มีอายุการใช้
งานต่ ากว่า 8 ปี ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ  

กรณีหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมีการใช้งานมากกว่า 8 ปี มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณของก๊าซ Ethane 
(C2H6)  สูงกว่าค่ามาตรฐาน และจะแบ่งระดับของผลกระทบได้ 2 ระดับคือ กรณีค่าปริมาณก๊าซ Ethane มี
ค่าสูงกว่าปริมาณที่ก าหนดไม่เกิน 100 ppm  ผลคือจะเกิดความร้อนผิดปกติขึ้นในน้ า มันหม้อแปลงไฟฟ้า
ก าลังให้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง และค้นหาสาเหตุเพ่ือการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา และกรณีก๊าซ 
Ethane มีค่าสูงกว่าปริมาณที่ก าหนดมากกว่า 100 ppm ผลคือจะเกิดความร้อนผิดปกติขึ้นถึงระดับ
อุณหภูมิ 150-300 องศาเซลเซียส ควรใช้ความระมัดระวัง และค้นหาสาเหตุเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ผลการวิจัยพบว่าน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่ผ่านการใช้งานจะมีค่าความเป็นฉนวนลดลง และมี

ความชื้นและก๊าซเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลาการท างาน จึงควรรเปลี่ยนตามระยะเวลา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังที่ มีการใช้งาน

ในพ้ืนที่ไกล้เคียงกันและสามารถตรวจสอบประวัติการเกิดฟอล์ตในพ้ืนที่ได้ เพ่ือควบคุมปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
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การเพิ่มหมู่ฟังก์ชันบนพื้นผิวถ่านชาร์จากหญ้าเนเปียร์โดยการออกซิไดซด์้วยโอโซนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของเหล็ก  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาการเพ่ิมหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวของถ่านชาร์จากหญ้าเนเปียร์ โดยการออกซิไดซ์ด้วยโอโซน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของเหล็กในน้ า แล้วน าไปตรวจวัดพ้ืนผิวและความเป็นรูพรุนของสาร
ตัวอย่างเท่ากับ 337.19 ตารางเมตรต่อกรัม น าถ่านชาร์ตัวอย่างมาบดแล้วไปออกซิไดซ์ด้วยโอโซนโดยใช้เวลา 0 
30 60 90 และ 120 นาที แล้วน าไปตรวจสอบหมู่ฟังก์ชัน ด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรด สเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ และวิธีการไทเทรตของโบห์ม จากนั้นน าถ่านชาร์ตัวอย่างไปแลกเปลี่ยนไอออน โดยการจุ่มชุ่มใน
สารละลายเฟอรัสคลอไรด์และตรวจวัดปริมาณการดูดซับไอออนของเหล็กโดยใช้อะตอมมิกแอพซอปชันสเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ จากผลการทดลองพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณของหมู่ฟังก์ชันเพ่ิมขึ้น เมื่อเวลาที่ใช้ในการ
ออกซิไดซ์เพ่ิมขึ้น ส่วนปริมาณการดูดซับไอออนของเหล็กจากถ่านชาร์ที่ไม่ผ่านการออกซิไดซ์นั้น สามารถดูดซับ
ได้ 1.81 มิลลิกรัมของเหล็กต่อกรัมของถ่านชาร์ตัวอย่าง ส่วนถ่านชาร์ที่ผ่านการออกซิไดซ์ที่ 120 นาทีนั้น 
สามารถดูดซับได้ 4.83 มิลลิกรัมของเหล็กต่อกรัมของถ่านชาร์ตัวอย่าง ดังนั้นจึงสามารถน าถ่านชาร์จาก
หญ้าเนเปียร์ไปใช้ประโยชน์ในการดูดซับไอออนของเหล็กในน้ าประปา ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีสารเคมีตกค้างในกระบวนการผลิตน้ าประปา เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้น้ าที่สะอาดและปลอดภัย 

 
ค าส าคัญ :  หมู่ฟังก์ชัน ออกซิเดชัน โอโซน การดูดซับ 
 

Abstract 

This study is an increasing functional groups on charcoal surface area from 
napier grass by ozone oxidation.  It used for increasing Fe2+  adsorption efficiency in the 
water. The measuring instrument used to measure by surface area and porosity analyzer 
(BET) as 337.19 m2/g. The samples were grinded and sent to an ozone oxidation process at 
0, 30, 60, 90 and 120 min. Then, the samples were measured by FT-IR spectrophotometer 
and Boehm’ s Titration method for evaluate the functional groups.  After that, these 
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samples were made ion-exchange by the impregnation in ferrous chloride (FeCl2) solution 
and measured the concentration of Fe2+ adsorption by Atomic Absorption Spectrophotometer 
(AAs). The results had the quantitative change of the functional groups increase when the 
time for ozone oxidation increase.  The amount of Fe2+  adsorption from the oxidation 
sample at 0 min as 1.81 mg-Fe/ g-sample. And the amount of Fe2+  adsorption from the 
oxidation sample at 120 min as 4.83 mg-Fe/g-sample. Therefore, we can apply the charcoal 
from napier grass for iron ion adsorption in the water supply. It is a good choice, environment 
friendly, and non residue used for clean and save water in the community.  

Keywords : Functional Group, Oxidation, Ozone, Adsorption    
 
บทน า 
          น้ าถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ตลอดจนพืช จะขาดน้ าไม่ได้ 
มนุษย์ต้องใช้น้ าในชีวิตประจ าวันส าหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ และการอุตสาหกรรม 
ดังนั้นจะต้องแสวงหาน้ าที่สะอาดมาเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค โดยไม่มีสารพิษเจือปน จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ
น้ า หรือระบบประปาขึ้นมาใช้ในชุมชน โดยเฉพาะระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านในชนบทนั้นมีปัญหารุนแรงมาก 
เนื่องจากระบบการผลิตไม่ได้มาตรฐานท าให้มีไอออนของโลหะหนักหลายชนิดปนเปื้อนเข้ามา 
          ปัญหาการปนเปื้อนไอออนของโลหะหนักในแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินที่ใช้เป็นน้ า
ดิบเพ่ือใช้อุปโภคและบริโภคนั้นต้องท าการก าจัดก่อน โดยเฉพาะไอออนของเหล็กที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ าก็เป็น
ปัญหาใหญ่ที่มีอยู่หลายพ้ืนที่ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูป คือไอออนในรูป Fe2+ กับไอออนในรูป 
Fe3+ เมื่อสังเกตน้ าบาดาลที่เพิ่งถูกสูบมาด้วยตาเปล่าจะเห็นฝ้าลอยอยู่บนผิวน้ า เวลาต่อมาน้ าจะเริ่มขุ่นแดง 
และตกตะกอนลง ถ้ามีการน าน้ าไปใช้ สีแดงสนิมของเหล็กจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าและเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อกรอง 
ทรายกรอง และภายในเครื่องสูบน้ า สนิมเหล็กที่ถูกสะสมไว้จะไปอุดตันท่อน้ าได้ ด้านการบริโภคน้ าที่มีเหล็ก
มากจะมีสีเหลืองหรือสีแดงและมีกลิ่นสนิมเหล็ก เป็นที่น่ารังเกียจต่อการใช้เป็นน้ าบริโภค  
          การดูดซับทางกายภาพโดยถ่านกัมมันต์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ามาแก้ปัญหา แต่เนื่องจากการดูดซับของ
ถ่านกัมมันต์ที่เกิดขึ้นในรูพรุนภายในถ่านด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวถูกดูดซับกับผนังรูพรุนของถ่านที่
มีอยู่ ส่วนบริเวณพ้ืนผิวนอกจากที่เป็นรูพรุนไม่สามารถท าการดูดซับได้ เพราะถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้ทั่วไปเป็น
สารไม่มีขั้ว จึงเป็นการดูดซับทางกายภาพอย่างเดียว ข้อจ ากัดคือเมื่อใช้ในการใช้ดูดซับไอออนของโลหะหนัก
ในการบ าบัดน้ าเสีย หรือน้ าดิบเพื่อใช้ผลิตน้ าประปาที่มีโลหะหนักปนเปื้อน ประสิทธิภาพจะต่ า อีกทั้งมีราคา
ค่อนข้างแพง เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยน าเอาหญ้าเนเปียร์ที่สามารถปลูกได้ในสภาพ
ดินที่แห้งแล้งและเป็นพืชที่โตเร็วสามารถน ามาเผาเป็นถ่านชาร์ เพ่ือน ามาใช้เป็นตัวดูดซับแทนถ่านกัมมันต์ได้
แต่ข้อจ ากัดของถ่านชาร์คือมีรูพรุนภายในเพ่ือใช้ดูดซับน้อยกว่าถ่านกัมมันต์ ดังนั้นในการแก้ปัญหาคือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูดซับโดยการออกซิไดซ์พ้ืนผิวถ่านท าให้เกิดหมู่ฟังก์ชันเกิดเป็นสารมีข้ัว จึงสามารถจับไอออน

ของโลหะหนักเช่น Fe
2+

 Ni
2+

 Cr
3+

 Zn
2+

ที่เป็นสารปนเปื้อนในน้ าดิบที่ใช้ท าน้ าประปาหรือได้โดยการ
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แลกเปลี่ยนประจุบนพ้ืนผิว ดังนั้นจึงกลายเป็นทั้งตัวดูดซับและสารเรซิ่นที่ท าหน้าที่สองอย่างในตัวเดียวกัน โดย
ส่วนใหญ่ในการท าให้เกิดหมู่ฟังก์ชันบนผิวถ่านนั้นมักจะใช้สารเคมี เช่น ด่างทับทิม กรดซัลฟิวริก หรือ กรด
ไนตริก เป็นตัวออกซิไดซ์ อันจะน ามาซึ่งอันตรายโดยตรง  
          ส าหรับในการศึกษานี้ได้ใช้แก๊สโอโซนที่ได้จากเครื่องก าเนิดโอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ ดังนั้นจึงไม่มีน้ า
เสียที่ต้องบ าบัดในกระบวนการนี้ และมีความปลอดภัยเมื่อน าถ่านชาร์ที่ผ่านกระบวนการนี้มาใช้ในการท าเป็น
สารกรองเพ่ือผลิตน้ าประปาหรือน้ าสะอาด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของถ่านชาร์  
2. เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพ่ิมหมู่ฟังก์ชันของถ่านชาร์ด้วยโอโซน 
3. เพ่ือศึกษาการดูดซับไอออนเหล็กของถ่านชาร์ที่ได้จากการเพ่ิมหมู่ฟังก์ชัน 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
          เพ่ิมหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวของถ่านชาร์ด้วยการใช้แก๊สโอโซน และศึกษาหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิว
ของถ่านชาร์ แล้วจึงตรวจสอบความพรุนและพ้ืนที่ผิวก่อนการปรับปรุงพ้ืนผิว ตามด้วยการตรวจวัดการดูดซับ
ไอออนของเหล็ก  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. วัตถุดิบที่ใช้และวิธีทดลอง 

          วัตถุดิบทีเ่ป็นถ่านชาร์จากหญ้าเนเปียร์เพ่ือใช้ในการทดลองสนับสนุนโดยบริษัท เอ็นไวร์ ควอลิตี้ จ ากัด 
ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ของหญ้าเนเปียร์พันธุ์เขียวสยาม โดยน ามาจากแปลงทดลองที่จังหวัดชัยภูมิ  
          วิธีการทดลองที่ใช้ในการศึกษาสมบัติของถ่านชาร์ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนต่อไปนี้คือ การปรับปรุง
ถ่านชาร์ให้มีลักษณะพิเศษโดยการออกซิไดซ์เพ่ือใช้ในการดูดซับโลหะหนัก (Fe) ลักษณะโครงสร้างทางเคมีของ
ถ่านชาร์ตัวอย่างเป็นผลที่เกิดจากการออกซิไดซ์ด้วยแก๊สโอโซน (O3) ซึ่งตรวจสอบโดยใช้ FT–IR spectroscopy 
และ Boehm’s Titration ส่วนการหาความเข้มข้นของโลหะเหล็กที่ได้จากการจุ่มชุ่ม (Impregnated) ถ่านชาร์
ตัวอย่างในกระบวนการเติมโลหะด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) สามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือ
วิเคราะห์ที่เรียกว่า Atomic Absorption Spectroscopy (AAs) นอกจากนี้พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของรูพรุน
ของถ่านหญ้าเนเปียร์ ยังสามารถวิเคราะห์หาได้โดยการใช้เครื่องมือ BET Analysis  

2. การเผาให้เป็นถ่าน   
          ขั้นตอนนี้เป็นการแปรสภาพอินทรีย์วัตถุให้เป็นถ่านชาร์ โดยน าวัตถุดิบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
หลักมาเผาในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่น้อยกว่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ส าหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ใน
ระยะแรก ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน จะสลายออกมาก่อนในรูปแก๊ส ท าให้ได้ถ่านที่มีสัดส่วนของ
คาร์บอนเป็นองค์ประกอบสูงขึ้นเมื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้น สารอินทรีย์จะแตกสลายพร้อมกับปล่อยน้ ามันดิบ และ
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สารอ่ืนๆเป็นจ านวนมากออกมา โดยสีของวัตถุดิบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด า เนื่องจากปฏิกิริยาคาร์บอไนเซชันของ
เซลลูโลสและลิกนินเป็นหลัก ซึ่งเซลลูโลสจะสูญเสียมากที่สุดในช่วงนี้ ถ่านที่ได้มีความสามารถในการดูดซับต่ า 
เพราะมีพ้ืนที่ผิวและรูพรุนน้อยและยังคงมีน้ ามันดิบบางส่วนตกค้างอยู่ในรูพรุนหรือเกาะอยู่ตามผิวถ่าน จึง
จ าเป็นต้องน าถ่านนี้ไปผ่านขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพ่ือความสามารถในการดูดซับ  

3. วิธีการปรับปรุงพื้นผิวด้วยการออกซิไดซ์ด้วยโอโซน 

          ส าหรับการออกซิไดซ์ด้วยโอโซนในวัฏภาคของเหลวนั้น ต้องน าถ่านชาร์ตัวอย่างที่ได้จากการเผาโดย
เทคโนโลยีชาวบ้านมาบดให้เป็นเกล็ดขนาดไม่ละเอียดมากนักประมาณ 5 กิโลกรัม ใส่เข้าไปในถังกวนสแตนเลส
แล้วเติมน้ าประมาณ 20 ลิตร และกวนอย่างต่อเนื่อง แก๊สโอโซนจากเครื่องก าเนิดโอโซนชนิดโคโรนาดิสชาร์จ 
ถูกส่งผ่านท่อข้าไปในถังกวนสแตนเลส สามารถผลิตแก๊สโอโซนได้ 15 กรัมต่อชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของ
อากาศสูงสุดที่ใช้ในการทดลอง 10 ลิตรต่อนาที การทดลองในวัฏภาคของเหลวนี้ได้มีการก าหนดอุณหภูมิคงที่
ที่ 30 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่ใช้ในการออกซิไดส์คือ 30, 60, 90 และ 120 นาที  

4. การเติมโลหะโดยการแลกเปลี่ยนไอออนด้วยการจุ่มชุ่ม 
          การน าเอาตัวอย่างถ่านชาร์ที่ได้จากการเผาหญ้าเนเปียร์มาออกซิไดซ์ด้วย O3 ชนิดละประมาณ 10–20 
กรัม มาผสมกับสารละลาย Iron (II) Chloride (FeCl2) ไอออนของเหล็ก (Fe2+) ที่ได้จากสารละลาย FeCl2 
สามารถจับติดกับพ้ืนผิวของคาร์บอนโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนในสารละลาย (Cal, et al., 2000) 
ความเข้มข้นของสารละลาย FeCl2 0.10 โมลาร์ จากนั้นจึงคนสารผสมอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา 30 นาทีที่
อุณหภูมิห้อง หลังจากกระบวนการเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วล้างถ่านชาร์ตัวอย่างด้วยน้ ากลั่นเพ่ือขจัดไอออน 
สุดท้ายน าตัวอย่างไปกรองและท าให้แห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

5. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะโดยใช้ Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  
          หมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวของถ่านชาร์ตัวอย่างถูกพิสูจน์เอกลักษณ์ จากการส่งผ่านสเปกตรัมของอินฟาเรด
ที่ได้จาก FT–IR (TENSOR 27) การวิเคราะห์ท าได้โดยเตรียมถ่านจากหญ้าที่บดละเอียดเป็นผงจ านวน 1.0 
มิลลิกรัม ผสมกับโพแทสเซียมไอโอไดด์ : KBr (Merck; for spectroscopy) จ านวน 300 มิลลิกรัม บดให้เข้า
กันในโกร่งบด แล้วน ามาท าเป็นแผ่นดิสก์ขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ความหนา 1–2 มิลลิเมตร
โดยเครื่องอัดแรงดันสูงที่ 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งดิสก์จะมีความโปร่งใสต่อการแผ่รังสี IR และสามารถ
วิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันได้โดยตรง ทั้งนี้ FT–IR สเปกตรัมของถ่านชาร์ตัวอย่างถูกบันทึกในช่วงระหว่าง 4000 
และ 800 cm-1 

6. การวิเคราะห์โดยวิธี Boehm’s Titration 
          การไทเทรตด้วยวิธีของ Boehm ซึ่งอธิบายอยู่ในเอกสารที่เก่ียวข้องของ Moreno–Castilla, et al., 
1998 โดยวิธีนี้สามารถค านวณหาความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันกรดที่อยู่บนพ้ืนผิวของถ่านตัวอย่างภายใต้ข้อ
สมมุติต่อไปนี้ โซเดียมไฮดรอกไซค์ (NaOH) ท าปฏิกิริยาพอดีกับหมู่ฟังก์ชันของกรดคาร์บอกซิลิก ฟีนอลิก
และกรดแลกโทนิก โดยที่โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) จะท าปฏิกิริยาพอดีกับหมู่ฟังก์ชันของกรดคารบ์อกซิลิก 
และกรดฟีนอลิกเท่านั้น ส าหรับโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) จะท าปฏิกิริยาพอดีกับหมู่ฟังก์ชันของกรด
คาร์บอกซิลิกเท่านั้น วิธีด าเนินการ คือ การน าเอาถ่านตัวอย่างจ านวน 1.0 กรัม ผสมกับสารละลายอย่างละ 50 
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อไปนี้ NaOH, NaHCO3 และ Na2CO3 ที่มีความเข้มข้นอย่างละ 0.1 โมลาร์ โดยมีการ
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คนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงท าการแยกของแข็งกับสารละลายออกจากกันโดยการกรอง 
แล้วน าสารละลายที่ได้แต่ละชนิดไปไทเทรตกับกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลาร์ ส่วนประกอบที่เป็นหมู่ฟังก์ชัน
กรดฟีนอลิกบนผิวถ่าน ค านวณหาได้จากปริมาณของ 0.1 M NaHCO3 ที่ถ่านตัวอย่างใช้ไป ส าหรับ
ส่วนประกอบที่เป็นหมู่ฟังก์ชันแลคโทนิกบนผิวถ่านค านวณหาได้จากความแตกต่างระหว่างปริมาณของ 0.1 M 
Na2CO3 และ 0.1 M NaHCO3 ที่ถ่านตัวอย่างใช้ไป นอกจากนี้หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกหาได้โดยการลบ
ปริมาณของ 0.1 M Na2CO3 ที่ถ่านตัวอย่างใช้ไปจากปริมาณของ  0.1 M NaOH ที่ถูกใช้ไป โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ถือว่าเป็นเบสที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากท่ีจะได้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นของแข็ง
บริสุทธิ์เพราะสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ (Chang, 2002) จึงเป็นเหตุผลที่ต้องน าโซเดียมไฮดรอกไซด์
ไปสอบเทียบกับสารละลายปฐมภูมิก่อน เพ่ือให้ทราบความเข้มข้นที่ถูกต้องและแม่นย า ส าหรับกรดที่เลือกใช้
เป็นสารละลายปฐมภูมิคือ potassium hydrogen phthalate (KHP) มีสูตรโมเลกุลคือ KHC8H4O4 ลักษณะ
ของสาร KHP เป็นของแข็งสีขาวมีความบริสุทธิ์สูง นอกจากนี้ Na2CO3, NaHCO3 และ HCl ก็ต้องน าไปสอบ
เทียบกับสารละลายมาตรฐานก่อนใช้ในการวิเคราะห์ 

7. การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Atomic Absorption Spectroscopy (AAs) 
          ถ่านชาร์ตัวอย่างที่ผ่านการแลกเปลี่ยนไอออนโดยการจุ่มชุ่มนั้น สามารถตรวจวัดปริมาณของเหล็กที่
ติดอยู่บนพื้นผิวของถ่านได้ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่เรียกว่า AAs โดยถ่านชาร์ตัวอย่างจะถูกน าไปละลายใน 
สารละลาย Aqua Regia ซึ่งสารละลายนี้เป็นส่วนผสมของกรดไนตริกเข้มข้น 1 ส่วนกับกรดไฮโดรคลอริก
เข้มข้น 3 ส่วน เพ่ือใช้สกัดเอาอะตอมของเหล็กออกมาวัดเชิงปริมาณ ซึ่งอะตอมของเหล็กจาก Atomizer 
จะถูกดูดกลืน ที่ความยาวคลื่น 213.9 นาโนเมตร ดังนั้นจึงได้น าเอาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วย
เครื่องมือวิเคราะห์ AAs เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมด  

8. การวิเคราะห์หาพ้ืนที่ผิวและรูพรุนไมโคร (BET Surface Area and Micropores Analysis)  
          พ้ืนผิวเฉพาะและปริมาตรรูพรุนของถ่านชาร์ตัวอย่างหาได้จากไอโซเทอมการดูดซับของไนโตรเจน ที่
อุณหภูมิ 77 เคลวิน โดยใช้เครื่องมือ  Automatic Surface Analyzer Instrument (BET) ทฤษฎี BET 
(Brunauer–Emmett–Teller) และสมการของ DR (Dubinin–Radushkevich) ใช้ส าหรับหาพ้ืนผิวเฉพาะและ
ปริมาตรรูพรุนตามล าดับ ปริมาตรรูพรุนรวมหาได้จากจ านวนของไนโตรเจนแก๊สที่ถูกดูดซับ ณ ความดัน
สัมพัทธ์ของ 0.98 โดยการค านวณกลับเป็นปริมาตรของไนโตรเจนในสถานะของเหลวซึ่งใช้ค านวณหาถ่าน
ชาร์ตัวอย่างที่ไม่ผ่านการออกซิไดซ์ 
 
ผลการวิจัย 

1. สมบัติของถ่านตัวอย่าง  

          ถ่านตัวอย่างจากการเผาโดยเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ใช้ในการศึกษาเป็นถ่านบดชนิดผงเตรียมได้จาก
วัตถุดิบที่เป็นหญ้าเนเปียร์พันธุ์เขียวสยามและมีสมบัติเฉพาะดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  สมบัติเฉพาะตัวของถ่านตัวอย่างจากการเผาโดยชาวบ้านที่ยังไม่ได้ท าการปรับปรุงพ้ืนผิว  
 
     Characteristic Properties                                  Units 

1. Micro pore area:                                        302.4094      m2/g  
2. Micro pore volume:                                       0.119       cm3/g 
3. Average pore size:                                         2.18         nm 
4. BET surface area:                                       218.0418      m2/g 
5. Langmuir Surface Area:                               337.1899      m2/g 
6. Particle density:                                             1.000       kg/m3 

 

2. ผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectroscopy 

          เครื่องมือวิเคราะห์ FT–IR spectroscopy สามารถให้ข้อมูลของโครงสร้างทางเคมีของสารที่อยู่บน
พ้ืนผิวถ่านตัวอย่างได้ ซึ่งสเปคตรัมของหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดเทียบหาได้จากคู่มือของสเปคตรัมมาตรฐาน (Smith, 
1999) และค่า Wavenumber ที่ใช้ส าหรับสเปคตรัมของถ่านชาร์ตัวอย่างดังปรากฏในตารางที่ 2 ส าหรับ
สเปคตรัม FT-IR ของถ่านชาร์ตัวอย่างปรากฏในภาพที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 พบมีการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชัน
หลังผ่านการออกซิไดซ์ด้วยโอโซนที่เวลาต่างๆ หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของถ่านชาร์
จากหญ้าเนเปียร์ โดยถ่านชาร์ตัวอย่างหลังจากการออกซิไดซ์ด้วยโอโซนที่เวลา 30, 60, 90 และ 120 นาที 
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของหมู่ฟังก์ชัน ด้วยการสังเกตจากรูปร่างของสเปคตรัมของ FT–IR  

 

 

ภาพที่ 1  สเปคตรัม FT–IR ของถา่นตัวอย่างที่ไม่ผ่านการออกซิไดซ์ 
 

Date of Measurement :  16/07/2018

Operator Name :  Administrator

Instrument Type :   TENSOR 27

Sample Name :  A01_rep 2

Sample Form :  

Filename :  A01_rep 2.0

3
4
4
9

2
9
6
0

2
9
2
5

2
8
5
5

2
3
7
4

1
5
8
1

1
3
7
5

1
2
2
0

1
1
6
1 1

0
9
7

1
0
6
5

8
7
4 8
0
6

7
5
1

6
0
4

5
6
9

4
6
9

500100015002000250030003500

Wavenumber cm-1

0
.0

0
0
.0

2
0
.0

4
0
.0

6
0
.0

8
0
.1

0

A
b
so

rb
an

ce
 U

n
it

s



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
704 

 

 
ภาพที่ 2  สเปคตรัม FT–IR ของถ่านตัวอย่างจากการออกซิไดซ์ ด้วย O3 เป็นเวลา  30 นาท ี

 

 
ภาพที่ 3  สเปคตรัม FT–IR ของถ่านตัวอย่างจากการออกซิไดซ์ ด้วย O3 เป็นเวลา 60 นาที 

 

 
ภาพที่ 4  สเปคตรัม FT–IR ของถ่านตัวอย่างจากการออกซิไดซ์ ด้วย O3 เป็นเวลา 90 นาท ี

 

Date of Measurement :  16/07/2018

Operator Name :  Administrator

Instrument Type :   TENSOR 27

Sample Name :  A02_rep 2

Sample Form :  

Filename :  A02_rep 2.0
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Date of Measurement :  16/07/2018

Operator Name :  Administrator

Instrument Type :   TENSOR 27

Sample Name :  A03_rep 2

Sample Form :  

Filename :  A03_rep 2.0
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Date of Measurement :  16/07/2018

Operator Name :  Administrator

Instrument Type :   TENSOR 27

Sample Name :  A04_rep 2

Sample Form :  

Filename :  A04_rep 2.0
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ภาพที่ 5  สเปคตรัม FT–IR ของถ่านตัวอย่างจากการออกซิไดซ์ ด้วย O3 เป็นเวลา 120 นาท ี
 
 

ตารางท่ี 2  ความเป็นไปได้ของ FT–IR Peak ที่ได้จากถ่านตัวอย่างโดย FT–IR Spectroscopy 
 
      Wavenumber,cm-1               Vibration mode                     Atomic groupings 
       3200 – 3500                       O-H (stretching)    Hydrogen bonding, Alcohol and Phenol                
       2853 – 2962                       C-H (stretching)                    Alkane,  Aromatic- CH3 

   2400 – 3400                       O-H (C-O stretching)              Carboxylic Acid 
       1500 – 1600                       NO2 (stretching)                    Nitro Compound 
       1365 – 1395                       C-H (bending)                       Alkane 
       1000 – 1400                       C-O (stretching)                     Alcohol and Phenol 
       1000 – 1300                       C-O (stretching)                     Ether, Ester  

   650  –  1000                      C=C (stretching)                     Alkene 
675 –  900                         =C-H (stretching)                    Aromatic Hydrocarbon  

 
2. การวิเคราะห์ด้วยวิธี Boehm’s Titration 

          ออกซิเจนเชิงซ้อนที่ได้ท าการพิสูจน์เอกลักษณ์โดย FT–IR spectroscopy จากถ่านชาร์ตัวอย่างที่ไม่
ผ่านการออกซิไดซ์ด้วย O3 และถ่านที่ถูกออกซิไดซ์ด้วย O3 ด้วยเวลาที่แตกต่างกัน อาจเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังนั้นจึงน าเอาเทคนิคการไทเทรตมาประยุกต์ใช้ซึ่งเรียกว่าเทคนิค Boehm’s 
Titration เพ่ือใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณของกรดคาร์บอกซิลิก กรดแลกโทนิก และกรดฟีนอลิก ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ได้แสดงในตารางที่ 3  
 
 
 
 

Date of Measurement :  16/07/2018

Operator Name :  Administrator

Instrument Type :   TENSOR 27

Sample Name :  A05_rep 2

Sample Form :  

Filename :  A05_rep 2.0
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ตารางท่ี 3  ผลของ Boehm’s Titration 

              Sample                         Concentration of acidic groups (mmol / g–sample)        
                                        Carboxylic         Phenolic           Lactonic     Total Acidity                                                                          

1. Original                         0.0934            0.0127              0.0135             0.1196 
2. O3 oxidation 30 min        0.0937            0.0144              0.0215             0.1296 
3. O3 oxidation 60 min        0.0938            0.0228              0.0199             0.1365 
4. O3 oxidation 90 min        0.0942            0.0170              0.0168             0.1280 
5. O3 oxidation 120 min      0.0941             0.0174             0.0282             0.1397  

 

          จากผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีของ Boehm’s Titration ในตารางที่ 3 พบว่า มีความเข้มข้นของหมู่
ฟังก์ชันที่เกิดกับถ่านจากหญ้าเนเปียร์ที่เผาโดยเทคโนโลยีชาวบ้าน (Original) ที่ยังไม่ผ่านการออกซิไดซ์ด้วย
แก๊สโอโซน เนื่องจากถ่านที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้นยังไม่มีการน าไปผ่านกระบวนการกระตุ้น (Activation) จึงยังคงมี
หมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ติดมาด้วย หลังจากน าถ่านมาผ่านการออกซิไดซ์ ด้วยแก๊สโอโซนด้วยเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า
แนวโน้มในการเกิดหมู่ฟังชั่นเพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาในการออกซิไดซ์ใช้มากขึ้น โดยหมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก
ที่สุด คือ กรดคาร์บอกซิลิกมีความเข้มข้นสูงสุด 0.0942 mmol / g–sample กรดแลกโทนิกมีความเข้นข้น
สูงสุด 0.0282 mmol / g–sample และกรดฟีนอลิกมีความเข้นข้นสูงสุด 0.0228 mmol / g–sample ส่วน
ปริมาณหมู่ฟังก์ชันรวมสูงสุดเท่ากับ 0.1397 mmol / g–sample เมื่อใช้เวลาในการออกซิไดซ์ด้วยแก๊สโอโซน
เป็นเวลา 120 นาที  
 
3. การวิเคราะห์ด้วย AAs  
           การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะเหล็กที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนไอออนในกระบวนการเติมโลหะเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของถ่านตัวอย่างโดยการใช้ AAs ดังตารางที่ 4  แสดงถึงผลของถ่านชาร์ตัวอย่างทั้งที่ไม่
ผ่านการออกซิไดซ์และผ่านการออกซิไดซ์ด้วย O3 โดยการใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนไอออนของเหล็กกับถ่าน
ชาร์ตัวอย่าง เป็นเวลา 30 นาที ทุกตัวอย่าง พบว่าปริมาณโลหะเหล็กท่ีพบมากท่ีสุด 4.83 mg-Fe/g–sample 
ได้แก่ ถ่านตัวอย่างที่ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการออกซิไดซ์กับ O3 เป็นเวลา 120 นาที ส่วนใน
กรณีของถ่านตัวอย่างที่ไม่ถูกออกซิไดซ์ด้วย O3 พบปริมาณเหล็กน้อยที่สุดคือ 1.81 mg–Fe/g–sample มี
แนวโน้มว่าเมื่อเวลาการออกซิไดซ์ที่ใช้เพ่ิมข้ึนท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับปริมาณเหล็กในถ่านตัวอย่าง
เพ่ิมข้ึนด้วย  
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ตารางที ่4  ปริมาณของโลหะเหล็กท่ีถูกดูดซับเข้าไปในถ่านชาร์จากหญ้าเนเปียร์ตัวอย่าง  

     Sample description          Sample  wt.(g)      Iron conc. (ppm)   mg- Fe/g– sample 
1. Original                            0.9933                     1.8                        1.81   
2. O3 oxidation 30 min           0.9797                     2.7                        2.76      
3. O3 oxidation 60 min           0.9426                     3.2                        3.39 
4. O3 oxidation 90 min           0.9737                     3.7                        3.80    
5. O3 oxidation 120 min         0.9726                     4.7                        4.83    

 
 
อภิปรายผล 

1. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพโดยใช้ BET Analysis บอกให้ทราบถึงค่า Surface Area Micro pore 
Volume หรือ Micro pore Size ซึ่งสมบัติเหล่านี้สามารถที่จะท านายถึงการประสิทธิภาพการดูดซับ ไอระเหย 
กลิ่นหรือโลหะของถ่านตัวอย่างได้ในเบื้องต้น จากผลการวิเคราะห์พบว่าถ่านชาร์ที่ได้จากการเผาหญ้าเนเปียร์
โดยใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน มีค่า  Langmuir Surface Area: 337.1899 m2/g และ BET surface area:  
218.0418 m2/g เมื่อเทียบกับถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจะมีค่า BET surface area: 800–12000 m2/g ซึ่งก็
สามารถน าไปใช้งานได้เช่นเดียวกับถ่านกัมมันต์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่
ไม่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนที่ไม่มากนัก   
2. เครื่องมือวิเคราะห์ FT–IR spectroscopy เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของถ่านที่ไม่ได้
ปรับปรุงพ้ืนผิวและตัวอย่างที่ปรับปรุงโดยการออกซิไดซ์ ชนิดของหมู่ฟังก์ชันที่มีออกซิเจนแยกได้เป็น เอสเทอร์ 
อีเทอร์ แอลกอฮอล์ คีโตน และหมู่ฟังก์ชันกรดคาร์บอกซิลิก การไทเทรตโดยวิธีของ Boehm ก็เป็นอีกเทคนิค
หนึ่งที่ใช้ตรวจวิเคราะห์หาชนิดและความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันบนพ้ืนผิวถ่านตัวอย่างและพบว่าถ่านที่ไม่ผ่าน
การออกซิไดซ์ โดยแก๊สโอโซนมีหมู่ฟังก์ชันของออกซิเจนบนพ้ืนผิวถ่านติดมาด้วยเนื่องจากถ่านดังกล่าวยังไม่ถูก
กระตุ้นให้เป็นถ่านกัมมันต์ 
3. การใช้โอโซนเพ่ือออกซิไดซ์ถ่านตัวอย่างเป็นวิธีที่มีผลต่อการฟอร์มสารประกอบเชิงซ้อนของออกซิเจน และ
ความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาที่ใช้ในกระบวนการออกซิไดซ์ ส่วนผลของ Boehm นั้น สรุป
ได้ว่า ยังมีความเข้มข้นของหมู่ฟังก์ชันที่เกิดกับถ่านตัวอย่าง (Original) ที่ยังไม่ผ่านการออกซิไดซ์ด้วยแก๊สโอโซน 
เนื่องจากถ่านชาร์ตัวอย่างที่เป็นใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ยังไม่มีการน าไปผ่านกระบวนการกระตุ้น (Activation) จึง
ยังคงมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆติดมาด้วย  
4. ปริมาณของโลหะเหล็กที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนั้น ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการออกซิไดซ์เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพถ่านตัวอย่าง พบว่าปริมาณโลหะเหล็กท่ีพบมากท่ีสุด 4.83 mg–Fe/g–sample ได้แก่ 
ถ่านตัวอย่างที่ได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการออกซิไดซ์กับ O3 เป็นเวลา 120 นาที ส่วนในกรณี
ของถ่านตัวอย่างที่ไม่ถูกออกซิไดซ์ด้วย O3 พบปริมาณเหล็กน้อยที่สุด 1.81 mg–Fe/g–sample มีแนวโน้มว่า
เมื่อเวลาการออกซิไดซ์ที่ใช้เพ่ิมขึ้นท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซับปริมาณเหล็กในถ่านตัวอย่างเพ่ิมข้ึนด้วย 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
          หัวข้อที่สนใจในการศึกษาส าหรับงานวิจัยต่อเนื่องในอนาคตเพ่ือน ามาประยุกต์และปรับปรุงใช้กับการ
ดูดซับกลิ่นและไอระเหยของสารเคมี ดังนี้คือ 
1. กลไกการดูดซับทั้งการดูดซับทางเคมีและทางกายภาพของแก๊สที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า ทั้งที่อยู่ในสภาวะทั้ง
อุณหภูมิต่ าและอุณหภูมิสูง 
2. หมู่ฟังชันบนพ้ืนผิวถ่านชาร์ตัวอย่างเช่น C–O และ C=O ที่มีผลต่อพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมที่มีค่าอิเล็ก
โทรเนกาติวิตี (electronegativity) สูง ส าหรับแก๊สที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า เช่น แก๊ส แอมโมเนีย (NH3)  
3. การดูดซับของถ่านชาร์ตัวอย่างส าหรับแก๊สที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าที่อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ทั้งนี้
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดอากาศเสียที่อุณหภูมิสูง เช่น ของเสียจากแก๊สร้อนที่ออกจากปล่องไอเสีย
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
4. บทบาทของหมู่ฟังชั่นบางหมู่ เช่น คีโตน เอสเทอร์ คาร์บอกซิลิก และ/หรืออัลคีน บนพ้ืนผิวของถ่านชาร์
ตัวอย่างที่มีผลต่อการเติมโลหะในกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนส าหรับโลหะสังกะสี ทองแดง เหล็ก และ/หรือ
ตะกั่ว 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา 2) ประพันธบทรอง
และทํานองเพลง“บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”3) วิเคราะหอารมณเพลงใน“บทเพลงวิถีชีวิต
ชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการเก็บขอมูลภาคสนามจาก ชาวบานตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาและนําเสนอ
ขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 ผลการวิจัยพบวา ผลงานสรางสรรค “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” เปนการ
ประพันธบทรองและทํานองเพลง โดยบรรยายถึงเอกลักษณ อาชีพ และวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเกาะยอ 
จังหวัดสงขลา ชาวบานในตําบลเกาะยอ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ภายในตําบลเกาะยอจึงมีวัฒนธรรม
และประเพณีเหมือนชาวใตท่ัวไป มีวิถีชีวิตความเปนอยูเรียบงายการประกอบอาชีพของชาวเกาะยอจะมี 3 
อาชีพ ท่ีเปนอาชีพสืบตอกัน ไดแก อาชีพประมง อาชีพทําสวน และอาชีพทอผา สืบเนื่องจากตําบลเกาะยอมี
พื้นท่ีติดชายฝงทะเลสาบสงขลา อีกท้ังยังมีพื้นท่ีเปนเชิงเขาเหมาะแกการเกษตร ทําใหชาวเกาะยอมีอาชีพ
ชาวประมงและชาวสวนเปนสวนใหญ ชาวเกาะยอมีภูมิปญญาชาวบานในการเล้ียงปลาและปลูกผลไม จึงทํา
ใหปลากะพงขาวและจําปะดะข้ึนช่ือเรื่องความสดและรสชาติท่ีหวานอรอย นอกจากนี้อาชีพท่ีทําช่ือเสียง
ใหกับชาวเกาะยอคือ การทอผา ผาทอของชาวเกาะยอเปนท่ียอมรับท่ัวประเทศและยังเปนสินคา OTOP ข้ึน
ช่ือของชาวสงขลาอีกดวย ท้ังนี้ไดประพันธบทรองและทํานองเพลง ซึ่งใชรูปแบบการบรรเลงดนตรีรวมสมัย 
โดยแบงทํานองเพลงออกเปน 5 ทอน ดังนี้ชวงท่ี 1 ลูกนํา ส่ือใหเห็นถึงเอกลักษณของเกาะยอ ผานคําขวัญ
ประจําตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ของชาวประมงในการออกเรือหาปลาเพื่อดํารงชีวิตชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวน 
และผลไมประจําตําบลเกาะยอชวงท่ี 4 อาชีพทอผา  ส่ือใหเห็นถึงลวดลายของผาทอเกาะยอ ซึ่งเปน
เอกลักษณของชาวเกาะยอชวงท่ี 5 ทํานองจบ ส่ือใหเห็นถึงแหลงทองเท่ียวและของดีประจําตําบลเกาะยอ 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจใหกับนักทองเท่ียว 
 อารมณเพลงของ “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” จะส่ืออารมณในแตละชวงเปน
จังหวะสนุกสนาน โดยจะแบงตามความหมายของบทรองและอารมณเพลงในแตละชวงดังนี้ชวงท่ี 1 ลูกนํา 
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ส่ืออารมณใหเห็นถึงบรรยากาศของทะเลสาบสงขลา ในยามเชาชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ      
ส่ืออารมณใหเห็นถึงการออกเรือหาปลาและเล้ียงปลาในยามเชาของชาวประมง ชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน     
ส่ืออารมณใหเห็นถึงการประกอบอาชีพของชาวสวนในการปลูกพืชพันธุ ดวยความขยันหมั่นเพียรเพื่อดํารง
เล้ียงชีพและส่ือใหเห็นถึงผลไมประจําตําบลท่ีมีความอรอยชวงท่ี 4 อาชีพทอผา ส่ืออารมณใหเห็นถึงผาท่ี
พล้ิวไหว การทอผาท่ีทอเปนจังหวะไมชาและไมเร็วเกินไป และความประณีตของผูทอผาท่ีกวาจะไดผาทอใน
ลวดลายตางๆชวงท่ี 5 ทํานองจบ ส่ือใหเห็นถึงการเชิญชวนทองเท่ียวและของดีประจําตําบลเกาะยอ  
 
คําสําคัญ : บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ, จังหวัดสงขลา 

 
Abstract 

The objectives of this research were to 1) study The way of Koh Yor Life in Songkhla 

Province 2) Composing lyrics and melodies “The song of life in Koh Yor Songkhla Province” 

3)  Analyze musical mood in “The song of life in Koh Yor Songkhla Province”. This is a 

qualitative research. The research tools included focus group interviews, workshops, and 

fieldwork data from the people of Koh Yor Sub district, Mueang District, Songkhla Province 

and presented by descriptive anaiysis method.   

 The research found that Creative work. “The song of life in Koh Yor Songkhla 
Province” Villagers in Koh Yor subdistrict most buddhists within Koh Yor subdistrict, there is 
a culture and tradition like the general south. There is a way of life that is simple, the 
occupation of the Koh Yor people will have 3 occupations that are successors, including 
fishing, occupation, gardening and weaving. Due to Koh Yor subdistrict, there is an area 
adjacent to songkhla lake. There is also an area that is suitable for agriculture. Causing the 
islanders to have a large number of fishermen and gardeners Koh Yor people have folk 
wisdom in raising fish and growing fruit. Therefore making the sea bass and repeating the 
famous fish freshness and sweet taste in addition, the occupation that made the reputation 
of the Koh Yor people is the weaving of the island's fabric, which is widely accepted 
throughout the country and is also.  The composing of lyrics and melodies by describing the 
identity, occupation and way of life the people in Koh Yor Songkhla. Which uses 
contemporary music. The song is divided into 5 phase as follows. Phase 1 Convey the 
identity of Koh Yor Sub district, Mueang District, Songkhla Province. Phase 2 the fishing 
profession of the Koh Yor people to convey the way of life of fisherman in fishing boats for 
life. Phase 3 Occupation of gardening media showing the way of life the gardeners. And the 
great fruits of Koh Yor. Phase 4 Wearing media work showing the pattern of Koh Yor Woven 
fabric which is unique to the islanders. Phase 5 stage the ending of the media shows the 
tourist attractions and good thing in Koh Yor in order to promote and motivate tourists.  
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      The mood of the song “the song of lift in Koh Yor Songkhla Province” will convey 
emotions in each period as a fun rhythm which will be divided according to the meaning of 
the lyrics and the mood of the songs in each period as follows. During the first phase, 
brought emotional media to see the atmosphere of Songkhla in the morning. Phase 2           
The fishing profession people of Koh Yor, emotional expression of fishing boats and fish 
raising in the morning of fisherman. Phase 3 Occupation, gardening, emotion, showing the 
occupation of gardeners in planting crops with diligence for living and communicating the 
delicious fruit of the district.  Phase 4 Stage, wearing the woven fabric to convey emotion 
to the fabric wearing in rhythm is not slow and not too fast. And the elaborateness of the 
weavers would have woven fabrics in various patterns. The 5 session of the end of the media 
shows the invitation to travel and good thing in Koh Yor Songkhla.    
Keywords : Song of life in Koh Yor, Songkhla Province   
 
 
บทนํา 

สงขลาเปนเมืองทาฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง มีชุมชนโบราณ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ขนบธรรมเนียม ปรากฏครั้งแรกในบันทึกของพอคาและนักเดินทางชาวอาหรับ-เปอรเซีย ระหวาง พ.ศ.
1993- 2093 ในนามของเมืองซิงกูรหรือซิงกอราในหนังสือประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหง
ราชอาณาจักรสยาม เรียกช่ือเมืองสงขลาวา  “ เมืองสิงขร” จึงมีการสันนิษฐานวาสงขลาเพี้ยนมาจากช่ือสิง
หลา )อานวาสิง-หะ-ลา (หรือสิงขร แปลวาเมืองสิงห  โดยพอคาชาวเปอรเซีย อินเดีย ระหวางท่ีแลนเรือมา
คาขายในยานนี้ จากระยะไกลมองเห็นเกาะหนู เกาะแมวคลายกับสิงหสองตัวหมอบเฝาบริเวณปากทางเขา
เมืองสงขลาจึงเรียกเมืองนี้วา  “ สิงหรา ”สวนคนไทยเรียกวา“เมืองสทิง” เมื่อชาวมาลายูเขามาติดตอคาขาย
กับเมืองสทิงก็เรียกวา“เมืองสิงหลา”แตออกเสียงเพี้ยนเปนสําเนียงฝรั่งคือซิงกอรา (singora) จังหวัดสงขลา
แบงการปกครองออกเปน 16 อําเภอ  ไดแก อําเภอเมืองสงขลาอําเภอรัตภูมิอําเภอหาดใหญ อําเภอกระแส
สินธุอําเภอนาหมอมอําเภอระโนดอําเภอคลองหอยโขงอําเภอสะบายอยอําเภอสิงหนครอําเภอเทพาอําเภอ
บางกลํ่าอําเภอสทิงพระอําเภอควนเนียงอําเภอจะนะอําเภอสะเดา และอําเภอนาทวี (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2556 :  46 ) 

    อําเภอเมืองสงขลาเปนอําเภอท่ีติดชายฝงทะเลสาบสงขลา จึงทําใหชาวบานในแถบชายฝงทะเลสาบ 
มีอาชีพประมงเปนสวนใหญ ซึ่งตําบลท่ีมีอาชีพประมงเปนหลัก ไดแก ตําบลเกาะยอ เกาะยอในยุคแรกเริ่ม
ประวัติศาสตรมีสภาพเปนปาเขายังไมมี ผูคนอพยพเขาไปต้ังถ่ินฐาน ตอมาในสมัยตอนปลายสุโขทัยและสมัย
อยุธยาจึงเริ่มพบหลักฐานเกาะยอในแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะซึ่งมีภาพเกาะยออยูตอนปลายสุดของแผนท่ี
เขียนเปนรูปภูเขา ระบุไววา “เขากอะญอ ” นอกจากนี้เกาะยอยังปรากฏอยูในแผนท่ีเมืองสงขลา           
โดยนายมองเดียร เดอลามาร วิศวกรชาวฝรั่งเศส แผนท่ีดังกลาวแสดงใหเห็นวามีชุมชนบนเกาะยอเกิดข้ึน
แลวอยางนอย 9 ชุมชน ชุมชน สวนใหญต้ังอยูบนท่ีราบเชิงเขาริมฝงทะเลรอบๆ ภูเขาทางทิศใต ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของเกาะยอ ซึ่งปจจุบันตรงกับบริเวณเขาหัวหลัง เขาสวนใหม และเขากุฏิกลุมชน
พวกแรกท่ีอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานบนเกาะยออยางนอยในสมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 5 แหง
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กร ุงรัตนโกสินทร กลุมคนจีนอพยพจากเมืองจีน และชาวจีนท่ีเขามาต้ังถ่ินฐานเปนกลุมท่ีเขามาทํา
เครื่องปนดินเผาประเภท อิฐ กระเบ้ือง หมอ ไห โอง อาง เพราะบริเวณเกาะยอมีดินดีเหมาะแกการทํา
เครื่องปนดินเผา นอกจากนี้แลวคงจะมีกลุมคนไทยท่ีนับถือพุทธศาสนาจากทองถ่ินเมืองสงขลาไดอพยพเขา
มาต้ังถ่ินฐานสวนหนึ่งดวย ดังไดพบหลักฐานเจดียบรรจุอัฐิสมเด็จเจาเกาะยอบนยอดเขากฏุิท่ีมีมาต้ังแตสมัย
อยุธยา (องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ, 2560, ออนไลน) 

    เกาะยอเปนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งวิถีชีวิตชาวเกาะยอสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบาน
และการเพาะเล้ียงชายฝง ซึ่งยังเปนแหลงเพาะเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง นอกจากนี้ยังมีช่ือเสียงในเรื่อง
ของการทอผา มีการจัดต้ังกลุมทอผาราชวัตถ เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การปลูกผลไมไดแก เงาะ 
ทุเรียน ลางสาด มังคุด ขนุน กระทอน เปนตน ผลไมท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ไดแก จําปาดะ ขนุน และสวา หรือ
ละมุด สวนอาหารท่ีข้ึนช่ือเปนท่ีนิยมของคนท่ัวไป ไดแก  ขาวยําใบยอ และยําสาหรายทะเล ของดี   เกาะ
ยอเหลานี้ควรคาแกการอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาใหชาวเกาะยอได เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 6255  : 25) 

    ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของ
ชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบานมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดนท้ังเรื่อง
ของอาหารการกิน ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยู คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลเพื่อสรางองคความรูใน
การสรางสรรค“บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” โดยการประพันธบทรองและทํานองเพลงใน
รูปแบบของดนตรีรวมสมัยท่ีนําเอาเครื่องดนตรีพื้นบานของภาคใตตอนลางมาผสมผสานกับเครื่องดนตรี
สากลและส่ือออกมาถึงวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวบานในตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งเครื่องดนตรี
ประกอบดวยเครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบนและตอนลาง ไดแก ปตน)ปหนังตะลุงหรือปโนรา( ซออู  

)ลักษณะเหมือนภาคกลางนิยมใชในการแสดงโนราและหนังตะลุง (ทับ โทน กลองตุก  ฆองคู ฉ่ิง แตระ และ
เครื่องดนตรีสากล ไดแก ไวโอลิน แอกคอรเดียน กลองชุด กีตารเบส ระฆังราวเล็ก มาราคัส แฉ และขลุยนก 
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชนแกผูท่ีมีความสนใจในความเปนเอกลักษณของ
ชาวเกาะยอสืบตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อประพันธบทรองและทํานองเพลง“บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
 3. เพื่อวิเคราะหอารมณเพลงใน“บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 คณะผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย คือ ประพันธบทรองโดยใชภาษาไทยผสมผสานกับภาษา
ทองถ่ินของชาวสงขลา และไดมีการประพันธทํานองเพลงข้ึนใหม บรรเลงในรูปแบบของดนตรีรวมสมัย 
เครื่องดนตรีประกอบดวย เครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบนและตอนลาง ไดแก ปตน ซออู ทับ โทน   
กลองตุก ฆองคู ฉ่ิง และเครื่องดนตรีสากล ไดแก ไวโอลิน แอกคอรเดียน กลองชุด กีตารเบส ระฆังราวเล็ก 
มาราคัส แฉ และขลุยนก โดยบทรองและทํานองเพลงเปนการส่ือถึงเอกลักษณ วัฒนธรรมและความเปนอยู
ของชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
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วิธกีารดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูล
ดวยการใชแบบสัมภาษณการประชุมเชิงปฏิบัติการ และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ชาวบานตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
          2.  ข้ันตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม 

              คณะผูวิจัยมีข้ันตอนในการประพันธบทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ดังนี้ 
2.1 ศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา  

2.2 ประพันธบทรอง เปนการประพันธลักษณะเพลงกลอนหัวเดียวและกลอนแปด ซึ่งมีเนื้อหา 

เกี่ยวกับอาชีพ อาหาร ภูมิปญญาในทองถ่ิน และวิถีชีวิตชาวเกาะยอคณะผูวิจัยไดแบงบทรองออกเปน 5 ชวง 

ลักษณะเดนของการประพันธในรูปแบบเพลงกลอนหัวเดียว คือ สงสัมผัสทายบาทเปนเสียงเดียวกัน ต้ังแต

บาทแรกไปจนถึงบาทสุดทาย สวนการประพันธในรูปแบบกลอนสุภาพ มีลักษณะเดนคือ สงสัมผัสท้ังระหวาง

วรรคระหวางบาทและระหวางบท ท้ังนี้เมื่อประพันธบทรองเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดนําเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญ คณาจารย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของบทรองใหสอดคลองกับทํานองเพลงและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

2.3 การประพันธทํานอง คณะผูวิจัยจะยึดบทรองเปนหลักในการประพันธทํานองเพลง เพื่อให

สําเนียงและอารมณของเพลงมีความกลมกลืนกับบทรอง ท้ังนี้ใชรูปแบบการบรรเลงในลักษณะของวงดนตรี

รวมสมัย ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบน ดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลาง และ

ดนตรีสากล ในการผสมวงดังกลาวไมไดยึดตามจารีตของหลักการผสมวงดนตรีไทย ท้ังนี้จะพิจารณาตาม

ความเหมาะสมและความกลมกลืนของเสียงดนตรี คือ เครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางอยูทางดาน

ซายมือของผูบรรเลง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายและโลหะอยูทางดานขวามอืของผูบรรเลง เครื่อง

ดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบนและกลองชุดจะอยูตรงกลางของวง โดยลักษณะของทํานองเพลงจะส่ือใหเห็น

ถึงลักษณะความเปนเอกลักษณของชาวเกาะยอ รูปแบบการบรรเลงมีท้ังการบรรเลงลอยลม ซึ่งเปนการ

บรรเลงของปตนเปาคลอกับบทรอง นอกจากนี้มีการบรรเลงคลอรอง และมีการบรรเลงประสานเสียง

ระหวางเครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางและดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบน โดยแตละทํานองจะมีความ

ผสมผสานกลมกลืนกันไป ทํานองและจังหวะของบทเพลงจะถายทอดใหเกิดจินตนาการของวิถีชีวิตของชาว

เกาะยอโดยผานบทเพลง เมื่อประพันธทํานองเพลงเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

คณาจารย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของทํานองเพลงใหสอดคลองกับบทรอง อารมณเพลง และดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
             เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เชน กลองถายภาพนิ่ง กลองถายภาพเคล่ือนไหว เครื่องบันทึกเสียง สมุด
จดบันทึก และคอมพิวเตอร 
 4. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขอมลู  

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
713



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 
28มิถุนายน2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

6 
 

    คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลดานวิถีชีวิตของชาวตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา จาก
เอกสารและการสัมภาษณบุคคลตางๆ เพื่อเปนขอมูลดานการประพันธเพลง ดังนี ้
    4.1 สัมภาษณนายควน ทวนยกศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคใตป พ .ศ .
2553 
    4.2 สัมภาษณนายนิตย พงศพฤกษท่ีปรึกษาและวิทยากรประจํากลุมแมบานเกษตรกรทอผา  
เกาะยอและแหลงเรียนรูชุมชนตําบลเกาะยอ 
    4.3  สัมภาษณนายสมนึก ปลอดทอง ชาวประมงผูใหความรูดานอาชีพประมง 
     4.4 สัมภาษณนายดารุณ โหริม ชาวสวนผูใหความรูดานอาชีพการทําสวน 
             4.5 สัมภาษณนางสาวยมนา สินธุรัตน ฝายการตลาดกลุมผาทอรมไทร ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
 การลงภาคสนาม คณะผูวิจัยมีข้ันตอนในการทํางาน ดังนี้ 
 1) ประชุมวางแผนการดําเนินการในการลงภาคสนาม 
 2) ติดตอประสานงานกับทางเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา เพื่อขอความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและนัดหมายในการลงภาคสนาม 
  3) ติดตอประสานงานนายนิตย พงศพฤกษท่ีปรึกษาและวิทยากรประจํากลุมแมบานเกษตรกรทอผา
เกาะยอ และแหลงเรียนรูชุมชนตําบลเกาะยอ เพื่อขอสัมภาษณเกี่ยวกับความรูในดานอาชีพความเปนอยู
และขอมูลตําบลเกาะยอ 
 4) ติดตอประสานงานนายสมนึก ปลอดทอง ชาวประมง เพื่อขอสัมภาษณเกี่ยวกับความรูดานอาชีพ
ประมงของชาวเกาะยอ 
  5) ติดตอประสานงานนายดารุณ โหริมชาวสวน เพื่อขอสัมภาษณเกี่ยวกับความรูดานอาชีพการ     
ทําสวนของชาวเกาะยอ  
 6) ติดตอประสานงานนางสาวยมนา สินธุรัตน ฝายการตลาด กลุมผาทอรมไทรตําบลเกาะยอ  อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เพื่อขอสัมภาษณเกี่ยวกับความรูดานอาชีพการทอผา    
 7) ติดตอประสานงานนายควน ทวนยก ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคใต    
ป พ.ศ. 2553 เพื่อขอสัมภาษณเกี่ยวกับการประพันธเพลงพื้นเมืองและเครื่องดนตรีพื้นบานภาคใต 
 8) เตรียมอุปกรณและเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูลในการลงภาคสนาม 
 9) ลงภาคสนาม 
 

      5. การวิเคราะหขอมูล 

คณะผูวิจัยดําเนินการจัดประเภทของขอมูลและดําเนินการวิเคราะหขอมูลดานบริบททางวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวบานตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประพันธบทรองและทํานองเพลง 

“บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” วิเคราะหอารมณเพลงในบทเพลง “บทเพลงวิถีชีวิตชาว      
เกาะยอ จังหวัดสงขลา” 
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ผลการวิจัย 
          คณะผูวิจัยการประพันธบทรองและทํานองเพลง “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”  ดังนี้ 

         การประพันธบทรอง 

         คณะผูวิจัยไดประพันธบทรองเปนกลอนหัวเดียวเปนหลักท้ังนี้จะมีการประพันธเปนกลอนแปดในบาง

บท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ อาหาร ภูมิปญญาในทองถ่ิน และวิถีชีวิตชาวเกาะยอ ลักษณะการขับรอง    

จะเปนรองเด่ียว และรองหมู ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ภาษาท่ีใชในการขับรองจะเปนผสมผสานระหวาง

ภาษากลาง และภาษาถ่ินชาวเกาะยอ ท้ังนี้คณะผูวิจัยไดแบงบทรองออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 

         ชวงท่ี 1 ลูกนํา ส่ือใหเห็นถึงเอกลักษณของเกาะยอ ผานคําขวัญประจําตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 ชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงในการออกเรือหาปลา

เพื่อดํารงชีวิต  

 ชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวน และผลไมประจําตําบลเกาะยอ 

          ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา  ส่ือใหเห็นถึงลวดลายของผาทอเกาะยอ ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวเกาะยอ 

         ชวงท่ี 5 ทํานองจบ ส่ือใหเห็นถึงแหลงทองเท่ียวและของดีประจําตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลาเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจใหกับนักทองเท่ียว 

 

บทรอง “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” 

       ชวงท่ี 1 ลูกนํา 
    สมเด็จเจาเปนศร ี ผาทอดีลํ้าคา  
        นานาผลไมหวาน ถ่ินอาหารทะเล  
                เสนหสะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม  
                งดงามเรือนทรงไทย 
       ชวงท่ี 2 อาชีพประมง 
    อาทิตยทอแสงสีแดงสาดสองเราต่ืนแตเชาพากันหาปลา 
                 มีเรือคูใจใกลไกลไปพรอมหาปลาเพื่อนองเงินทองไดมา 
                 หากนองอยากกินปลาทับทิมสีแดงพี่ก็จะแถมปลากะพงขาว 
                 หาใหไดหมดท้ังกุงปลาหมึกหอยหาไดทีเปนรอยถานองนอยตองการ 
                 เกาะยอบานพี่กะปกุงดีแนนหรอยปลาข้ีตังและหอยก็สดใหมเนื้อหวาน 
      ชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน 
    วาเรื่องทําสวนพี่บาวก็ทํา         พี่คนตัวดําเพราะทําแตงาน 
                 หัวเชาลงเลออกเรือหาปลา             หวันเย็นหลบมาทําสวนทําไร 
    จําปะดะของพี ่          หอม หวาน ไมเช่ืองลองแล     
                 ลูกเรียน ลูกทอน สวาหรอยแรง         หอม หวาน เนื้อแนนของหรอยเกาะยอ 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
715



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 
28มิถุนายน2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

8 
 

 
      ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา 
    ข้ึนช่ือลืองามในนามราชวัตถ      เราถนัดทอผาสงออกขาย  
           นองทุมเทแรงใจและแรงกาย          หวางอีได สักฝน ช่ืนใจ   
       ลายดอกพิกุลหยดน้ําข้ึนช่ือ             บุหงาเล่ืองลือดอกพะยอมอีกท้ังจันทรา  
           ทอประกายแสง ราชวัตถ นัน้งามลํ้าคา ชวนชมมุกดาตระการตางดงามกวาใคร  
       ชวงท่ี 5 ทํานองจบ 
    มาตะสาว มาเท่ียวเกาะยอ  
        มาตะบาว มาเท่ียวเกาะยอ  
        ทะเลก็สวยลายลอมเกาะยอ                                       
        ผูคนใจดีนารักนาชัง   
                   อาหารก็หรอยตําบลเกาะยอ                                   
        หากอยากเท่ียวไทยตองไปเกาะยอ  
        อยูไทย เท่ียวไทย ใชของไทยไทย    
        พวกเราคนไทยเท่ียวไทยดวยกัน    
 
         การประพันธทํานองเพลง 

 คณะผูวิจัยไดประพันธทํานองเพลง “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”  วงดนตรีท่ีใช 

บรรเลงในรูปแบบของวงดนตรีรวมสมัย ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบน ดนตรี

พื้นบานภาคใตตอนลาง และดนตรีสากล ไดแก ปตน ซออู ทับ โทน กลองตุก ฆองคู แตระ ฉ่ิง และเครื่อง

ดนตรีสากล ไดแก ไวโอลิน แอกคอรเดียน กลองชุด กีตารเบส ระฆังราวเล็ก มาราคัส แฉ ทัมมาลิน และขลุย

เพียงออ นก ในการผสมวงดังกลาวไมไดยึดตามจารีตของหลักการผสมวงดนตรีไทย ท้ังนี้จะพิจารณาตาม

ความเหมาะสมและความกลมกลืนของเสียงดนตรี คือ เครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนลางอยูทางดาน

ซายมือของผูบรรเลง เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายและโลหะอยูทางดานขวามือของผูบรรเลง    

เครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบนและกลองชุดจะอยูตรงกลางของวง 

           โครงสรางของทํานองเพลง ดังนี ้

ชวงท่ี 1 ลูกนํา บรรเลงโดยใชอัตราจังหวะสองช้ัน 

ชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ บรรเลงโดยใชอัตราจังหวะสองช้ัน  

 ชวงท่ี 3 อาชีพ ทําสวนบรรเลงโดยใชอัตราจังหวะสองช้ัน 

ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา บรรเลงโดยใชอัตราจังหวะสองช้ัน 

ชวงท่ี 5 ทํานองจบ  บรรเลงโดยใชอัตราจังหวะช้ันเดียว 
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ชวงท่ี 1 ลูกนํา  
ปตน 

- - - ร  - ร-  ร - ร-  ร - รร ร  ร ร ร ร ร ร ร ร - - - -  - - - -  

- - - ม  มร ด ร - ม ร ม  - ล ซ ม  - ล ซ ม  - - - ล  - ซ - ซ  ซ ซ ซ ซ 

- - - ร  - ม - ซ  - ท ล ซ  - ท ล ซ  - ท ล ซ  - -- ล  - ล -  ล ล ล ล ล 
- - - ทํ  - รํ -  ฟ - - - มํ  - ลํ ซํ มํ  - ลํ ซํ มํ  - -- ลํ  - ลํ-  ลํ ลํ ลํ ลํ ลํ 
- - - มํ  - ซํ-  ฟ - - - มํ  - ซํ-  ฟ - มํ ซํ ฟ  - มํ ซํ ฟ  มํ รํ - รํ รํ รํ รํ รํ  

 

ไวโอลินและ ขลุยเพียงออ  

- - - -  - - -  ซ - - - -  -- - ดํ  - -- -  - - - ท  - - - -  - - -ล  

- - - -  - - -  ซ - - - -  -- - ดํ  - -- -  - - - ท  - - - -  - - - ดํ  

- - - ซ  - - - ดํ  - - -ท  - - - ล  - -- -  - -- -  ท ล ซ ล - ท - ดํ  
 

ชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ 

- - - -  ซ ล ท ดํ รํ ดํ ท ล ซ ล ท ดํ --- -  - รํ -  ดํ รํ ดํ ท ล ซ ล ท ดํ 

- - - -  - ซ - ดํ  - รํ มํ ฟ  - ฟ - มํ  - - ดํ ท  - ซ -  ล ซ ม ซ ล - ท -  ดํ 

- - - -  - ซ - ดํ  - รํ มํ ฟ  - ฟ - มํ  - - - ซ  - - - ล  ท ล ซ ล - ท -  ดํ 

- - - -  - ซ - ดํ  ซดํ - -  ซ ดํ รํ มํ - - - -  รํ มํ ฟ ซํ - ฟ -  มํ - รํ -  ดํ 

- - - -  ซ ล ท ดํ ทดํ -- ท ดํ รํ มํ - - - -  รํ มํ ฟ ซํ - ฟ -  มํ - รํ -  ดํ 

- - - -  ร ม ฟ ซ - - ซ -  ม ฟ ซ ล - - ล -  - ดํ -  รํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท - ดํ 

- - - -  ร ม ฟ ซ - - ซ -  ม ฟ ซ ล - - ล -  - ด -  ร ม ร ด ร ด ทฺ - ด 

- - - -  - ซ - ดํ  ซดํ - -  ซ ดํ รํ มํ - - - -  รํ มํ ฟ ซํ - ฟ -  มํ - รํ -  ดํ 

- - - -  ซ ล ท ดํ ทดํ - -  ท ดํ รํ มํ - - - -  รํ มํ ฟ ซํ - ฟ -  มํ - รํ -  ดํ 

- - - -  - ซ - ซ - - - -  ฟ ล ซ ฟ - - - -  - ม -  ร - - ม ร  ม ซ - ด 

- - - -  - ซ -  ซ - - - -  ฟ ล ซ ฟ - - - -  - ม -  ร - - ม ร  ม ซ - ด 

- - - -  - ดํ -  ดํ - - - -  รํ ดํ ท ล - - - -  - ท -  ล - ท -  ล ซ ล ท ดํ 

- - - -  - - - ซ  - - - ล  - ท -  ดํ - - - รํ  - - ดํ -  - ท -  ล ซ ล ท ดํ 

- - - -  - ซ -  ดํ - รํ มํ ฟ  - ฟ -  มํ - - - ซ  - - ล -  - ซ -  ล - ท -  ดํ 

- - - -  - ซ -  ดํ - รํ มํ ฟ - ฟ -  มํ - - ดํ ท  - ดํ -  รํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท - ดํ 
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ชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน  

-  -  -  -  -  -  -  ร  - -  ม ร ทฺ ร มซ -  -  -  -  ม ร ม ซ -  - ร ซ  ร ซ ล ท 

-  -  -  -  ท ท ท รํ - ท -  รํ มํ รํ ท ล -  -  -  -  ร ม ซ ล - -ซ  ล ซ ท ล ซ 

-  -  -  -  ร ม ซ ล -  -  -  -  ซ ล ซ ท -  -  -  -  ร ม ซ ล - - ซ ทฺ  ร ม ซ ร 

-  -  -  -  ซ ทฺ ร ม ซ ม ร ม - ซ -  ล -  -  -  -  ร ม ซ ล - รํ -  ท - ล -  ซ 

-  -  -  -  -  -  -  ร  - ม -  ร ทฺ ร มซ -  -  -  -  ม ร ม ซ -  - ร ซ  ร ซ ล ท 

-  -  -  -  ท ท ท รํ - ท -  รํ มํ รํ ท ล -  -  -  -  ร ม ซ ล - -ซ  ล ซ ท ล ซ 

-  -  -  -  ร ม ซ ล -  -  -  -  ซ ล ซ ท -  -  -  -  ร ม ซ ล - - ซ ทฺ  ร ม ซ ร 
-  -  -  -  ซ ทฺ ร ม ซ ม ร ม - ซ -  ล -  -  -  -  ร ม ซ ล -- รํท - ล -  ซ 
-  -  -  -  - - -ซ  -ซ-ซ  -ม-ซ  -  -  -  -  - - - ซ  - -ล ซ  - ม -  ร 
-  -  -  -  ซ ทฺ ร ม ซ ม ร ม - ซ -  ล -  -  -  -  ร ม ซ ล -  - รํ ท  - ล -  ซ 
-  -  -  -  - - - ซ  - ซ - ซ  - ม - ซ  -  -  -  -  - - - ซ  - -ล ซ  - ม -  ร 
-  -  -  -  ซ ทฺ ร ม ซ ม ร ม - ซ -  ล -  -  -  -  - ซ  -  ล -  - ซ ล  ซ ม - ซ  
-  -  -  -  ร ม ซ ล - - - - ซ ล ซ ท -  -  -  -  ร ม ซ ล - - ซ ทฺ  ร ม ซ ร 
-  -  -  -  ซ ทฺ ร ม ซ ม ร ม - ซ -  ล -  -  -  -  ร ม ซ ล - รํ -  ท - ล -  ซ 

   

ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา  

-  -  -  -  -  -  -  รํ  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - มํ  - รํ - ดํ  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  ท  -  -  -  -  -  -  -  -  ดํ ท ดํ ล - ท -  ดํ -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  รํ  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - มํ  - รํ - ดํ  -  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  ท  -  -  -  -  -  -  -  -  มํ ฟ มํ ดํ - ท -  ล -  -  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  มํ  - ฟ - -  มํ รํ - มํ - -  -  ดํ  - รํ -  มํ - ฟ - -  มํ รํ - มํ  
-  -  -  -  -  -  -  รํ  - มํ -  -   รํ ดํ - รํ -  -  -  ดํ  - รํ -  มํ - รํ -  ดํ - ท -  ล 

-  - ซล ทดํร ํมํ - ฟ -  -   มํ รํ - มํ -  -  -  ดํ  - รํ -  มํ - ฟ - -  มํ รํ - มํ  
-  -  -  -  -  -  -  รํ  - มํ -  -   รํ ดํ - รํ -  -  -  ดํ  - รํ -  มํ - รํ -  ดํ - ท -  ล 
-  -  -  -  -  -  -  มํ  -  -  -  ฟ  มํ รํ - มํ -  -  -  ดํ  - รํ -  มํ - ฟ - -  มํ รํ - มํ  
-  -  -  -  -  -  -  รํ  -  -  -  มํ  รํ ดํ - รํ -  -  -  ดํ  - รํ -  มํ - รํ -  ดํ - ท -  ล 
-  -  -  -  -  -  -  ซ -  -  -  ล -ม- ซ -  -  -  ซ - ---  - ดํ-ท ลซ-ล 
-  -  -  -  -  -  -  ซ -  -  -  ล -ม- ซ -  -  -  ซ - ดํ - -  - รํ - ท  ล ซ- ล 
-  -  -  -  - ล  - ท - ดํ   - มํ -- - ดํ  -  ท   - -  - ดํ-ท ล ซ - ล -  -  -  -  
-  -  -  -  ซ ลทดํ - ดํ   - มํ -- - ดํ  -  ท   - -  ล ท ดํ ท ล ซ - ล -  -  -  -  
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ชวงท่ี 5 ทํานองจบ  

- - - ม - - ซ ล  - - ซ ล ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 
- - - ม  - - ซ ล  - -  ซ ล ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 
- - - ม  - - ซ ล  - - ดํ ล  ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 
- - - ม  - - ซ ล  - - ดํ ล  ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 
- - - ม  - - ซ ล  - - ดํ ล  ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 

- - - ม  - - ซ ล  - - ดํ ล  ซ ร - ม  - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 

- - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด - - - ด  - - ร -  ม ร ด ร ด ม ร ด 
- - - -  - - ดํ ท  - ดํ -  รํ - - - -  - - - -  มํ รํ ดํ รํ ดํ ท - ดํ - - - -  
 

 
 

รูปแบบของวงดนตรีรวมสมัย 
 
 
 

อภิปรายผล  
 
 ผลงานสรางสรรค บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา เปนผลงานสรางสรรค โดยเกิดข้ึน
จากการท่ีผูวิจัยเล็งเห็นถึงเอกลักษณท่ีมีความงดงามของตําบลเกาะยอ และวิถีชีวิตความเปนอยู ซึ่งวิถีชีวิต
ชาวเกาะยอสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบานเปนแหลงเพาะเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง นอกจากนี้ยังมี
ช่ือเสียงในเรื่องของการทอผา มีการจัดต้ังกลุมทอผาราชวัตถ เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การปลูกผลไม
ไดแก เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุด ขนุน กระทอน เปนตน ผลไมท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ไดแก จําปะดะ ขนุน 
และสวาหรือละมุด 
 นบานจากขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้
ของชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงพื้นบานเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดนท้ัง
เรื่องของอาหารการกิน อาชีพ และวิถีชีวิตความเปนอยู คณะผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะประพันธบทรอง
และทํานองเพลง “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”  โดยการประพันธบทรองและทํานองเพลง
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ในรูปแบบของดนตรีรวมสมัยท่ีนําเอาเครื่องดนตรีพื้นบานของภาคใตตอนลางมาผสมผสานกับเครื่องดนตรี
สากลและส่ือออกมาถึงวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวบานในตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งการประพันธ
บทรองและทํานองไดสอดคลองกับแนวคิดของอาจารย อรวรรณ บรรจงศิลป ท่ีวาแตงโดยใชความคิด
สรางสรรคของผูแตงวิธีนี้ผูแตงจะเริ่มตนจากการคนควาหาขอมูลในการสรางรูปแบบจังหวะและแนวทํานอง
เพลงท่ีจะแตง ซึ่งทําไดหลายวิธี เชนจากจังหวะและลีลาทาเดินทาวิ่งของสัตวบางชนิด ซึ่งอาจทําใหมีเพลง
สนุกสนาน เราใจผูฟงคิดจากสภาพส่ิงแวดลอม ประวัติศาสตรในแตละยุคแตละสมัย และแตงทํานองจังหวะ
ของเพลงใหมีลักษณะคลอยตามสมัยนั้นๆ คิดจากเหตุการณสําคัญตางๆ รวมท้ังรัชสมัย พระราชพิธี โดย
พยายามแตงใหมีจังหวะ ทํานอง คํารอง เปนไปตามเหตุการณสําคัญครั้งนั้นๆ ดังบทเพลง “บทเพลงวิถีชีวิต
ชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”  ในแตละชวงท่ีมีเอกลักษณการแตงท่ีสรางสรรคตางกันไป 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 เกาะยอ หนึ่งในแหลงทองเท่ียวข้ึนช่ือของสงขลามีสภาพเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบสงขลาตอนลาง 
ต้ังอยูในเขต อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกาะยอมีภูมิทัศนท่ีสวยงามเปนเกาะท่ีมีท้ังภูเขา ท่ีราบ 
แหลม อาว ซึ่งเปนลักษณะท่ีโดดเดนกวาตําบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท เช่ือมระหวางเกาะยอกับ
ตําบลใกลเคียงอันกอใหเกิดมีทิวทัศน ท่ีสวยงาม พื้นท่ีสวนใหญของเกาะยอเปนไหลเขาและท่ีราบตาม      
เชิงเขา     เหมาะแกการเกษตรกรรม บนเกาะยอจึงมีการทําสวนผลไม แบบ สุมรุม หมายถึง ผลไมจะผลัดกัน
ใหผลผลิตตลอดป เชน สมโอ มะพราว ขนุน ฯลฯ ผลไมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะยอคือ จําปาดะ ซึ่งสามารถ
นําไปทอดเหมือนกลวยแขก หรือจะกินเปนผลไมแบบขนุนก็ได ท่ีนาสนใจอีกอยาง คือเกาะยอ เปนแหลง
เล้ียงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา ทําใหบนเกาะมีรานอาหารช้ันดีมากมาย ตําบลเกาะยอเปน
ตําบลหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงทางดานการทองเท่ียว ชาวบานในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ ภายในตําบลเกาะยอจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีเหมือนชาวใตท่ัวไป มีวิถีชีวิตความ
เปนอยูเรียบงาย การประกอบอาชีพของชาวเกาะยอจะมี 3 อาชีพ ท่ีเปนอาชีพสืบตอกัน ไดแก อาชีพประมง 
อาชีพทําสวน และอาชีพทอผา สืบเนื่องจากตําบลเกาะยอมีพื้นท่ีติดชายฝงทะเลสาบสงขลา เกาะยอเปน
เกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งวิถีชีวิตชาวเกาะยอสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบาน นอกจากนี้ยังมี 
ช่ือเสียงในเรื่องของการทอผา มีการจัดต้ังกลุมทอผาราชวัตถ เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน สวนอาหารท่ีข้ึน
ช่ือเปนท่ีนิยมของคนท่ัวไป ไดแก  ขาวยําใบยอ และยําสาหรายทะเล ของดีเกาะยอเหลานี้ควรคาแกการ
อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาใหชาวเกาะยอได เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน นอกจากนี้อาชีพท่ีทํา
ช่ือเสียงใหกับชาวเกาะยอคือ การทอผา ผาทอของชาวเกาะยอเปนท่ียอมรับท่ัวประเทศและยังเปนสินคา 
OTOP ข้ึนช่ือของชาวสงขลาอีกดวย อีกท้ังยังมีพื้นท่ีเปนเชิงเขาเหมาะแกการเกษตร ทําใหชาวเกาะยอมี
อาชีพชาวประมงและชาวสวนเปนสวนใหญ ชาวเกาะยอมีภูมิปญญาชาวบานในการเล้ียงปลาและปลูกผลไม 
จึงทําใหปลากะพงขาวและจําปะดะข้ึนช่ือ เรื่องความสดและรสชาติท่ีหวานอรอย  
 การแสดงดนตรีชุดผลงานสรางสรรค “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”   บทรองและ
ทํานองเพลง บรรเลงรวมกับวงดนตรีรวมสมัย โดยแบงทํานองเพลงออกเปน 5 ทอน ดังนี้ ชวงท่ี 1 ลูกนํา ส่ือ
ใหเห็นถึงเอกลักษณของเกาะยอ ผานคําขวัญประจําตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ชวงท่ี 2 
อาชีพประมงของชาวเกาะยอ ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวประมงในการออกเรือหาปลาเพื่อดํารงชีวิต ชวงท่ี 
3 อาชีพทําสวน ส่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวน และผลไมประจําตําบลเกาะยอ ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา ส่ือให
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เห็นถึงลวดลายของผาทอเกาะยอ ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวเกาะยอ ชวงท่ี 5 ทํานองจบ ส่ือใหเห็นถึงแหลง
ทองเท่ียวและของดีประจําตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อเปนการประชาสัมพันธและสราง
แรงจูงใจใหกับนักทองเท่ียว 
 อารมณเพลงของ “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา” จะส่ืออารมณในแตละชวงเปน
จังหวะสนุกสนาน โดยจะแบงตามความหมายของบทรองและอารมณเพลงในแตละชวง ดังนี้ ชวงท่ี 1 ลูกนํา 
ส่ืออารมณใหเห็นถึงบรรยากาศของทะเลสาบสงขลา ในยามเชา ชวงท่ี 2 อาชีพประมงของชาวเกาะยอ     
ส่ืออารมณใหเห็นถึงการออกเรือหาปลาและเล้ียงปลาในยามเชาของชาวประมง ชวงท่ี 3 อาชีพทําสวน     
ส่ืออารมณใหเห็นถึงการประกอบอาชีพของชาวสวนในการปลูกพืชพันธุ ดวยความขยันหมั่นเพียรเพื่อดํารง
เล้ียงชีพและส่ือใหเห็นถึงผลไมประจําตําบลท่ีมีความอรอย ชวงท่ี 4 อาชีพทอผา ส่ืออารมณใหเห็นถึงผาท่ี
พล้ิวไหว การทอผาท่ีทอเปนจังหวะไมชาและไมเร็วเกินไป และความประณีตของผูทอผาท่ีกวาจะไดผาทอใน
ลวดลายตางๆ ชวงท่ี 5 ทํานองจบ ส่ือใหเห็นถึงการเชิญชวนทองเท่ียวและของดีประจําตําบลเกาะยอ  
 รูปแบบของวงดนตรีท่ีใชบรรเลงเพลง “บทเพลงวิถีชี วิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”บรรเลงใน
รูปแบบของวงดนตรีรวมสมัย ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบน และตอนลาง และ
ดนตรีสากลทําใหผูท่ีชมและสนใจไดรับความรูในการบรรเลงดนตรีในรูปแบบใหม  
 ดานการประพันธเนื้อรองและทํานองเพลง ผูวิจัยไดทําการประพันธบทเพลงและเรียบเรียงข้ึนมา
ใหม บรรเลงโดยวงดนตรีรวมสมัย ซึ่งเครื่องดนตรีประกอบดวยเครื่องดนตรีพื้นบานภาคใตตอนบนและ
ตอนลาง ไดแก ปตน)ปหนังตะลุงหรือปโนรา(ซออู )ลักษณะเหมือนภาคกลางนิยมใชในการแสดงโนราและ

หนังตะลุง (ทับ โทน กลองตุก ฆองคู ฉ่ิง แตระ และเครื่องดนตรีสากล ไดแก ไวโอลิน แอกคอรเดียน กลองชุด 
กีตารเบส ระฆังราวเล็ก มาราคัส แฉ และขลุยนก โดยใชเครื่องดนตรีภาคใตตอนบนและตอนลางมา
ผสมผสาน เนื่องจากตองการส่ือใหเห็นถึงศิลปะการแสดงประจําภาคใต และตองการกล่ินอายชาวประมง
ของชาวใตตอนลาง โดยไดนําดนตรีสากลมาผสมผสานใหมีความกลมกลืนมากข้ึน เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
และความนาสนใจใหบทเพลง 
 สวนของการวิเคราะหอารมณเพลง ผลงานสรางสรรค  “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัด
สงขลา”  เปนบทเพลงท่ีมีกล่ินอายของชาวใต โดยการถายทอดเรื่อง ราว ความงดงามของตําบลเกาะยอ วิถี
ชีวิตของชาวเกาะยอ และผูคน เชน พันธุปลาท่ีข้ึนช่ือ ผลไมท่ีข้ึนช่ือ และความประณีตของผาทอเกาะยอ            
ผานทวงทํานองท่ีผูวิจัยประพันธข้ึน โดยส่ือความหมายสอดคลองกับบทรองในแตละชวง  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการท่ีคณะผูวิจัยไดจัดทําศิลปนิพนธเลมนี้จนสําเร็จเสร็จออกมาเปนรูปเลม คณะผูวิจัยพบกับ
ปญหาและอุปสรรคมากมาย แตทุกปญหาลวนมีหนทางแกไข ทําใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังนั้นคณะผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนวทางใหกับผูท่ีตองการศึกษาเพิ่มเติมหรือตอยอดในการทําศิลปนิพนธครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ผูวิจัยควรจะตองศึกษาและทําความเขาใจแตละจุดมุงหมายใหชัดเจน มีความต้ังใจในการทําศิลป
นิพนธอยางจริงจังเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานช้ินนี้ 
 2. การติดตอประสานงานในหนวยงานของราชการ ผูวิจัยควรจะตองจัดทําและเก็บหลักฐานเอกสาร 
เพื่อความเขาใจตรงกันของผูท่ีไดรับมอบหมายงาน 
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 3. การทําศิลปนิพนธเลมนี้เปนการทําผลงานในรูปแบบสรางสรรค ใชดนตรีในรูปแบบดนตรีรวม
สมัย ดังนั้นการประพันธบทรองและทํานองเพลง เปนการสรางสรรคตามจินตนาการ แนวคิด และทัศนคติ
ของผูประพันธเอง จึงถือวาผลงานช้ินนี้เปนอิสระทางความคิดของผูประพันธ อาจมีการปรับเพื่อความ
เหมาะสม ซึ่งจะไมยึดตามหลักจารีตประเพณี และแบบแผนทางดนตรีมากนัก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องผลงานสรางสรรค “บทเพลงวิถีชีวิตชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา”  ไดรับความ

นิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ไดรับความอนุเคราะหและความกรุณาจากบุคคลหลายทานท่ีชวยใหศิลป
อนุเคราะหอยางยิ่ง จากทานผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย และบุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จทุกทาน 
คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย สมาพร กุญแจทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทย
ศึกษา อาจารย ดร .สุภาสิรีร ปยะพิพัฒน อาจารยประจําวิชาและอาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหคําปรึกษาและแ นะนํา
ในดานของขอมูลเนื้อหาในการจัดทํารูปเลมศิลปนิพนธ  นายควน ทวนยกศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคใต นายดารุณ โหริม ชาวสวนผูใหความรูดานอาชีพการทําสวนของชาว
เกาะยอ นายนิตย พงศพฤกษ ท่ีปรึกษาและวิทยากรประจํากลุมแมบานเกษตรกรทอผาเกาะยอและแหลง
เรียนรูชุมชนตําบลเกาะยอ นางสาวยมนา สินธุรัตน ฝายการตลาดกลุมผาทอรมไทร ตําบลเกาะยอ อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลานายสมนึก ปลอดทอง ชาวประมงผูใหความรูดานอาชีพประมงของชาวเกาะยออาจารย
ประคอง ชลานุภาพ อาจารยฐิระพล นอยนิตย ผูทรงคุณวุฒิทางดานคีตศิลปไทยและดุริยางคไทย ผูท่ีให
ความรูดานการประพันธคํารองและทํานองเพลง อาจารยนริศรา พันธุธาดา กรรมการศิลปนิพนธ ผูให
คําแนะนําในเรื่องการจัดทําและเก็บขอมูล องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ ผูประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนาม คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารยผูมีสวนเกี่ยวของ นักดนตรี และ
เจาหนาท่ี ทานท่ีไมไดกลาวถึงในท่ีนี้ ซึ่งใหความชวยเหลือในทุกดาน จนกระท่ังงานวิจัยสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 
 ดมิได คณะผูวิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนสุดทายนี้ส่ิงท่ีสําคัญและขา
ทุกดานในการทําศิลปนิพนธเลมนี้ดวยดีตลอดมา 
 

คณะผูวิจัย 
             พฤษภาคม 2562 
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1. ช่ือเร่ือง ช่ือผูแตง และช่ือหัวขอ 

ประวัตินักวิจัย 
 

  ชื่อ – นามสกุล นางสาวเพลินศิลป  อุดม  
  วัน เดือน ปเกิด 11 กันยายน 2539 
  ท่ีอยูปจจุบัน 99 หมู 8 ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา 90160 
  กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 5 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา    
  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   
    

http://www.kohyor.go.th/otop/detail/459.
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  ชื่อ – นามสกุล นายศราวุธ  นิสกุล 
  วัน เดือน ปเกิด 13 ธันวาคม 2539 
  ท่ีอยูปจจุบัน          26 หมู 16 ตําบลหนองไหล อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180 
                     กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 5 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา    
  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

 ชื่อ – นามสกุล นายอภินันท สุขสุแพทย 
 วัน เดือน ปเกิด 18 สิงหาคม 2539 
 ท่ีอยูปจจุบัน         22/2 หมู 13 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 5 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา    

  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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ผลของการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษาโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

THE EFFECT OF SOCIAL STUDIES INSTRUCTION USING THE 7E LEARNING 
CYCLE MODEL ON CRITICAL THINKING ABILITY AND LIFE SKILL OF 

MATHAYOMSUKSA VI STUDENTS 
 

ขนิษฐา เมืองจันทบุรี1 และ เกศินี ครุณาสวัสด์ิ2  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

ทักษะชีวิตก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7E  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย               

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองจ านวน 12 คาบเรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7E แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ และแบบวัดทักษะชีวิต เป็นแบบปรนัย จ านวน 16 ข้อ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการ

ทดลอง One group pretest – posttest design สถิ ติ ท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t – test for 

dependent Samples 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะชีวิตของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  

 

ค าส าคัญ :  ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ,  ทักษะชีวิต ,วัฏ จักรการเรียนรู้  7E ,                  

สังคมศึกษา 
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Abstract 
This quasi-experimental research aims to compare the difference between the pre and 

post critical thinking ability and life skill of Grade 12 students using the 7E learning cycle. The 

participants were 38 Grade 12 Chinorotwittayalai students enrolled in social studies 5, first 

semester, academic year 2018, selected using cluster random sampling. The duration of this 

study was 14 periods. The research instrument were 1) critical thinking ability test, and 2) life 

skill test. The data were analyzed using means, standard deviation, and dependent samples 

T-test. 

The result showed that Grade 12 students had higher critical thinking ability and life skill 

after experiencing in the 7E learning cycle at the statistical significance of .01. 

 
Keywords : Critical thinking ability , Life skill , 7E learning cycle , Social studies 

 
บทน า 

ปัจจุบันโลกมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ในหลากหลายมิติ ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและท่ัวถึงทุกมุมโลก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความ

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก มนุษย์จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในปัจจุบัน จึงต้อง

พิจารณาถึง กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การมุ่งมั่นพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิดข้ึนในตัว

ผู้เรียนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และควรมีการฝึกฝนพัฒนาทักษะการ

คิดในทุกๆ ช่วงวัย ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 149-150) ได้กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถทางการ

คิดนั้น ควรเน้นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะเป็นกระบวนการท่ี

ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกระดับ เนื่องจาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิดท่ี

ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลักฐาน และเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ความคิดท่ีได้จะสามารถน าไปใช้ได้

อย่างกว้างขวางในทุกสถานการณ์ ดังนั้นเมื่อบุคคลคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งและได้ความคิดท่ีผ่านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณมาแล้ว การคิดท่ีได้มาสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอื่นๆ เช่น น าไปใช้ในการตัดสินใจ 

น าไปใช้ในการแก้ปัญหา น าไปปฏิบัติหรือน าไปศึกษาวิจัยต่อ เป็นต้น  

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะท าให้ผู้เรียนมีการคิดพิจารณาไตร่ตรอง

ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตได้ในระดับหนึ่ง แต่การได้รับการพัฒนาเพียงแค่ทักษะการ

helpdesk
Typewriter
726



คิดเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถพัฒนาคนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ได้ หากเป็นเพียงคนเก่งท่ีไม่สามารถควบคุม

อารมณ์และความรู้สึกได้ ขาดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ขาดมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้อื่น ก็จะ

ท าให้บุคคลผู้นั้นอยู่ในสังคมได้อย่างยากล าบากขาดซึ่งความสุขในชีวิต ท้ังนี้ ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้มี

นักการศึกษาและองค์กรด้านสาธารณสุขพยายามท่ีจะหาวิธีแนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง

จริงจัง และเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุอย่างยั่งยืน แนวคิดหนึ่งท่ีได้รับการพัฒนาและขยายรูปแบบ และ

วิธีการกันอย่างแพร่หลาย คือ การเสริมสร้างและพัฒนา “ทักษะชีวิต” ให้กับเด็ก ซึ่งเป็นแนวคิดเบื้องต้นจาก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (ประวิต เอราวรรณ์; และนุชวนา เหลืองอังกูร. 

2544: 1) ซึ่งการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน 

ในการท่ีจะเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต สามารถท่ีจะคิดแก้ไขปัญหาท่ีจะต้องเผชิญได้ ส าหรับ

ประเทศไทยทักษะชีวิตได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยจัดอยู่ในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ 

ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอนจึงได้ศึกษาค้นคว้า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7E มีพื้นฐานมาจากรูปแบบวงจรการเรียนรู้หรือวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ซึ่งเป็นรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีเริ่มในช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อาตคิน และ คาร์พลัส (Atkin and 

Karplus) เป็นผู้เสนอวงจรการเรียนรู้นี้เป็นคนแรก ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้

ด้วยตนเอง (Constructivism) ชนิดา ทาทอง(2549: 125-130) ระบุว่า จุดประสงค์หลักของการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนให้ความส าคัญต่อการต่อยอดความรู้ของนักเรียน 

และครูผู้สอนต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนมีการใช้ความรู้ในบริบทใหม่จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนั้นใน

การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้น าความรู้ท่ีสร้างขึ้นมาต่อยอดความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น

ความสัมพันธ์ของส่ิงท่ีเรียน  

จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

ทักษะชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยมุ่งเน้นไปท่ีสาระประวัติศาสตร์ ท้ังนี้เพราะรูปแบบของการ

จัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และระดับช้ันของนักเรียน อีกท้ังนักเรียในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็น

วัยท่ีจะต้องก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ท่ีจะต้องมีการคิดพิจารณาไตร่ตรองวางแผนในการเลือกคณะใน

การศึกษาต่อ ต้องมีการปรับตัวเมื่อเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งท้ังความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะชีวิต จะช่วยท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนท่ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิตก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตด้านประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 301 คน  

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ซึ่งก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับสลาก จ านวน 38 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งนี้ ท าการทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 12 คาบ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 1 คาบ (ความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะชีวิต) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 คาบ (ความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ และทักษะชีวิต) รวมระยะเวลา 14 คาบ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในสาระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการณ์เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้วิจัยได้ก าหนดเรื่องท่ีใช้ในการทดลองโดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้  

เรื่องท่ี 1 ความขัดแย้ง : ภัยคุกคามในสังคม 

เรื่องท่ี 2 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เรื่องท่ี 3 วิกฤติพลังงานโลก  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 301 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

             กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 

ซึ่งก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยการจับสลาก จ านวน 38 คน 

2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าราเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E 

2.2 ศึกษาองค์ประกอบและขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E 

ในแต่ละขั้นตอน เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.3 เลือกสาระการเรียนรู้ท่ีน ามาทดลอง คือ สาระประวัติศาสตร์  

2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรรู้ 7E จ านวน 3 แผน 

2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและขอ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษา และกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.8-1.00 มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ (ต้ังแต่ .05 
ขึ้นไป) 

2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรรู้ 7E ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้จริง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการวิจัยต่อไป 

 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย     
3.1 แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1.1  ศึกษาทฤษฎีหลักการการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3.1.2  สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
จ านวน  3 ข้ อ  ซึ่ ง ประกอบด้วย  1) การระบุประ เ ด็นปัญหา 2) การพิ จารณาไตร่ ตรองข้อมูล                            
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3) การต้ังสมมติฐาน และ 4) การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป โดยก าหนดเกณพ์การตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อใน
รูปแบบของรูบริค (Rubric Scoring) 3 ระดับ 

3.1.3  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข 

3.1.4  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้

ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาและวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) มีค่าดัชนีมคีวามสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ผลปรากฎว่ามีค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.8-1.00 และน าแบบวัดท่ีได้ปรับปรุงแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

3.1.5  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน  30 คน เพื่อ

หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ซึ่งแบบวัดมีค่าความอยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 

และค่าอ าจาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 

3.1.6  น าผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองใช้ (Try out) แบบวัดความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliably) ในโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท้ังฉบับมีค่า 0.75 

3.1.7  น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 

บทความ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับนักเรียท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6/3 ของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ท่ีเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 5  ส 33101  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 

3.2 แบบวัดทักษะชีวิต 

3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดยการศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิต ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดย
ผู้วิจัยได้เลือกใช้องค์ประกอบทักษะชีวิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาใช้ในการวิจัย ซึ่ง
ในแต่ละข้อจะมีค าตอบท่ีถูกเพียง 1 ค าตอบ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยประเมินท้ัง 
4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดท่ี 1  ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น     
  ตัวชี้วัดท่ี 2  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดท่ี 3  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด                                                     
ตัวชี้วัดท่ี 4  การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น   
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น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อท าการ

ปรับปรุงแก้ไข 

3.1.8 วิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 

คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา ภาษาและลักษณะพฤติกรรมบ่งช้ีของแบบวัดท่ีสร้างขึ้นให้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับนิยาม โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า (IOC) มีคุณภาพมีค่าดัชนีมีความสอดคล้อง

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ผลปรากฎว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.8-1.00 และน าแบบวัด

ท่ีได้ปรับปรุงแล้วให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 

3.2.2 น าแบบวัดทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดทักษะ

ชีวิต ซึ่งแบบวัดมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป 

3.2.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต ท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 16 ข้อ ไปใช้เป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ของโรงเรียน

ชิโนรสวิทยาลัย ท่ีเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 5  ส 33101  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
 

4. ขั้นตอนในเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  4.1 ขั้นก่อนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 3) แบบวัดทักษะชีวิต ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดทักษะชีวิต ก่อนเรียน (Pretest)  

  4.2 ขั้นการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้สร้างไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

  เวลาท่ีใช้การทดลอง โดยท าการทดลองจ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวม
ท้ังส้ิน 12 คาบเรียน ตามวันและเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

  4.3 ขั้นหลังการจัดการเรียนรู้  
  เมื่อด าเนินการทดลองครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบ

หลังเรียน (Post-test) นักเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบวัดทักษะ
ชีวิตท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ t-test for 
dependent samples  
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5.2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E โดยใช้ t-test for dependent samples 
 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน 
(n=38) 

หลังเรียน 
(n=38) 

t p 

�̅� SD �̅� SD   
1. การระบุประเด็นปัญหา 9 4.37 1.82 7.18 1.31 7.83** .000 
2. การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล 9 4.79 2.00 7.87 1.23 8.45** .000 
3. การตั้งสมมติฐาน 9 3.97 1.57 7.32 1.38 11.32** .000 
4. การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป 9 4.03 2.15 7.32 1.28 8.21** .000 

ภาพรวม 36 17.16 5.66 29.68 3.66 13.26** .000 
 

**p < .01 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการระบุ
ประเด็นปัญหา การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล การต้ังสมมติฐาน การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี .01  

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบทักษะชีวิต ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7E 

ทักษะชีวิต คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน 
(n=38) 

หลังเรียน 
(n=38) 

t p 

�̅� SD �̅� SD   
1. ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น 
10 7.24 2.31 8.49 2.21 3.06* .004 

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

10 7.76 2.84 9.41 1.08 3.54* .001 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 10 4.93 2.99 7.57 2.82 5.41* .000 
4. การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 10 4.87 3.07 7.57 2.69 6.68* .000 

ภาพรวม 40 16.92 8.71 29.54 8.18 7.57* .000 
 

**p < .01 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 2 พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียทักษะชีวิตตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น และทักษะชีวิตในภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
.01  

 

อภิปรายผล  

  ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง “ประเด็นปัญหาในคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 21” ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E  สามารถ

น ามาอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ได้ดังนี้ 

  1. จากการศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ี

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเด็นปัญหาใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนได้ร่วมกันท างาน ระดมความคิด 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการท างานร่วมกัน การรับฟังเหตุผล การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล ข้อเท็จจริงใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ส่งผลให้

นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การระบุประเด็น

ปัญหา 2) การพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล 3) การตั้งสมมติฐาน และ 4) การอ้างอิงเพื่อลงข้อสรุป สอดคล้องกับ

ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544 : 149-150) ได้กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถทางการคิดนั้น ควรเน้นการ

พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพราะเป็นกระบวนการท่ีส าคัญและจ าเป็น

ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ เนื่องจาการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความคิดท่ีผ่านการพิจารณา

ถึงข้อมูล หลักฐาน และเหตุผลมาอย่างรอบคอบแล้ว ความคิดท่ีได้จะสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวางใน

ทุกสถานการณ์ ดังนั้นเมื่อบุคคลคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งและได้ความคิดท่ีผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาแล้ว 

การคิดท่ีได้มาสามารถน าไปใช้ต่อไปได้ในกระบวนการอื่นๆ เช่น น าไปใช้ในการตัดสินใจ น าไปใช้ในการ

แก้ปัญหา น าไปปฏิบัติหรือน าไปศึกษาวิจัยต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางนงนาฏ วงค์ค า (2554: 103-

109) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การ

รักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 

ท่ี 4 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาชีววิทยาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2.) นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 3.) ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ี

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E ท่ีเน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ในวิชาสังคมศึกษาได้ 

เช่นเดียวกับท่ีสามารถใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยควรค านึงถึงการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับรูปแบบของการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง และในขั้นท่ี 7 นักเรียนจะต้องสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

  2. จากการศึกษาทักษะชีวิตของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7E ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกันเพราะใน

การท างานกลุ่มร่วมกันโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ผู้เรียนจะต้อง

มีการพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้ เคารพและรับฟังเหตุผล ข้อเท็จจริง หลักฐานข้อมูลจากผู้อื่น และ

ต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาท่ีได้รับ ร่วมกันตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดย

สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์และความเครียดเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้

ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) 

ทักษะชีวิตตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ และ 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และ 4) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

โดยเฉพาะในด้านท่ี 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และด้านท่ี 4) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ

ผู้อื่น มีคะแนนก่อนเรียนค่อนข้างต่ า แต่เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E ท าให้มี

คะแนนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าทักษะชีวิตในประเด็นอื่น ๆ เนื่องมาจากกรบวนการจัดการเรียนรู้ได้

เสริมสร้างพัฒนาการการท างานเป็นทีมให้นักเรียนได้สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน และสามารถควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 

ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 

1) ทักษะชีวิตถูกก าหนดให้เป็นทักษะส าคัญท่ีผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งทักษะชีวิต

เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของ
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สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 4) สอดคล้องกับงานวิจัยของนวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2559: 80-86) ได้ศึกษา

ผลของการใช้รูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน วิชาหลักภาษาไทย ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาหลักภาษาไทยและทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า คะแนน

ทักษะชีวิตหลังเรียนของท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือแข่งขัน มีส่วนช่วยให้

นักเรียนได้มีโอกาสตอบค าถาม ร่วมอภิปราย ค้นหาค าตอบ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณาคะแนนทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดย

ก่อนเรียนมีคะแนนทักษะชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า แต่เมื่อสอนด้วยรูปแบบการสอน 7E ร่วมกับเทคนิค

กลุ่มร่วมมือแข่งขัน กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะชีวิตอยู่ในระดับท่ีสูงขึ้นมาก และเมื่อพิจารณาคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 7E และเทคนิคกลุ่ม

ร่วมมือแข่งขันเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม

ต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่าการเรียนการสอนปกติ นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองได้ท ากิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ 

ของการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนทุกคนมีโอกาสสร้างข้อความรู้ด้วยตนเองดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนได้ 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
จากการท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ควรท่ีจะเลือกเนื้อหาท่ีสามารถให้
นักเรียนวิเคราะห์ อภิปราย แก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์แบบปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถท่ีจะผลิตช้ินงานจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ได้ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ควรท่ีจะจัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในการค้นหาความรู้ของผู้เรียน เช่น มีการจัดเตรียมส่ือประกอบท่ีมีความเหมาะสม 
กระตุ้นความสนใจในการต้ังประเด็นปัญหาของผู้เรียน การจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ เพิ่มเติม เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 

1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เป็นการพัฒนาทักษะการสืบค้น

ข้อมูล ทักษการะคิด ทักษะการเข้าสังคม ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ร่วม
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ด้วยช่วยกันในการระดมสมองและก าลังในการท างานกลุ่ม และช้ีแนะให้เห็นความส าคัญของการท างานด้วย

ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการน ารูปแบบการวิจัยนี้ไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น และควรมีการน าไปวิจัยในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
2.2 ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E สอนร่วมกับวิธีการสอน

รูปแบบอื่น ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 
2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
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การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการเรียนรู้วิชา   
สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสตรีวิทยา จ านวน 34 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย 
คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  2 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ตัวเลือก จ านวน  20 
ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77             
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.98  3) แบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาค
บรรยายทดสอบค่าทีแบบสัมพันธ์กัน (t-test  dependent)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัง
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2) นักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลังเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 

The purposes of the research were achievement and pursuit learning by using inquiry 
learning method (5E) with information technology teaching for social studies learning 
management of tenth grade students. The samples in the study consisted of grade 10 
students in Satriwitthaya school 34 students by Cluster Random Sampling. The instrument 
used in the study included lesson plan using inquiry learning method (5E) with information 
technology 2 plans, achievement test topic culture in 20 items and Pursuit learning  
assessment Rating scale in 20  items 

The research results revealed that: 1) Students in the experimental group using inquiry 
learning method (5E) with information technology had posttest higher than achievement 
pretest at the .05 level of significance. 2) Students in the experimental group using inquiry 
learning method (5E) with information technology had posttest higher than Pursuit learning 
pretest at the .05 level of significance. 
Keywords: Social Studies, Achievement, Inquiry Learning Method (5E), Information 
Technology, Pursuit Learning 
  
บทน า 

 ในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน คือ ทักษะการเรียนรู้
(Learning Skill)โดยเฉพาะทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความรับผิดชอบต่อสื่อ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน 
เช่น   ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ครูทุกท่านต้อง
เตรียมการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตใน
โลกในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจาก
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ    
(วิจารณ์ พานิช. 2555: 16-21) การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา ผสมผสานกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายที่ท าให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาถือเป็น
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กระบวนการที่น าไปสู่การพัฒนาความคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เนื่องจากข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตมีจ านวนมาก ผู้เรียนจึง
ต้องคิดวิเคราะห์เพ่ือแยกแยะสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับตน และขยาย ขอบข่ายการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมี
โอกาสในการค้นพบความรู้ต่างๆ และสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อย่าง อิสระ ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการเรียนรู้ และท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับ การเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ไพฑูรย์ สินลารัตน์.  2557: 77-81) 

เมื่อมองถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีก็จะพบว่ามีข้อดีต่างๆ มากมาย แต่ในมุมกลับกัน เมื่อมี
ข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียเช่นกันในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น  จากการ
ส ารวจพบว่า เด็กร้อยละ 75.7 เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยจนถึงประจ า ซึ่งนักเรียนหญิงจะเล่นมากกว่า
นักเรียนชาย โดย ร้อยละ 20.3 ใช้มือถือระหว่างเรียน ขณะที่ ร้อยละ 42.5 รู้สึกทนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวโดย
ไม่มีโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวเลขเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือ พุ่ง 2-3 เท่า ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เพราะ
มีทุกสิ่งที่เด็กต้องการทั้งอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ไลน์ และกล้องถ่ายรูป ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้สอนรายวิชาสังคม
ศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมักจะใช้เทคโนโลยี              
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนไม่สนใจการเรียน ประกอบกับเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนมีจ านวนมาก  
จึงไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร และจากการ
รายงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (2560:ออนไลน์) เกี่ยวกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา สังคมศึกษา ประจ าปี 2559 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 36.17 คะแนน และเมื่อพิจารณาจ าแนก
คะแนนสาระ ในสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มีคะแนนเฉลี่ย 34.23 
คะแนน และจากการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ของผู้วิจัยพบว่า
นักเรียนมีผลการทดสอบมีคะแนนเฉลี่ย 12.25 และ 13.45 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
(รายงานผลคะแนนประจ าปี) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 เห็นได้ชัดว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 

นอกจากนี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดคุณลักษณะ
อึงพึงประสงค์ ไว้ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต          
3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการท างาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 8) เห็นได้ว่าความใฝ่รู่ใฝ่เรียนเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญที่ของผู้เรียนที่ควร
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ส่งเสริมให้รักการเรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้และตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้ อยากเห็น          
เสาะแสวงหาความรู้มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล 

จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาต่ าและการขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ
นักเรียนดังกล่าวประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนผู้วิจัยใน
ฐานะครูจึงได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมแก้ปัญหาดังกล่าวพบวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่
สามารถน ามาเสริมสร้างได้ โดยฝึกนักเรียนด้วยการใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพราะเป็นวิธีการสอนที่เน้นในด้านกระบวนการ เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหา ข้อเท็จจริง โดยมีกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน (5E)   
คือ ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องไปจึงช่วยให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งเนื้อหาและหลักการตลอดจนการลงมือปฏิบัติ
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546:  5) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ที่ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกทั้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาก่อนและหลัง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ก่อนและหลัง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 

 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนสตรีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 ห้องเรียน รวม 520 คน 

 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยจับสลากเลือกห้องซึ่งโรงเรียนจัดห้องเรียนโดยคละ
ความสามารถและเรียนรายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน 7 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้องเรียน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 ห้องเรียน รวม 520 
คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ห้องเรียน จ านวน 
34 คน 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 
ตัวเลือก และ  3) แบบประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยสร้างให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จากนั้นได้น าเครื่องมือวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
และเทคโนโลยีพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข โดยมีผลพิจารณาดังนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  2 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.43 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก(r)อยู่ระหว่าง0.40 – 0.86 และมีค่าความเชื่อมั่น (kr-20 ของ
แบบทดสอบเท่ากับ  0.98  3) แบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)     
5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 2.34 – 6.26  และค่าความเชื่อมั่น 0.93  
จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเครื่องมือวิจัย 
  3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        
ด้วยตนเองโดยชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้      
แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอน      
จ านวน 2 แผนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
  4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนทดสอบกับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เวลา 1 คาบ แล้วบันทึก
คะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 
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  5. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนเรื่อง วัฒนธรรมไทย โดยใช้เวลาการสอน 8 
คาบ   คาบละ 50 นาท ี
  6. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
โดยใช้เวลา 1 คาบ แล้วบันทึกคะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test) 
  7. ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน แล้ว
น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพ่ือทดสอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (t = 23.64, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 
11.62 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .078 และมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 
17.65 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 1และมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) ของการ
ทดลองต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่ากับ 4.054 แสดงให้เห็นว่าผลการทดลองมีอิทธิพลขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 *p ≤ .05 
ตาราง 1 : แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้และหลัง
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (n = 34 ,k = 20 ) 

การทดสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Mean SD t p 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

11.62 
17.65 

0.78 
1.23 

23.64* 0.000 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
742



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

7 
 

 
2) เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้     
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลังเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสูงกว่า      
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 7.39, df = 33, p-value = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก่อนเรียนเท่ากับ 72.21 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.81 และมีค่าเฉลี่ยของความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนหลังเรียนเท่ากับ 89.06 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.92 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน   
ข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้ว่า ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียน    
การสอนของนักเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 2 และมีค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) ของการทดลองต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเท่ากับ 1.267 แสดงให้เห็นว่าผลการทดลอง     
มีอิทธิพลขนาดใหญ ่

 p ≤ .05 
 
ตาราง 2 : แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้และหลังจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(n = 34 ) 
 

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน การประเมิน 
ระดับการประเมิน 

k Mean SD t p 
1. ความกระตือรือร้น ก่อนเรียน 

หลังเรียน 
25 

19.09 
22.65 

3.35 
1.43 

6.06* 0.000 

2. การแสวงหาความรู้ 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

25 
18.50 
22.32 

3.43 
1.57 

5.88* 0.000 

3. ความมุ่งม่ันเพียร
พยายาม 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

25 
16.97 
21.68 

3.40 
1.97 

8.18* 0.000 

4. ความคิดริเริ่ม
พัฒนาตนเอง 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

25 
17.62 
22.41 

3.76 
1.52 

7.23* 0.000 

ภาพรวม 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

100 
72.21 
89.06 

12.81 
4.92 

7.39* 0.000 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษาโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน าเสนออภิปรายผลโดยมีประเด็นส าคัญดังนี้  
  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย เนื่องจากการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการ
ท างาน จะต้องมีสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการสืบเสาะหาความรู้ เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา       
ให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดย ผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทางความคิดหา
เหตุผล จนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 37) กล่าวว่าการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เป็นวิธีสอนที่เน้นความส าคัญที่นักเรียนเป็นส าคัญวิธีการสอนนี้เป็นการให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริงโดยนักเรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ขณะที่การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนได้
เรียนจากการปฏิบัติจริง ได้ค้นคว้าและหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง  อีกทั้งมีการเรียนการสอนวิธีการใหม่ๆ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น โดยเฉพาะสื่อสังคม (Social Media) จัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งจ าพวก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกยกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนใน อนาคต ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ นั้นอาจจะต้องอาศัยการสร้างสรรค์
วิธีการที่จะท าให้สื่อสังคม ออนไลน์เข้าไปมีส่วนในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ( James R.  
2012: 4) ดังที่ยืน ภู่วรวรรณและสมชาย น าประเสริฐ (2546:24-25)อธิบายไว้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่
การให้การศึกษาประชากรเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้นปัจจัยส าคัญของประเทศอยู่ที่ความรอบรู้ของคน
ในชาติ การเรียนรู้ต้องท าได้มาก รวดเร็วใช้เวลาน้อย ต้นทุนต่ า และที่ส าคัญ ความรู้จะมีบทบาทส าคัญเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ และผูกพันกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยจะสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนดังที่ พัชรี ดอกพุฒ(2556:85 -86) กล่าวว่า
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงท าให้มีการพัฒนาโทรศัพท์ให้มีความสามารถพิเศษ
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ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เพ่ือการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับดร.พูลศรี เวศย์อุฬาร (2551 ,ออนไลน์) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งของครูผู้สอน บทบาทของครูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วนี้ ครูจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ก้าวหน้าตามไปด้วยโดย การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยี ศึกษาหาความ
รี่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์ให้บ่อยขึ้น ตลอดจนเรียนรู้การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ซ่ึงปัจจุบันมีช่องทางในการพัฒนาตนเองมากมาย อีกทั้งยังมีช่องทางให้เผยแพร่ผลงานหรื
อน าสื่อการเรียนรู้ที่มีผู้ผลิตแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ และเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นยังถือ
เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญในการเปิดประสบการณ์ทางการศึกษาให้กับผู้เรียน รวมทั้ง
เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจและพัฒนามุมมองทางสังคม การท างานร่วมกัน การเรียนรู้ และเชื่อมต่อ
การเรียนรู้กับชีวิตจริงได้ (Bumgardner S.; & Knestis K.  2011: 2) ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นักเรียนบันทึกหลังการ
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ
เรียนการสอน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นในงานวิจัยและประโยชน์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น  
 “รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือที่จะน ามาน าเสนอและได้รับความสนุกสนานในการเรียนด้วย
การน าเทคโนโลยีมาใช้” 

 (นักเรียนคนที่ 1 นามสมมติ เอ) 
 “ได้รับความสนุก ความรู้ การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียน เช่น ตอนน าเสนอ ผ่าน Instagram 
#swsocxculture ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว” 

 (นักเรียนคนที่ 2 นามสมมติ บี) 
 “ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย โดยการเรียนการสอนที่ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้นักเรียนสามารถซึม
ซับความรู้ต่างๆได้มากและง่ายดายขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจารย์ได้น ามาใช้เป็นสื่อควบคู่ไปกับ
การเรยีนการสอน อาทิ เกม Kahoot ,Menti นั้นเป็นตัวชว่ยที่ส าคัญในการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้
เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากที่มีอยู่ในต าราเรียนอีกด้วย” 

       (นักเรียนคนที่ 3 นามสมมติ ซี) 
 จากบันทึกหลังการเรียนรู้ ดังกล่าวผู้วิจัยพบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอน นั้นส่งผลให้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเรียน มี
การกระตุ้นให้นักเรียนเกิดอยากเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผู้วิจัย ได้น ามาใช้ในครั้งนี้  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร หวานเย็น (2556: 129-132) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้
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ด้วยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลท าให้ผู้เรียน นั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับน้อยทิพย์  ลิ้มยิ่งเจริญ (2547: 4)กล่าวว่านักเรียนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการจัดการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังส่งผลต่อความสามารถในการตั้งค าถาม 
การศึกษาค้นคว้า การสรุปและน าเสนอข้อมูล พบว่านักเรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้มีความ
กระตือรือร้นสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ได้รับการฝึกฝนการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล และมี
ความมุ่งม่ันเพียรพยายามในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย จากการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าสอดคล้องกับพิทักษ์ วงแหวน (2546: 87-93) ได้ศึกษาปัจจัยพหุ
ระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะมุ่ง
อนาคต ความมีอ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับ อารี 
พันธ์มณี (2545: 15) กล่าวว่าคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อนักเรียน ที่ควรส่งเสริม
นักเรียน ให้รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาหาความรู้และตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว อยากรู้อยากเห็น เสาะ
แสวงหาความรู้ มีวิจารณญาณ เลือกตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ต่างๆ รู้จักซักถาม ค้นหา
ค าตอบกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าความใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) โรงเรียนควรให้ความส าคัญสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือกิจกรรมการเรียน 

2) ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่สะท้อนศักยภาพในการเรียนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น 

3) ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการเรียนรู้ในอนาคต 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2)  ผู้วิจัยควรศึกษา แนวคิด รูปแบบการสอน เนื้อหาและเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
การส่งเสริมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีเวลาในการสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนและครูผู้สอน และมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ใช้

ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบแนะน าที่พัฒนาขึ้น โดยระบบถูกพัฒนาตามขั้นตอน ADDIE ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ
ระบบ การออกแบบวิธีการกรองข้อมูลเพ่ือแนะน าข้อมูลหนังสือด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล จากชุด
ข้อมูลการยืมหนังสือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปี 2558 - 2560 ที่ถูกน ามาแปลงค่าความถี่ใน
การยืมเป็นค่าความนิยม (Rating Scale) ทั้งหมด 60,000 ข้อมูลเพ่ือน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพค่า
ความคล้ายคลึงกันของข้อมูลระหว่าง Cosine similarity กับ Pearson similarity ซึ่งพบว่า Cosine 
similarity มีประสิทธิภาพสูงกว่า และได้ออกแบบระบบให้มีเงื่อนไขการกรองข้อมูลส าหรับให้ค าแนะน ากับ
ผู้ใช้ที่ป้อนรหัสนักศึกษาเข้ามาระบบจ านวน 2 เงื่อนไขคือกรองข้อมูลการยืมหนังสือของผู้ใช้ร่วมที่อยู่ใน
ภาควิชาเดียวกันทั้งหมดและกรองข้อมูลหนังสือเฉพาะรายการหนังสือที่ถูกยืมในช่วงเวลาก่อนและหลังเป็น
เวลา 2 เดือน ระบบถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับ Mysql  แล้วน าไปประเมินประสิทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการสุ่มจ านวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี และพบว่าร้อยละ 
57 ของรายการหนังสือที่แนะน าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 
ค าส าคัญ :  ระบบแนะน าหนังสือ, การกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม , ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
Abstract 

The objective of this research was to 1) develop a book recommender system by 
Collaborative Filtering 2) for evaluating the efficiency and 3) satisfaction of guidance 
system. The system was developed according to the ADDIE procedure, consisting of 
system requirements analysis. The data filtering methods were designed for the 
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introduction of book data with data mining techniques. From the book borrowing data set 
of undergraduate students between 2015 - 2017 that were converted into a borrowing rate 
as a Rating Scale for 60,000 data to be used to compare the efficiency of finding values 
between Cosine similarity and pearson similarity. The results showed cosine similarity is 
more effective than pearson similarity. In addition, the system has been designed to have 
data filtering conditions for providing advice to users who enter the student code into the 
system. These conditions are to filter the borrowing information of all users in the same 
department and filter specific books. List of books that have been borrowed during the 
period before and after for two months of the date of requesting advice. The data that has 
been filtered in both conditions will be taken into consideration for similarity in order to 
obtain a list of recommended books. The system was developed with PHP language in 
conjunction with Mysql and then used to evaluate the performance by three experts and 
30 undergraduate students. The assessment results were good. For student groups, the 
percentage of the number of books that are recommended to meet the needs of users is 
assessed. It is found that 57% of the recommended book lists meet the needs of users. 

 
Keywords : Book recommender system, Collaborative filtering, Profile 

 
บทน า 

ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการด าเนินชีวิตของผู้คนในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
ดังผลการส ารวจของดิจิทัลเอเยนซี่ที่ชื่อว่า We Are Social ที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบจัดการสื่อสังคม
ออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง Hootsuite  ได้รวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 
2561 พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักส าหรับการสื่อสาร จากผลส ารวจพบว่าผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยสูงถึง 57 ล้านคน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคนโดยประมาณ  
(brandbuffet, 2018 : ออนไลน์  (เป็นผลให้มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่ง
บริษัทที่ด าเนินกิจการขายสินค้าออนไลน์อย่างเช่น Amazon, Lazada หรือ Shopee ได้พัฒนาแอปพลิเค
ชันเพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ที่มีกลยุทธ์การแนะน าสินค้าที่มีคุณสมบัติและ
ราคาที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกัน ที่ไปสู่ความส าเร็จในการเพ่ิมยอดขาย เรียกว่าระบบ
แนะน า (Recommender System) หมายถึง ระบบที่มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูลเพ่ือน าความรู้เหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ใช้งาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้งาน ให้เลือกสินค้าหรือข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ (Adomavicius and Tuzhilin, 2005)  เช่น
เว็บไซต์ Amazon.com ที่ได้มีการใช้ระบบแนะน าทั้งแบบคัดกรองผู้ใช้และคัดกรองที่สิ่งที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือ
แนะน าหนังสือเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด (Greg Linden, 2003) การพัฒนาระบบ
แนะน าสินค้าหรือบริการเป็นระบบที่น าเอาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ในส่วนของการจัดกลุ่มข้อมูลที่
พิจารณาความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ของสินค้าหรือบริการ ดังในงานวิจัย (วรรณนภา , 2552  :
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บทคัดย่อ  (ยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบได้พัฒนาต้นแบบของระบบแนะน าข้อมูลส าหรับห้องสมุดออนไลน์ โด
พ่ึงพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมูลหนังสือจ านวน 1, 430 เล่ม ข้อมูล

ล าดับความสนใจในหมวดหมู่หนังสือและข้อมูลค่าคะแนนความชอบจากผู้ใช้ทั้งหมด 300 คน ผลการวิจัย
บความต้องการของผู้ใช้ได้พบว่า ระบบสามารถแนะน าหนังสือที่คาดว่าจะตรงกั  โดยมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบด้วยการหาค่าความแม่นย า (Precision) 0.83; ค่าความระลึก (Recall) เท่ากับ 0.77 
และค่าการวัดประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 0.88  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีปณิธานในการให้บริการ
ดังนี้ “มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การบริการที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย” ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการการยืมหนังสือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ปัจจุบันมี
รายการหนังสือทั้งหมด 91,599 รายการและมีสมาชิกในปีการศึกษา 2561 จ านวน 47,178 คน มีสถิติการ
ยืม - คืนหนังสือระหว่างปี 2554 - 2560 ยังคงมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 ซึ่งพบว่าในปี
การศึกษา 2560 มีการยืมทั้งสิ้น 6.23 ครั้งต่อคนต่อปี  แต่ทั้งนี้ส านักหอสมุดกลางยังคงมีนโยบายส่งเสริม
การยืมหนังสือในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Knock door ที่ให้บริการยืมคืนหนังสือถึงคณะหรือ
โครงการยืมหนังสือไม่อ้ันระหว่างสอบ เป็นต้น  

 
ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยสถิติการยืมหนังสือของส านักหอสมุดกลางปี 2554 – 2560 

 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนหนังสือที่ถูกยืม ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าฐานข้อมูลการยืมหนังสือของ
ส านักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่จะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการยืมหนังสือที่จะน าไปใช้ใน
การแนะน าหนังสือที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นนักศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลการยืมหนังสือของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วมและ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
  2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วมและ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
  3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1  ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  

  1.2.1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จ านวน 30 คน ที่คัดเลือกแบบสุ่มจากนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการที่ส านักหอสมุดกลาง 

  1.2.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน 

  2.  ขอบเขตด้านการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  

 ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Rapid Miner เพ่ือพิจารณาอัลกอริทึมส าหรับการจัดกลุ่มข้อมูลที่พิจารณา
ความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลด้วย  Extension Recommenders 
  2.1  ขอบเขตด้านระบบ ระบบแนะน าหนังสือ สามารถแนะน าหนังที่ต้องการ ด้วยข้อมูลการยืม
หนังสือ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 มีรายละเอียดของระบบดังนี้ 
  2.1.1  ระบบยืนยันตัวตน ด้วยการป้อนรหัสนักศึกษา 
  2.1.2  ส่วนส าหรับแนะน าหนังสือ ที่ได้จากการประมวลผลอัลกอริทึม IMDB’s Top 250 
และ อัลกอริทึม Cosine similarity 
   2.1.3  น าเข้าข้อมูลการยืมหนังสือส าหรับใช้ในการประมวลผลได้ตามความต้องการภายใต้
การเชื่อต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นคร -เหนือ จ านวน 30 คน ที่คัดเลือกแบบสุ่มจากนักศึกษาที่เข้าใช้บริการที่ส านักหอสมุดกลาง 2) 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จ านวน 3 ท่าน 

2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาประเภททดลอง (Experimental 
Research) พัฒนาระบบตามขั้นตอนของ ADDIE ดังนี้ 

 2.1  การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis)  ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าข้อมูลที่ต้องการส าหรับ
การกรองข้อมูลผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  1) การเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลการยืม
หนังสือของนักศึกษาบนฐานข้อมูล Sierra  2) ข้อมูลค่าความนิยมของหนังสือ (Book Rating Scale 
Dataset) 3) การสกัดข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา และ 4) อัลกอริทึมส าหรับการจัดกลุ่มหนังสือเพ่ือกรองผู้ใช้
ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล 

 2.2  การออกแบบระบบ (Design)  มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การเปรียบเทียบอัลกอริทึมส าหรับการ
กรองข้อมูลด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลการยืมหนังสือ และ 2) การออกแบบและการพัฒนาระบบ ดัง
แสดงในภาพที่ 2 ที่แสดงความสัมพันธ์ของทั้งสองขั้นตอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มถิุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
753 

 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแนะน าโดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 2.2.1.1  การคัดเลือกข้อมูล (Data Selection) เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล Sierra ที่ใช้บันทึกข้อมูลการยืมคืนหนังสือของส านักหอสมุดกลาง โดยผู้วิจัยพัฒนา API เพ่ือเรียก
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ท าการคัดเลือกข้อมูลการยืมเฉพาะข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปี 
2558 – 2560 จ านวน 65,000 เรคอร์ด ประกอบด้วย ฟิลด์รหัสนักศึกษา (student_id) รหัสหนังสือที่ถูก
ยืม (book_id) และเวลาที่นักศึกษายืม (timestamp) 

 
ภาพที่ 3  การใช้ API เพ่ือน าข้อมูลจากฐานข้อมูล Sierra มาวิเคราะห์ 

 2.2.1.2  การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Data Preprocessing) มีดังนี้ 
 1)  การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning)  เนื่องจากข้อมูลที่ถูก
คัดเลือกมานั้นมีบางเรคอร์ดที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่พบรหัสนักศึกษา หรือ ไม่พบรหัสหนังสือที่ยืม 
ผู้วิจัยได้ท าการตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก ท าให้มีข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์จ านวน 60,000 เรคอร์ด 
 2)  การแปลงข้อมูล (Data Transformation)  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการ
น าข้อมูลการยืมหนังสือของนักศึกษามาด าเนินการนับความถ่ีในการยืมของหนังสือแต่ละเล่ม หลังจากนั้นน า
ค่าความถี่มาแปลงเป็นค่าความนิยมระหว่าง 1-5 ด้วย  min-max normalization เพ่ือให้ได้ชุดข้อมูลค่า
ความนิยม (book rating scale dataset) 
 2.2.1.3  การสร้างแบบจ าลองการจัดกลุ่ม (Cluster Modeling) เป็นขั้นตอนการ
พิจารณาอัลกอริทึมส าหรับการจัดกลุ่มข้อมูลที่พิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลด้วย   Extension 

Sierra Database Selection Data 

Data Preprocessing 

student_id, book_id, timestamp 

Cluster Modeling 

Book Rating Scale 
Dataset 

Evaluation 

Book Recommender 
System 

List of book 
recommend 

Data mining Stage 

Development 
Stage 

User Profile 

student_id, book_id, timestamp, rating_scale 
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Recommenders ของโปรแกรม Rapid Miner ที่มีอัลกอริทึมให้พิจารณาดังนี้ Item k-NN, User k-NN, 
Random, Global Average และ User Item Baseline เพ่ือน าประเมินประสิทธิภาพในขั้นตอนถัดไป 
 

 
ภาพที่ 4  ตัวอย่างการใช้ Extension Recommenders ของโปรแกรม Rapid Miner   

เพ่ือการหาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 
  
 2.2.1.4  การวิเคราะห์และประเมินผล (Evaluation)  เป็นขั้นตอนในการเปรียบ
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือการกรองข้อมูลผู้ใช้ร่วม ผลปรากฏว่าแต่ละ
อัลกอริทึมมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งผลแสดงในภาพที่ 5 แต่เนื่องจากโอเปอร์เตอร์ Item k-
NN  มีการคัดเลือกเทคนิค Correlation mode ด้วย Cosine Similarity และ Pearson Similarity ดังนั้น
จึงเลือก   โอเปอร์เตอร์ Item k-NN เพ่ือน าไปใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Cosine Similarity 
และ Pearson Similarity  จากการเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผล พบว่าเมื่อเลือก  Cosine 
Similarity ประมวลผลได้เร็วกว่า เนื่องจากใช้เวลาในการประมวลผล 10 วินาที ในขณะที่ Pearson 
Similarity ใช้เวลา 17 วินาที และท าการประเมินประสิทธิภาพโดยการสุ่มข้อมูลมากท าการประเมินด้วยวิธี 
10 Cross Validation และ Split Validation จากชุดข้อมูล 20,000 ชุดข้อมูล ท าการสุ่ม Training data 
และ Test data ซึ่ งแสดงผลในตารางที่  3 ท าให้มั่น ใจว่าประสิทธิภาพของ Cosine Similarity มี
ประสิทธิภาพสูง ผู้วิจัยจึงเลือกมาใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ 

 
ภาพที่ 5  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการจัดกลุ่มข้อมูล 
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ตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบ Correlation ระหว่าง Cosine Similarity กับ Pearson Similarity 
Correlation  RMSE MAE NMAE Time/second 

Cosine Similarity 1.489 1.276 0.255 10 second 
Pearson Similarity 1.487 1.275 0.255 17 second 
 
ตารางท่ี 2  การประเมินประสิทธิภาพข้อมูลด้วยวิธี 10 Cross Validation และ Split Validation 

Correlation  RMSE MAE NMAE Time/second 
10 Cross Validation 
Cosine 1.259 1.073 0.054 30 second 
Pearson 1.238 1.057 0.053 52 second 
Split Validation 
Cosine 1.283 1.099 0.055 2 second 
Pearson 1.267 1.080 0.054 10 second 
 

2.2.2  การออกแบบระบบแนะน าหนังสือ จากภาพที่ 2  ขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการ
ออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ ดังภาพที่ 5 

 
 

ภาพที่ 6  กระบวนการแนะน าหนังสือของระบบแนะน าหนังสือด้วยวิธีการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม 
และข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 จากภาพที่ 6 ขั้นตอนการท างานของระบบโดยสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
  2.2.2.1  การสกัดข้อมูลส่วนบุคคล  ในขั้นตอนนี้ออกแบบให้สกัดข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยรหัสนักศึกษาเข้ามาในระบบ ผลที่ได้คือข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลคณะและภาควิชาของ
นักศึกษา รวมถึงน าเข้าข้อมูลเวลาที่เข้าสู่ระบบเพ่ือน าไปใช้ในการกรองข้อมูลในขั้นตอนถัดไป 

  2.2.2.2  ขั้นการกรองข้อมูลด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (User-based filtering)  เริ่มต้น
ด้วยการเลือกพิจารณากรองข้อมูลของผู้ใช้ โดยการกรองข้อมูลผู้ที่อยู่ในคณะและภาควิชาเดียวกับผู้ใช้ระบบ 
โดยเลือกกรองหนังสือที่ถูกยืมในช่วงเวลาก่อนหน้าและภายหลังจากเวลาปัจจุบันเป็นเวลา 1 เดือน  เพ่ือ
กรองรายการหนังสือหนังสือแนะน าด้วยการพิจารณาหาค่าความนิยมด้วยอัลกอริทึม IMDB’s Top 250 
ด้วยสูตร (1) ซึ่งจากตัวอย่างในภาพที่ 7 จะเห็นว่ารายการหนังสือที่ B0002 ที่มีค่าความนิยมน้อยกว่า 
B0001 แต่มีความถ่ีมากกว่า จะได้คะแนนส าหรับการแนะน าที่มากกว่า 

List of book recommend by 
user-based filtering with 

IMDB’s Top 250 

List of book recommend by 
collaborative filtering with 

Cosine Similarity 

User Profile 
faculty, 

department, 
timestamp 

 

Select a 
book in list 
  

 
Book Recommender System 
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Weighted Rating (WR) = ( 𝒗

𝒗+𝒎
 .  𝑹) + (

𝒎

𝒗+𝒎
 .  𝑪) 

   โดยที่  𝒗  คือ จ านวนรายการทั้งหมดของ Item 
    𝒎 คือ ค่าความนิยมที่น้อยที่สุด 
    𝑹  คือค่าวามนิยมของรายการที่เลือก 
    𝑪  คือ ค่าความนิยมเฉลี่ยทั้งหมด (Average of Rating Scale)  

 
book_id Rating Score 
B00001 5 4.1 
B00002 4 4.2 
B00002 4 4.2 
B00002 4 4.2 
B00003 3 3.48 

 
ภาพที่ 7  ตัวอย่างการหาค่าคะแนน IMDB’s Top 250  

  2.2.2.3  ขั้นการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ ใช้ร่วม  (Collaborative filtering) เมื่อ
ระบบแสดงรายการหนังแนะน าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ใช้ท าการเลือกหนังสือจากรายการ ระบบ
ออกแบบให้เลือกหนังสือแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วมอัลกอริทึม Cosine similarity โดยเลือกแนะน าค่า 10 อันดับ
แรก ดังตัวอย่างในภาพท่ี 7 เป็นตัวอย่างการค านวณ Cosine similarity ของหนังสือรหัส B0001 

Cosine Similarity(A,B)= 
A.B

‖A‖‖B‖
=

∑ AiBi
n
i=1

√∑ Ai
2n

i=1 √∑ Bi
2n

i=1

    

 โดยที่  Ai และ Bi คือข้อมูลหนังสือที่ถูกยืมโดยสมาชิกในห้องสมุดที่น ามาหาความคล้ายคลึงกัน  
 

book_id Std001 Std002 Std003 Std004 Cosine 
 Similarity 

B00001 1 1 1 1 1.00 

B00002 0 1 0 1 0.71 

B00003 1 1 0 1 0.87 

B00004 0 0 1 0 0.50 

 
ภาพที่ 8  ตัวอย่างการหาค่า Cosine Similarity เพ่ือการกรองข้อมูลด้วย Collaborative Filtering  

 2.2.3  การออกแบบแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบ
แนะน า  โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบประเมิน (IOC) ผลที่ได้คือแบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะน ามี 4 ด้าน แบบประเมินความพึงพอใจมีค าถามส าหรับประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน 5 ข้อและประเมินจ านวนหนังสือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  

List of book recommend  
1. B0002 
2. B0001 
3. B0003 

List of book recommend by B0001 
1. B0003 
2. B0002 
3. B0004 

(1) 

(2) 
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 2.3  พัฒนาระบบ (Development) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งจะ
ด าเนินการดังนี้  1) โปรแกรม Visual Studio Code เพ่ือใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Yii 
framework โดยมี Mysql เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 2) ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้น บนระบบปฏิบัติการ 
Ubuntu 14.6  3) Google Form ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ  
 .2 4  การน าไปใช้ (Implement) น าระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้
ท าการอัพโหลดระบบข้ึนไว้ที่ Server ของส านักหอสมุดกลาง 
 .2 5  การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ เพ่ือ
น าเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากทุกขั้นตอนมาท าการสรุปผลการทดลง ประกอบด้วย 1) สรุปผลแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ 2) สรุปผลแบบประเมิณความพึงพอของการพัฒนาระบบ
แนะน าหนังสือ 

3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1  สถานที่ที่ใช้ส าหรับการทดลอง ใช้ส านักหอสมุดกลาง เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่นักศึกษาเข้า

มาใช้บริการเกี่ยวกับการค้นหาสารสนเทศต่าง ๆ  
3.2  ก าหนดระยะเวลาส าหรับทดลองระบบ โดยก าหนดวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 เป็นช่วงที่

มีนักศึกษามาใช้บริการเยอะ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สอบ 
3.3  ด าเนินการทดลองโดยการสุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครใจ โดย 1) อธิบายชี้แจงถึง

ความส าคัญของการทดลองระบบ และขั้นตอนการทดลอง 2)  ให้นักศึกษาท าการโดยผู้วิจัยเตรียม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับการทดลอง ไว้ให้นักศึกษา 3)  เมื่อนักศึกษาท าการทดลองเรียบร้อยแล้ว ให้ท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลการวิจัย 

1   .ได้ ระบบแนะน าหนังสือ โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบพ่ึงพาผู้ใช้ร่วมและข้อมูลส่วนบุคคล         
ที่สามารถแนะน าหนังสือ ด้วยกระบวนการและวิธีที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ข้างต้น 

2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ เมื่อพิจารณาด้านในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังภาพที่ 9  

 
 

ภาพที่ 9  ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ 
จากภาพที่ 9 ผลการประสิทธิภาพของระบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  
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3.  ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละข้อมี
รายละเอียดดังภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 10  ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ 
 

จากภาพที่ 10 การประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบแนะน าหนังสือ ภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 
อภิปรายผล  
  ผู้วิจัยได้ท าแบบส ารวจความต้องการหนังสือจากรายการหนังสือที่ได้จากการค้นหาด้วยกลุ่มตัวอย่าง
เดียวกัน พบว่า ความพึงพอใจต่อการค้นหาหนังสืออยู่มีค่าร้อยละ 57.14 ซึ่งเป็นผลการประเมินเป็นที่ไม่ได้
สูงมาก สาเหตุที่ค่าร้อยละไม่สูงมากมีสาเหตุคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 9 คน 
ซึ่งผลการประเมินหนังสือที่ต้องการต่ า กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่า เป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้ามาเรียน หนังสือ
บางเล่มยังไม่รู้จัก ท าให้ไม่ตรงความต้องการ แต่ข้อดีคือนักศึกษาที่ยังไม่ทราบว่าหนังสือที่ต้องการยืมนั้นมี
เล่มใดบ้างจะได้ทราบซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ข้างต้น เนื่องจากระบบเป็นระบบทางเลือก เพ่ือ
แนะน าทรัพยากรที่ดีให้กับนักศึกษา 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

1  .ควรมีการเชื่อมโยงหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันแต่ที่ต่างคณะ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงหนังสือที่มี
คุณภาพของคณะอ่ืน 

2  . ควรมีการแนะน าหนังที่ไม่มีการถูกยืม เพ่ือเป็นการกระตุ้นการยืมหนังสือในเล่มนั้น ๆ  
3  .หากระบบสามารถน าเข้าข้อมูลที่น ามาประมวลผลทางเหมืองข้อมูลในรูปแบบอ่ืนได้  เช่น .csv 

จะเป็นประโยชน์และสามารถเผยแพร่ระบบที่พัฒนาขั้นได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ใน 3 อง์ประกอบ ได้แก่ มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง และมิติ
สัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 ท่าน ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาการทางปัญญา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นละ 30 คน รวมจ านวน 90 คน 
เก็บรวมรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ และแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของ
แบบทดสอบ Paper Folding Test (PFT), Card Rotation Test (CRT) และ Mental Rotation Test 
(MRT) และแบบประเมินความพึงพอใจ 
          ผลการวิจัย พบว่า ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า CVI ทั้งฉบับและในทุกแบบทดสอบเท่ากับ 1.00 ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach's alpha )ของแบบทดสอบ PFT, CRT และ MRT เท่ากับ .88, .74 และ 
.72 ตามล าดับ ขณะที่ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (M=4.51) ค่าสัมประสิทธิ์ของ 
Pearson จากการตรวจสอบความตรงเชิงเหมือน )Pearson’s Product-Moment Correlation( ของ
แบบทดสอบ PFT, CRT และ MRT เท่ากับ .86, .72 และ .84 ตามล าดับ และมีความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน
ระดับมากท่ีสุด (M=4.59) 

 
ค าส าคัญ :  แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์, มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น, มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง 

มิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์, นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop spatial intelligence test for primary school 
students in 3 dimensions, including spatial visualization, spatial orientation and spatial 
relation. The participants consisted of 90 students in grade 4-6, each level of 30 students 
and 6 experts )3 computer science and 3 cognitive science(. Collect data from spatial 
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intelligence test with paper-pencil and computer screen. The paper folding test, the card 
rotations test, the mental rotations test and satisfaction questionnaire were used to collect 
the data. The results showed that the content validity test of the paper-pencil spatial 
intelligence test has both CVI and all test = 1.00, Cronbach's alpha of the PFT, CRT and 
MRT tests of .88, .74 and .72. The overall rating from computer screen was highest 
(M=4.51). Pearson’s Product-Moment Correlation of the PFT, CRT and MRT tests of .86, .72 
and .84 and overall satisfaction was rated highest (M=4.59). 
 
Keywords : spatial intelligence test, spatial visualization, spatial orientation, spatial  
                 relation, primary school students 

 
บทน า 

การประเมินพหุปัญญาเพ่ือประเมินว่าบุคคลมีเชาวน์ปัญญาสูงหรือต่ า ยังไม่มีแบบทดสอบพิเศษ
ส าหรับทดสอบปัญญาทุกด้าน แบบทดสอบมาตรฐานบางอย่างสามารถทดสอบเชาวน์ปัญญาบางด้านได้ แต่
วิธีที่ดีที่สุด Gardner แนะน าให้ใช้การสังเกต ตัวบ่งชี้ความถนัดของเด็กอีกอย่างหนึ่ง สามารถพิจารณาได้
จากการใช้เวลาว่างของเด็กนั้น ๆ เพื่อเลือกกิจกรรมท าเอง เช่น เด็กท่ีถนัดด้านมิติสัมพันธ์จะเลือกการวาด
ภาพ Gardner (2011, p .184  )ได้น าแบบวัดองค์ประกอบมิติสัมพันธ์ ( Space Factor  )ของ Thurstone 
ซึ่งเป็นแบบวัดความเข้าใจเรื่องขนาดและมิติต่าง ๆ อันได้แก่ความสั้น ยาว ใกล้ ไกล และพ้ืนที่ทรวดทรงที่มี
ขนาดและปริมาตรที่แตกต่างกัน สามารถสร้างจินตนาการให้เห็นส่วนย่อยและส่วนผสมของวัตถุต่าง ๆ เมื่อ
น ามาซ้อนทับกัน และสามารถรู้ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตเมื่อเปลี่ยนแปลงต าแหน่งมาใช้เพื่อจ าแนก
องค์ประกอบของความสมารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยสามารถจ าแนกเป็นสามองค์ประกอบได้แก่ 1 )
ความสามารถในการก าหนดรูปร่างลักษณะของวัตถุหรือสิ่งเร้า เมื่อวัตถุหรือสิ่งเร้านั้น ๆ มีการเปลี่ยนทิศทาง
หรือมุมมอง 2  )ความสามารถในการสร้างมโนภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือสิ่งเร้าในสมองในลักษณะเต็มรูป

ของวัตถ ุ และ 3  )ความสามารถในการสร้างมโนภาพเชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ ของวัตถุกับต าแหน่งของตน  
ในขณะที่ Shearer and Karanian (2017  )ได้ศึกษาเรื่อง ประสาทวิทยาของเชาวน์ปัญญา :หลักฐานเชิง
ประจักษ์สนับสนุนทฤษฎีพหุปัญญา ( The neuroscience of intelligence :Empirical support for the 

theory of multiple intelligences?  )เป็นการทบทวนสังเคราะห์งานวิจัยจ านวน 318 เรื่อง ที่เก่ียวกับ
ลักษณะเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไว้ โดยเชาวน์ญญาด้านมิติตสัมพันธ์ระบุไว้ว่า เกี่ยวข้องกับ การคิดเชิงมิติ 
การท างานกับวัตถุ ศิลปะ ทิศทาง ส่วนแบบคัดกรอง Multiple Intelligence Development 
Assessment Scale :MIDAS (Shearer, 2013) มีลักษณะเป็นแบบส ารวจด้วยตนเองเกี่ยวกับพหุปัญญา 
โดยสังเขป  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีแบบทดสอบมาตรฐาน 
เพ่ือการวัดเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ที่นิยมใช้ในการทดสอบมิติสัมพันธ์เชิงการรับรู้ และการทดสอบมิติ
สัมพันธ์การมองเห็นส าหรับใช้กับเด็กอายุ 9-16 ปี ได้แก่ แบบทดสอบ Paper Folding Test (Ekstrom et 
al., 1976a, p .176) แบบทดสอบ Card Rotation Test (Ekstrom et al., 1976b ) และแบบทดสอบ 
Mental Rotation Test (Neuburger, Jansen, Heil, Quaiser-Pohl, 2011( มาใช้เป็นแนวทางในการ
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สร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ จ านวน 60 ข้อ และพัฒนาเป็นกิจกรรม
การทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส าหรับวัดเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น (Spatial 
Visualization) มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง (Spatial Orientation) และมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ (Spatial 
Relation) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ใน 3  
องค์ประกอบ ได้แก่ มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง และมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ 

2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนระดับประถม 
ศึกษา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
           การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. เนื้อหา 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของเพศและความสามารถทางสติปัญญาที่มีต่อการเพ่ิม 

เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ บนพ้ืนฐานทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner  ( Gardner, 2011, pp .73-74  )ซ่ึง
พัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ในสามมิติ ได้แก่ มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น ( Spatial Visualization )
มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง ( Spatial Orientation  )และมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ ( Spatial Relation  )โดยการ
ทบทวนแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อการวัดเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส าหรับใช้กับเด็กอายุ 9-16 ปี ได้แก่ 

1  )แบบทดสอบ Paper Folding Test (Ekstrom et al., 1976a, p .176  )มีลักษณะซึ่งผู้ตอบแบบทดสอบ
จะต้องจินตนาการภาพการจัดกระท ากับกระดาษโดยการพับกระดาษตามโจทย์ก าหนด ต่อด้วยการเจาะรู
และคลี่กระดาษออก แล้วท าการเปรียบเทียบผลจากจินตนาการภาพกับภาพค าตอบตัวเลือก และผู้ตอบ
จะต้องเลือกค าตอบที่มี 5 ตัวเลือก นิยมใช้ในการทดสอบมิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น 2  )แบบทดสอบ Card 

Rotations Test (Ekstrom et al., 1976a, p. 151  )และ  Cube Comparisons Test พัฒนาโดย 
Ekstrom et al(.1976b  )มีลักษณะให้ผู้ตอบแบทดสอบเลือกตอบว่าภาพหรือลูกบาศ์คู่นั้นเหมือนกันหรือ
ต่างกันกับภาพโจทย์ปัญหา จ านวน 4 ตัวเลือก นิยมใช้ในการทดสอบมิติสัมพันธ์เชิงทิศทางและ 3 )
แบบทดสอบ Mental Rotations Test และแบบทดสอบ Mental Rotation Animals (Neuburger, 

Jansen, Heil, & Quaiser-Pohl, 2011) มีลักษณะเป็นกิจกรรมการหมุนวัตถุหรือสิ่งเร้า ซึ่งผู้ท าการทดสอบ
ต้องก าหนดว่าภาพใดของวัตถุหรือสิ่งเร้าที่แสดงลักษณะเหมือนกับภาพที่ให้ เมื่อมีการหมุนหรือเปลี่ยน
ทิศทาง และมีภาพที่เป็นค าตอบทางเลือก จ านวน 4 ภาพ นิยมใช้ในการทดสอบมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์และ
เชิงการมองเห็น 
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2. ประชากร 
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการปัญญา จ านวน 6 ท่าน  
   2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อายุระหว่าง 10-12 ปี ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
วัดพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 90 ได้จากการสุ่มแบบง่าย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การสร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีดังนี้ 
 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 

   1.1 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ด้วยกระดาษดินสอ มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
     1( ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อการวัดเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ที่นิยม
ใช้ในการทดสอบมิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็นส าหรับใช้กับเด็กอายุ 9-16 ปี ได้แก่ แบบทดสอบ Paper 
Folding Test แบบทดสอบ Card Rotation Test )Ekstrom et al., 1976a, p. 176( และแบบทดสอบ 
Mental Rotation Test )Neuburger, Jansen, Heil, & Quaiser-Pohl, 2011) 

  2( การสร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ส าหรับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษาด้วยกระดาษดินสอ จ านวน 60 ข้อ มีลักษณะส่วนบนเป็นภาพแสดงโจทย์ปัญหา และส่วนล่าง
เป็นค าตอบที่มี 4 และ 5 ตัวเลือก กับด้วยหมายเลข 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องเลือกค าตอบ
ที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวภายในเวลาก าหนด จ าแนกเป็น 3 ตอน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 1 ได้แก่  
   ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น (Spatial 
Visualization) มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ Paper Folding Test  ( PFT ) 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง (Spatial Orientation) 
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ Card Rotation Test (CRT ) 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ (Spatial Relation) มี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบ Mental Rotation Test (MRT ) 
 1.2 การสร้างกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์  
  1( การน าแบบทดสอบเชาน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอที่พัฒนาขึ้น มาสร้างเป็น
กิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Open 
Sesame ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูล คะแนนการตอบถูก และเวลาปฏิกิริยา จ าแนกเป็น 3 Set ๆ ละ 20 ข้อ 
รวมจ านวน 60 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน 1 ข้อ ต่อ 1 คะแนน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 2-4 ได้แก่ 
   Set A กิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์แบบ Paper Folding Test )PFT( 
จ านวน 5 ตัวเลือก ก าหนดการตอบโดยกดปุ่มตัวเลือกที่แป้นคีย์บอร์ด ด้วยตัวเลือกหมายเลข 1-5  
   Set B กิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์แบบ Card Rotation Test )CRT( 
จ านวน 4 ตัวเลือก มีก าหนดการตอบโดยกดปุ่มตัวเลือกท่ีแป้นคีย์บอร์ด ด้วยตัวเลือกหมายเลข 1-4  
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   Set C กิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์แบบ Mental Rotation Test 
)MRT( จ านวน 4 ตัวเลือก ก าหนดการตอบโดยกดปุ่มตัวเลือกท่ีแป้นคีย์บอร์ด ด้วยตัวเลือกหมายเลข 1-4  
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ 
 
  ตัวอย่างกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ทั้ง 3 set แสดงดังภาพที่ 2-4  
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(ตอบข้อ 4) 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบทดสอบ Paper Folding Test (PFT) 

 

 
 
 

(ตอบข้อ 1) 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบทดสอบ Card Rotation Test (CRT) 

 
(ตอบข้อ 2) 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบทดสอบ Mental Rotation Test (MRT) 
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  2( การก าหนดเกณฑ์วิธี (Protocol )กิจกรรมกระตุ้นสมองด้านมิติสัมพันธ์ การล าดับกิจกรรม
การทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และข้ันตอนแสดงข้อค าถามบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ของแต่ละ Block ที่มีลักษณะเหมือนกันในทุกตอน ดังภาพที่ 5-6 
 

 
 

ภาพที่ 5 เกณฑ์วิธี (Protocol  )กิจกรรมกระตุ้นสมองด้าน มิติสัมพันธ์ 
 
  3( การล าดับขั้นตอนการแสดงโจทย์ปัญหาของกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 การล าดับขั้นตอนการแสดงโจทย์ปัญญาของกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัดด้านพฤติกรรมของแต่ละแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ล าดับขั้นตอนแสดงภาพโจทย์ปัญหาของกิจกรรมกาทดสอบ เพ่ือวัดด้านพฤติกรรม 
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2.  การตรวจสอบคุณภาพทางการวัดของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ด้วยกระดาษ 

ดินสอ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วจึงน าแบบทดสอบ
ไปตรวจสอบคุณสมบัติด้านความเที่ยง โดยน าไปใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน 
เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียง( Cronbach's alpha)  
       2( การตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของขั้นตอนกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ใน 3 Set 
ได้แก่ กิจกรรมการทดสอบ PFT, CRT และ MRT โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 90 คน เพื่อตรวจสอบว่า ระหว่างช่วงเวลาที่
ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างตอบ กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบทันหรือไม่ และน าผลคะแนนการตอบถูก ไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเหมือนของกิจกรรม (Convergent Validity  )โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ของ Pearson ระหว่างคะแนนตอบถูกท่ีได้จากการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่าน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ กับคะแนนตอบถูกท่ีได้จากการตอบแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วย
กระดาษดินสอ ที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้ว 

3. เครื่องมือวิจัย  
  1( แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา เป็นการประเมินความตรงเชิงด้านเนื้อหาของ

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ประเมินความสอดคล้องด้าน
เนื้อหาของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ได้แก่ แบบทดสอบ PFT, CRT และ MRT กับรายการ
ฝึกฝึกเพ่ิมเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ใน 3 รายการ ได้แก่ มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น (Spatial 
Visualization  )มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง ( Spatial Orientation  )และมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ ( Spatial 
Relation  )กษณะเป็นมาตราประมาณค่าดังรายละเอียด แบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีลั 5 ระดับ (Likert 
Scale  )เกณฑ์การ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จะพิจารณาจากค่า CVI ต้องมีค่าตั้งแต่ .80 ขึ้นไป 
(Soeken, 2010, p .165 ) 

  2( แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการทดสอบเชาวน์
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา และนักเรียน

ด าเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ 
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า CVI ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 
              ด้วยกระดาษดินสอ 
องค์ประกอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ แบบทดสอบ ค่า CVI 
มิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น  PFT 1.00 
มิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง  CRT 1.00 
มิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์  MRT 1.00 
              รวม  1.00 
 
    1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach's alpha )จ าแนกตามแบบทดสอบ แสดงดังตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง 
     แบบทดสอบ                     สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach's alpha) 
         PFT                 .88 
         CRT                 .74 
         MRT                 .72 
 
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้า 

จอคอมพิวเตอร์ 
  2.1 ค่าความตรงเชิงเหมือนของแบบทดสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ โดยสถิติ Pearson’s Product-Moment Correlation จ าแนกตามแบบทดสอบ 
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของ Pearson 
       แบบทดสอบ Pearson’s Correlation Coefficient 
           PFT         .86 
           CRT        .72 
           MRT        .84 
 
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งาน ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้ใช้งาน  
รายการประเมิน 

 
M SD 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

1 . ค าชี้แจงข้อความและขนาดตัวอักษรชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.82 มาก 
2  .ความชัดเจนของภาพและสัญลักษณ์  4.75 0.55 มากที่สุด 
3  .ความเหมาะสมของขนาดภาพและสัญลักษณ์  4.45 0.83 มาก 
4  .ระยะเวลาในการปรากฏภาพและสัญลักษณ์  4.84 0.11 มากที่สุด 
5  .ความสะดวกในการกดปุ่มใช้งาน  4.45 0.83 มาก 

รวม 4.59 0.63 มากที่สุด 
  
อภิปรายผล  
          1. การพัฒนาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอ จ านวน 3 ชุด มีลักษณะ
ส่วนบนเป็นภาพแสดงโจทย์ปัญหา จ าแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) แบบทดสอบ Paper Folding Test  ( PFT )
ส าหรับทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงการมองเห็น 2) แบบทดสอบ Card Rotation Test (CRT )
ส าหรับทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงทิศทาง และเป็นการทดสอบการมองเชิงมิติสัมพันธ์ 

)Ekstrom et al., 1976a  )และ  3  )แบบทดสอบ Mental Rotation Test (CRT  )ส าหรับทดสอ บเชาวน์
ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นกิจกรรมการทดสอบการคิดมโนภาพ )Neuburger, 
Jansen, Heil & Quaiser-Pohl, 2011) แล้วน าไปสร้างเป็นกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ใน 3 Set ๆ ละ 20 ข้อ สามารถใช้ท าการเก็บข้อมูลคะแนนตอบถูก และ
เวลาปฏิกิริยา สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา ที่ปรากฏว่า วิธีการทั่วไปและกระบวนทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่พัฒนาขึ้นส าหรับการประเมินและการฝึกฝนเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการมองเห็นเชิงมิติ 
(Visuospatial ) ทั้งในรูปแบบการน าเสนอภาพ 2 มิติ 3 มิติ หรือแม้แต่การฝึกความสนใจ การจินตนาการ
หมุนภาพ และความจ าขณะท างาน มีส่วนช่วยในการลดความซับซ้อนในกระบวนการประมวลผลการ
มองเห็นเชิงมิติ  ( Meneghetti, Borella, & Pazzaglia, 2016) 
          2. จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ ตามแนวคิด ทฤษฎีของแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อการวัดเชาวน์
ปัญญาด้านมิตสิัมพันธ์ ส าหรับใช้กับเด็กอายุ 9-16 ปี แล้ว การสร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ได้ผ่านการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ตามแนวทางของ Polit and Beck  ( 2006) และ
กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้งาน (Joyce, Weil, & Calhoun, 2009, p. 
25  )เพ่ือน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง การใช้กิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติ
สัมพันธ์ในลักษณะการคิดเป็นภาพ (Gardner, 2011, pp .183-184 )และกระบวนการเรียนรู้ของสมอง ดัง 
wright et al. (2008 )ที่ให้ความเห็นว่า กิจกรรมการฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ที่มีลักษณะยั่งยืนถาวร 
(Durable  )ควรครอบคลุม ( Generalizable  )ทุกองค์ประกอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ และมีลักษณะ
กิจกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการท างานของสมองเป็นฐาน ( Cognitive Process-Based Task) 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
          แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกระดาษดินสอที่สร้างขึ้นได้แก่ แบบทดสอบ PFT, 
CRT และ MRT มีคุณภาพสามารถน าไปทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาได้ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Cronbach's 
alpha) .88, .74 และ .72 และมีค่า CVI ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 แล้วน ามาปรับเป็นกิจกรรมการทดสอบผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ปรากฏค่าสัมประสิทธิ์ของ Pearson( Pearson’ s Product-Moment Correlation) 
ของกิจกรรมการทดสอบของแบบทดสอบ PFT, CRT และ MRT เท่ากับ .86, .72 และ .84 ตามล าดับ โดย
ผลการประเมินกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้
ความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผลการน าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปรากฏว่า นักเรียนมีความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี และมีความพึง
พอใจต่อแบบทดสอบฯ ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์สามารถใช้ท าการเก็บ
ข้อมูลคะแนนตอบถูก และเวลาปฏิกิริยา สามารถใช้ในการเปรียบเทียบผลคะแนนการตอบถูกและความเร็ว
ในการตอบสนอง จึงสามารถใช้เป็นกิจกรรมกระตุ้นการท างานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์ปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์ ด้วยการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองขณะท ากิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถน ากิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตรวจสอบ
ระดับเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา สามารถน ากิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้การประเมินผล การวิจัยและการบริการทางวิชาการ อีกทั้ งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับ
ส่งเสริมประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

2.   นักวิจัยหรือผู้สนใจสามารถน ากิจกรรมการทดสอบเชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ผ่าน 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการทดสอบเพ่ือประเมินและพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หรือเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางปัญญา และเชาวน์ปัญญาด้านอ่ืน ๆ เช่น ความใส่ใจ ความจ าขณะคิด การให้เหตุผล 
การตัดสินใจ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และเรขาคณิต เป็นต้น 
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การพัฒนาระบบ PjBL-SCRUM ตามรูปแบบการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม

ดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile 

The Development of the PjBL-SCRUM System According to the Learning 

Model that Promoting Teamwork using Project-Based Learning and  

the Concept of Agile Software Development 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM โดยพัฒนาตามรูปแบบ

การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการ

พัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาระบบการจัดการหองเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 

PjBL-SCRUM 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM และ  

3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ีมีตอระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM ผูวิจัยพัฒนา

ระบบแบบเว็บแอพพลิเคชัน เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประกอบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพและ

แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 ผลการพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM โดยผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ

และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 10 ทาน พบวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของระบบอยู

ในเกณฑระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.85) และความพึงพอใจของผู ใชงานอยูในระดับดีมาก (�̅�𝑥 = 4.84)  

จากผลการประเมินสรุปไดวาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ

ในการสอนรวมกับรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน 

เปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ :  เว็บแอพพลิเคชัน, การเรียนรูแบบโครงงาน, แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile 
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Abstract 

This research is to develop the PjBL-SCRUM classroom management system by 

developing based on a learning model that promotes teamwork skills with a project-based 

learning approach with the concept of Agile software development. 1) to develop a 

classroom management system based on the PjBL-SCRUM learning model 2) to evaluate 

the efficiency of the PjBL-SCRUM classroom management system and 3) to evaluate usually 

unhappy students per classroom management system PjBL-SCRUM researchers developed 

a Web application. The instrument used in the assessment consisted of the performance 

evaluation form and the satisfaction questionnaire. 

The result of the development of PjBL-SCRUM classroom management system 

evaluation by information system experts and 10 computer education experts. The efficiency 

of the system is at the highest level (�̅�𝑥 = 4.85) and the satisfaction of the users is at a very 

good level (�̅�𝑥 = 4.84). The PjBL-SCRUM classroom model can be used as a teaching tool, 

together with a learning model that promotes teamwork skills through a project-based 

learning approach combined with an agile software development concept efficiently. 

Keywords : Web Application, Project-Base Learning, Agile software development 

 

บทนํา 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยกาวเขาสูโลกอุตสาหกรรม 4.0 สงผลใหการศึกษาของ

ประเทศไทยนั้นตองขับเคลื่อนไปตามรูปแบบท่ีมีการกาวหนาและพัฒนา ดังนั้น ครูตองปรับการเรียนการ

สอนท่ีเนนทักษะในการปฏิบัติเพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตอยอดและสามารถปฏิบัติงานได ซ่ึงสอดคลอง

กับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีวางเปาหมายไวสองดานคือ เปาหมายดานผูเรียน โดยมุง

พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีประกอบดวย ทักษะการคิด 

ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะดานคอมพิวเตอร  ทักษะการสื่ อสาร การรู เท า ทันสื่ อเปนตน  

(สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2560) การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติคือ  

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน เนนการสรางและพัฒนานวัตกรรมแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงานเปนแนวทางการเรียนรูโดยเนนท่ีการเรียนรูจากการกระทําจริง (Learning by Doing) แตยังคงมี

ผูสอนจํานวนไมนอยท่ีประสบปญหากับการพัฒนาวิธีเรียนและปรับเปลี่ยนวิธีสอนมุงสูการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญขณะเดียวกันก็มีจํานวนมากท่ีประสบความสําเร็จกับความพยายามในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรูแกผูเรียนใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงคสถาบันการศึกษามากมายไดนํา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน (Project Bases Learning หรือ PjBL) มาใชจัดการ
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เรียนการสอนในชั้นเรียน (Dimitra, Victoria and Andy, 2016) จากการศึกษาพบวายังไมประสบ

ความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายไวไมวาจะเปนเรื่องระดับความรู ประสบการณท่ีแตกตางกัน รวมไปถึง

ระยะเวลาในการทําโครงงาน (Carlos, 2017) ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํากระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning หรือ PjBL) มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยนําแนวคิดในการพัฒนาซอฟตแวรแบบอไจล (Agile software 

development) โดยเปนวิธีการหนึ่งในการการพัฒนาการบริหารและจัดองคกร โดยเนนการสื่อสารกัน

โดยตรง ความถ่ึในการสื่อสาร มีการสงผลงาน (Software) ท่ีได เปนระยะ ๆ โดยมีการวนซํ้าในแตละงาน

ยอย ๆ และมีการติดตอกับลูกคาตลอดชวงของ การพัฒนาซอฟแวร (Geir, Tor and Thor, 2018) สครัม 

(Scrum) เปนหนึ่งในรูปแบบของการพัฒนาซอฟตแวรแบบอไจล (Agile) ซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางมากใน

ปจจุบันท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการนําการทํางาน (Features or User Stories) ท่ีมีอยูมา

แบงออกเปนสวนยอยเพ่ือพัฒนาเปนรอบ ๆ (Sprint) และผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพออกมาในแตละรอบ สครัม

มุงเนนการพัฒนาท่ีตองการความรวดเร็ว ยืดหยุนสูง ใหอิสระแกนักพัฒนาซอฟตแวรในการแกไขปญหามี

จุดเดนดานความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางไมมีขีดจํากัด (Ken Schwaber and Jeff 

Sutherland, 2018)  

จากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการ

หองเรียนแบบ PjBL-SCRUM เพ่ือสนับสนุนใหผูสอนมีเครื่องมือท่ีชวยใหสามารถการจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือท่ีสามารถชวยสนับสนุนผูเรียนในการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จในการ

เรียนรู  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ PjBL-SCRUM  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักเรียนท่ีมีตอระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหา 

 ระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM เปนการออกแบบและพัฒนาระบบตามรูปแบบการ

เรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบ Agile ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการแสดงผลแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) โดยแบง

ลักษณะการทํางานของระบบออกเปน 3 สวน คือ ผูดูแลระบบ คร/ูอาจารย และ นักเรียน 
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2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

2.1 กลุมผูเชี่ยวชาญ คือผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศและผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษา

จํานวน 10 ทานจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีประสบการณสอนไมนอยกวา 5 ป ไดใชวิธีการ

คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.2 กลุมนักเรียน คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร จํานวน 30 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM มีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลระบบ 

 ศึกษารูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน

ร ว ม กับแนว คิดการ พัฒนาซอฟต แ ว ร แบบ  Agile โ ดย ศึกษาจากกรอบแนว คิดของรู ปแบบ  

PjBL-SCRUM ดังภาพท่ี 1 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของรูปแบบ PjBL-SCRUM 
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 จากภาพท่ี 1 พบวาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม

ดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile นั้นจะแบงเปนสวนท่ี

ตองจัดการในชั้นเรียนและสวนท่ีจะตองใชงานแบบออนไลน จึงตองนํามาวิเคราะหความตองการของผูใชงาน 

และนํามาพัฒนาเปนระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM โดยแตละสวนโมดูลสามารถอธิบายได

ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายละเอียดองคประกอบของรูปแบบ PjBL-SCRUM 

ข้ันตอนการเรียนรู รายละเอียดองคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน  

 ก ร ะบว นกา ร เ รี ย นก า รสอนรู ป แบบ โ ค ร ง ง า น  

)Project Based Learning( 6 ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการทํางานอไจล  )Agile) แบบสกรัม )Scrum 

Frame Work) 

 เปนกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบอไจล )Agile) 

โ ด ยผู วิ จั ย ไ ด ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร มต า ม  Scrum Framework 

นอกจากนี้ผูวิจัยเพ่ิมศักยภาพการทักษะการทํางาน โดยนํา

หลักการ Scrum of Scrum เขามาเพ่ิมในข้ันตอนของ Scrum 

Framework โดย Scrum master ของทีมจะนําขอมูลทีม หาก

ทีมมีขอติดขัดอันเนื่องมาจากทีมอ่ืนหรือทีมตองการเปลี่ยนแปลง

ระบบซ่ึงอาจสงผลกระทบกับสวนอ่ืน ๆ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

Scrum master ของทีมนั้น ๆ ก็จะรายงานให Scrum master 

)ผูสอน(  รูถึงปญหาและการเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

 

 

ทักษะการทํางานเปนทีม  

 เปนทักษะท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางการเรียนรูดวยรูปแบบ

การเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน  

 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
776



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 

28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 

6 
 

ข้ันตอนการเรียนรู รายละเอียดองคประกอบ 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล  

 การประเมินผลการเรยีนรูผานรูปแบบ PjBL-SCRUM  

1. ประสิทธิภาพของระบบ 

2. ประเมินทักษะการทํางานเปนทีมแบบ 360 องศา  

3. ประเมินผลคุณภาพของโครงงานแบบรูบริค  

 

2. วิเคราะหและออกแบบระบบ 

 การวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM จะเปนข้ันตอนการวิเคราะห

การทํางานตาง ๆ ออกเปนโมดูลตาง ๆ ไดดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 โมดูลระบบ PjBL-SCRUM 

 

 จากภาพท่ี 2 สามารถแบงผูใชงานระบบได 3 ประเภทคือ ผูดูแลระบบ ผูสอนและผูเรียน โดยระบบ 

PjBL-SCRUM สามารถแบงออกเปน 5 โมดูล ไดดังนี้ 

  2.1 โมดูล SCRUM  

 ในสวนของโมดูล SCRUM เปนโมดูลท่ีใชในการจัดการโครงงานตามกระบวนการทํางานอไจล (Agile) 

โดยใชสกรัม (Scrum Frame Work) โดยมีเมนูหลักๆ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของโมดูล SCRUM 

เมนู คําอธิบาย 

1. Product Backlog งานใน Product นั้นท่ีไดรับการจัดลําดับความสําคัญเปนรอบการทํางาน 

2. Scrum Board พ้ืนท่ีท่ีใชเก็บบันทึก/กระดานตรวจสอบการดําเนินงานในรอบปจจุบัน 

3. User Story การเขียน ความตองการ (requirements) ของผูใชระบบ 
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เมนู คําอธิบาย 

4.Sprint 

Retrospective 

ทุกคนในทีมชวยกันมองยอนกลับไป ตั้งแตเริ่ม-จนกระท้ังจบรอบการทํางาน 

ร ว ม กั น แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  มุ ม ม อ ง  ห รื อ แ ม ก ร ะ ท้ั ง ป ญ ห า 

ท่ีทีมจะสามารถปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน และบันทึกบนระบบ 

5. Scrum of Scrum หัวหนาทีมประชุมกับผูสอนและนํามาบันทึกผล 

6. Scrum Meeting ประชุมกลุมประจําวัน/ครั้ง การทํางานและบันทึกผล 
 

 จากตารางท่ี 2 ผูใชงานเมนูในสวนโมดูลนี้ประกอบดวย ผูสอนซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดการจัดลําดับ

ความสําคัญของ Backlog เพ่ือใหผูเรียนทํางานตาม Backlog ท่ีไดตกลงกันไว และ ผูเรียนมีหนาท่ีในการ

ดําเนินการทํางานโดยบันทึกรอยรอยตาง ๆ บนระบบตามกระบวนการเพ่ือเก็บไวฐานขอมูล โดย

กระบวนการใชงานแสดงดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 โมดูล SCRUM 

 

2.2 โมดูล Report 

 ในสวนของโมดูล Report เปนโมดูลท่ีใชในการตรวจสอบความคืบหนาในการทํางาน โดยประกอบดวย

เมนู Burn Down Chart ซ่ึงแสดงผลเปนลักษณะกราฟ ผูใชงานทุกประเภทสามารถเขาใชงานได 

2.3 โมดูล Join Group 

 ในสวนของโมดูล Join Group เปนโมดูลท่ีผูสอนใชในการเขารวมกลุมผูเรียนเพ่ือตรวจสอบการทํางาน

ของกลุมผูเรียน โดยเม่ือผูสอนเขา Join Group จะแสดงผลบนระบบเหมือนกับผูเรียนในโมดลู SCRUM 

2.4 โมดูล User 

ในสวนของโมดูล User เปนโมดูลท่ีใชในการจัดการสมาชิกท่ีเขาใชงานระบบ และจัดการกลุมผูเรียน 

โดยในสวนนี้มีเพียงผูดูแลระบบเทานั้นท่ีสามารถใชงานได 

2.5 โมดูล Exam 

 ในสวนของโมดูล Exam เปนโมดูลท่ีใชในการจัดทดสอบบนระบบเพ่ือเก็บคะแนนของผูเรียน โดยผูสอน

มีหนาท่ีในการเพ่ิมขอสอบ/แบบทดสอบ เพ่ือใหผูเรียนทําขอสอบ/แบบทดสอบบนระบบ PjBL-SCRUM และ

แสดงผลคะแนนท่ีไดรับเพ่ือเก็บไวยังฐานขอมูล ในสวนนี้ผูใชงานคือผูสอนและผูเรียน 
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3. การพัฒนาระบบ 

 การพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM เปนการนําสิ่งท่ีไดออกแบบไวมาพัฒนาใหได

ระบบท่ีสมบูรณตรงตามความตองการของผูใชงาน การพัฒนาระบบในครั้งนี้พัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี 

(PHP) รวมกับ เอชทีเอ็มแอล (HTML) จาวาสคริปท (JavaScript) และระบบการจัดการฐานขอมูลมายเอส

คิวแอล (MySQL) เปนระบบการจัดการฐานขอมูล โดยพัฒนาการแสดงผลแบบ Responsive Web Design 

ดวยเฟรมเวิรค Bootstrap ประกอบดวยผูใชงานระบบ 3 สวน ไดแก ผูดูแลระบบ ผูสอน และผูเรียน 

4. การทดสอบและการประเมินผลระบบ 

 เม่ือพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM ใหสามารถใชงานไดตรงตามรูปแบบการ

เรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนา

ซอฟตแวรแบบ Agile เรียบรอยแลวจะทําการประเมินความพึงพอใจของระบบจากการทดสอบความ

สมบูรณของระบบโดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโลยีคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม จํานวน 30 คน และประเมินคุณภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM  

โดยผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศและผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 10 ทาน เครื่องมือท่ีใช

ในการประเมินประกอบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

ผลการวิจัย 

   การพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM ไดพัฒนาตามรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 

Agile โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

1. ระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM เปนระบบท่ีชวยในการจัดการหองเรียนแสดงผล

แบบ Responsive Web Design สามารถเขาถึงไดท่ี www.pjbl-scrum.com และแบงระดับผูใชงานเปน 

3 สวน ไดแก ผูดูแลระบบ ผูสอน และผูเรียน โดยมีหนาเมนูสวนตาง ๆ ของระบบดังตัวอยางภาพท่ี 4 – 7 
 

                   

  

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4 หนาสมัครสมาชิก ภาพท่ี 5 หนาแรกของระบบ  
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ภาพท่ี 6 หนาแสดง Scrum Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนาแสดง Project Progress  

 

 จากภาพท่ี 4 หนาสมัครสมาชิกโดยนักเรียนท่ีเขาใชระบบจะตองสมัครสมาชิกกอนใชงานระบบทุกครั้ง

เม่ือเปนสมาชิกเรียบรอยแลว จะเขาสู หนาแรกของระบบ ซ่ึงแสดงในภาพท่ี 5 จากนั้นนักเรียนสามารถใช

งานระบบตามโมดูลตาง ๆ ได ตัวอยางการทํางานในสวนของ หนาแสดง Scrum Board จะแสดงดังภาพท่ี 6 

โดยจะเห็นในสวนของกลุมท่ีตนเองสังกัดเทานั้น นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถตรวจสอบความคืบหนาของ

กลุมงานไดจากหนาแสดง Project Progress ซ่ึงแสดงดังภาพท่ี 7  

 

2. ผลประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 

ผลประเมินคุณภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM โดยผูเชี่ยวชาญดานระบบ

สารสนเทศและผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 10 ทาน โดยใชการประเมินแบบ Back-Box 

Testing (มนตชัย, 2548) ซ่ึงมีผลการประเมินดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 

รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. ดานการทํางานของระบบโดยรวม 4.84 0.35 มากท่ีสุด 

2. ดานความถูกตองในการทํางานของระบบตามความตองการ       4.94 0.38 มากท่ีสุด 

3. ดานการใชงานระบบ 4.80 0.30 มากท่ีสุด 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 4.73 0.37 มากท่ีสุด 

5. ดานความสามารถในการทํางาน 4.90 0.24 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.85 0.06 มากท่ีสุด 

 

ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

(�̅�𝑥 = 4.85) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการทํางานของระบบโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

(�̅�𝑥 = 4.84) ดานความถูกตองในการทํางานของระบบตามความตองการอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.94) 

ดานการใชงานระบบอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.80) ดานการใชงานระบบดานการรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.73) และดานความสามารถในการทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด  

(�̅�𝑥 = 4.90) ตามลําดับ 

 

3. ผลประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 

ผลประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM โดยกลุมตัวอยาง

คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโลยีคอมพิวเตอร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 30 คน ซ่ึงมี

ผลการประเมินดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM 

รายการ คาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. ดานการทํางานของระบบโดยรวม 4.80 0.55 มากท่ีสุด 

2. ดานการใชงานระบบโดยรวม       4.89 0.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.84 0.61 มากท่ีสุด 

  

ผลประเมินโดยกลุมตัวอยางพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนในภาพรวม  

อยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 = 4.84) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการทํางานของระบบโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 = 4.80) ดานการใชงานระบบโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 = 4.89) ตามลําดับ 
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อภิปรายผล  

 ระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM ท่ีพัฒนาข้ึนผูวิจัยพัฒนาตามรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 

Agile โดยระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้น พัฒนาโดยใชภาษาพีเอชพี (PHP) รวมกับ เอชทีเอ็มแอล (HTML)  

จาวาสคริปท (JavaScript) และระบบการจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) จากการทดสอบการ

ทํางานของระบบ พบวาการทํางานของระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีได

กําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภัทรและพุฒิธร (2560) ท่ีไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร

จัดการงานประชุมวิชาการ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยใชเครื่องมือ โปรแกรมภาษา PHP 

และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL เนื่องจากเปนซอฟตแวรฟรี ไมมีปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ และสามารถใชงาน

ไดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ Real Time ตามสิทธิ์การเขาถึง  

 ระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web Design โดย

สามารถรองรับการทํางานบนหนาจออุปกรณเครือขายไดทุกอุปกรณ โดยแสดงผลไดทุกอุปกรณดวยเฟรม

เวิรค Bootstrap ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นาถตยา, มณีรัตน และศุภฤกษ (2561) ท่ีไดพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการบริหารจัดการงานซอมระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอรดวยบูทสแตรป ฟอนท

เอ็น เฟรมเวิรค : กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พัฒนาและออกแบบระบบโดยใช 

บูทสแตรป ฟอนทเอ็น เฟรมเวิรค (Bootstrap Front-End Framework) ในการดีไซนออกแบบเว็บไซต ซ่ึง 

บูทสแตรป ฟอนทเอ็น เฟรมเวิรคถูกออกแบบมาใหสามารถแสดงผลไดทุกอุปกรณ ทําใหการพัฒนา

โปรแกรมสามารถนําไปรันผานเบราเซอรไดท้ังบนมือถือ แท็บเล็ต และพีซีท่ัวไป โดยท่ีไมจําเปนจะตองเขียน

ข้ึนมาใหม 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบการจัดการหองเรียนแบบ PjBL-SCRUM ตามรูปแบบการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะการทํางานเปนทีมดวยวิธีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานรวมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 

Agile ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เม่ือประเมินประสิทธิภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญพบวาอยูในเกณฑระดับดีมาก และกลุมทดลองมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูในระดับ

ดีมาก จากผลการประเมินพบวาสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ  

 เนื่องจากระบบเปนระบบท่ีใชกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน การใชงานจึงมีความ

จําเปนจะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ บนระบบตามรูปแบบการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึน และเพ่ือใหเกิดความ

สะดวกมากข้ึน ระบบควรพัฒนาในรปูแบบแอพพลิเคชัน 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติจากภาพถ่าย

หลายมุมมอง ส าหรับงานแอนิเมชันและการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจากการสังเคราะห์
เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการเผยแพร่ 10 ปีย้อนหลังและที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ค.ศ.2009-2019) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในลักษณะที่เป็น
โมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า;  

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัลด้วยภาพถ่ายหลายมุมมอง มีประเด็นย่อยคือ 
1.1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพหลายมุมมอง พบว่า ถ้ามีกล้องหลายตัวจะสามารถเก็บภาพได้รวดเร็วกว่า 
อาจมีการใช้แสงสังเคราะห์เข้าช่วย 1.2) ขั้นตอนวิธีการถ่ายภาพ พบว่า การถ่ายภาพควรที่จะถ่ายภาพ
รอบตัววัตถุ ในลักษณะ 360 องศา และถ่ายภาพอย่างน้อย 3 ระดับ คือ มุมบนเฉียงลง 60 องศา มุมระดับ
สายตา และมุมล่างเฉียงขึ้น 60 องศา 1.3) วิธีการรวมภาพ พบว่า ซอฟแวร์ที่สามารถใช้ประมวลผลภาพให้
เป็นวัตถุสามมิติมีทั้งในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยประมวลผลภาพจากระบบ
คลาวด์และจากคอมพิวเตอร์ 1.4) การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พบว่า สามารถท าได้จากซอฟแวร์หรือถ่ายแก้ไข
ภาพในบางมุมมองที่บกพร่อง 1.5) ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและข้อควรระวังในการพัฒนา พบว่า โมเดลสามมิติ
ในรูปแบบดิจิทัลอาจจะไม่สมบูรณ์ในกรณีที่สีรอบข้างใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ ภาพที่ถ่ายมาไม่ชัด แสงน้อย 
หรือมีความละเอียดต่ าเกินไป 

ประเด็นที่ 2 การน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงาน
แอนิเมชัน มีประเด็นย่อยคือ 2.1) การท าให้ตัวละครเคลื่อนไหว พบว่า ควรมีการใส่จุดหมุนหรือกระดูกเข้า
ไปในโมเดลสามมิติเพ่ือให้สามารถขยับเคลื่อนไหวในบางส่วนหรือทุกส่วนได้ 2.2) การน าวัตถุสามมิติไปเป็น
วัตถุประกอบเพ่ือโฆษณา พบว่า สามารถน ามาใช้เป็นตัวละครหลักในการน าเสนอเรื่องราว หรือน าไป
ประกอบกับการโฆษณาในสื่ออ่ืนได้ 
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ประเด็นที่ 3 การน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงาน
การพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติมีประเด็นย่อยคือ 3.1) ลักษณะของเครื่องพิมพ์สามมิติที่เหมาะสม 
พบว่า หมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์ ABS โดยสามารถเลือกขนาดของ
เครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับขนาดของต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะใช้  3.2) ขั้นตอนวิธีการน าโมเดล 3 มิติใน
รูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติพบว่า 
สามารถน าโมเดลสามมิติดังกล่าวส่งออกเป็นไฟล์ที่รองรับข้อมูลของโมเดลสามมิตินิยมใช้ไฟล์นามสกุล .STL 
แล้วน าไปพิมพ์ด้วเครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ

 
ค าส าคัญ :  ต้นแบบผลิตภัณฑ์  3  มิติ, วัตถุ 3 มิติจากภาพถ่าย, แอนิเมชัน 3 มิติ, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  

 
Abstract 

 The objectives of this study were to study the development of 3D product 
prototypes from multiple perspectives for animation and prototype development with 3D 
printers, from synthesized documents literature and related research both domestically 
and internationally, which has been published 10 years ago. (2009-2019) as a guideline for 
increase the value of products, in a digital 3D model, which results from the study found 
that;  

1. Development a digital 3D model with multiple perspectives, which is studied as 
a sub-issue, which is 1.1) multiple perspectives devices were found to be developed by 
single camera or multiple cameras, which if there are multiple cameras, can store images 
quickly Which may be used to synthesize light. 1.2) The photographic process should take 
pictures around the object in 360 degrees and shoot at least 3 levels, which is a 
downward angle of 60 degrees. sight and the lower corner, up to 60 degrees. 1.3) The 
method of combine images found that the software can be used both in the applications 
on mobile phones and computers. Combine image process into 3D objects from the cloud 
and computer processing systems. 1.4) Improvement, finding that can be improved from 
software that is used or edited in some impaired views. 1.5) Problems Frequent 
occurrences and precautions for development found that 3D models in digital form may 
not be complete in the case of the black ground color is too close to the object. Too little 
light the image is not clear or has a low resolution. 

2. The digital 3D model with multiple perspectives used for animation, 2.1) The 
movement of characters is found that the pivot point or bone should be inserted into the 
3D model so that it can be moved in some parts or all parts. Can be used as the main 
character in presenting the story with advertising in other media.  

3. The digital 3D model with multiple perspectives to be used in the development 
of prototypes with 3D printers. 3.1) Characteristics of suitable 3D printers. It’s found that 
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3D printers that ink as synthetic fibers, ABS plastic, can choose the size of the printer to 
suit the size of the prototype. 3.2) Bring The digital 3D model with multiple perspectives to 
be used in the prototype development of 3D printers. It can be found that can be 
exported as files that support data of popular 3D models the STL format and then printed 
to 3D printers. 

 
Keywords : 3D product prototypes, multiple perspectives, 3D printers 

 
บทน า 

การพัฒนาโมเดลต้นแบบผลิตภัณฑ์นั้น สามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งในปัจจุบันวิธีที่นิยมคือ การขึ้นรูป
โมเดล 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ าลองลักษณะรูปร่างที่เสมือนจริงก่อนการพัฒนา การขึ้นโมเดล 3 มิติ  ที่
เป็นไฟล์ส าหรับ นั้น ก็ยังสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การจ าลองการปั้นขึ้นรูปในลักษณธของดินน้ ามัน การ
จ าลองการขึ้นรูปในลักษณธการค านวณของเส้น หรือแม้กระทั่งการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการขึ้นรูปโมเดล
สามมิติด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว และอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การถ่ายภาพหลายมุมมองแล้วน ามา
ประมวลผลให้เป็นโมเดล 3 มิติในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล เป็นวิธีการที่ท าได้ง่าย สะดวกในการเรียนรู้ และท า
ให้ได้โมเดลสามมิติที่สมบูรณ์มีความผิดพลาดน้อย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษากระบวนการพัฒนาโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัลด้วยภาพถ่ายหลายมุมมอง  

2. ศึกษาการน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงาน
แอนิเมชัน  

3. ศึกษาการน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานการ
พัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัยโดยได้น าเอาขั้นตอนลักษณะการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ 
Kitchenham & Charters(2007) มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม เลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ จากแหล่งข้อมูลที่
ต้องการสืบค้นในฐานข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สามมิติ
โดยใช้กลวิธีในการสืบค้น คือ  1. ค้นหาจากฐานข้อมูล ได้เริ่มต้นท าการสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ Science Direct, TCI, Thailis, Taylor and Francis, 2. ค าที่ใช้ใน
การสืบค้น ใช้ค าส าคัญที่เกี่ยวข้องมาท าการสืบค้นเพ่ือเป็นการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ Photo to 3 D 
model, 3D Model Develop, Photogrammetry, Image to 3D Model, 3D print, Photo to 3D 
Print, 3D Scan from Photos 3. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่ สืบค้นจากเว็บไซต์ถึงบทความที่
น่าสนใจ บรรณานุกรมของรายงานวิจัยต้นฉบับ สืบค้นจากหนังสือ 
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ขั้นที่ 2 วิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล โดยคัดเลือกหัวข้อแล้วแบ่งแยกกลุ่มข้อมูล สรุปประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ ประกอบไปด้วย  งานวิจัยและเอกสารทางด้าน
กระบวนการพัฒนาโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัลด้วยภาพถ่ายหลายมุมมอง ด้านการน าโมเดลสามมิติใน
รูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานแอนิเมชัน และเอกสารทางด้านการน าโมเดล
สามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์
สามมิต ิ

ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวรรณกรรมแต่ละฉบับ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัลด้วยภาพถ่ายหลายมุมมอง  
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพหลายมุมมอง สามารถแบ่งอุปกรณ์สามารถพัฒนาเป็นโมเดล 3 

มิต ิได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 รูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพหลายมุมมอง 

รูปแบบ รูปแบบการเก็บข้อมูล 
กล้องตัวเดียว ภาพถ่าย 
กล้องหลายตัว ภาพถ่ายหลายมุมมองในครั้งเดียว 

เซนเซอร์ รังสีอินฟราเรด 
 

1.2 ขั้นตอนวิธีการถ่ายภาพ พบว่า การถ่ายภาพควรที่จะถ่ายภาพรอบตัววัตถุ ในลักษณะ 360 
องศา และถ่ายภาพอย่างน้อย 3 ระดับ คือ มุมบนเฉียงลง 60 องศา มุมระดับสายตา และมุมล่างเฉียงขึ้น 60 
องศา 

 
ภาพที่ 1 การถ่ายภาพด้วยกล้องเพียงตัวเดียวโดยการถ่ายรอบตัวต้นแบบ (Lievendag, N.  2017) 
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ภาพที่ 2 การถ่ายภาพด้วยกล้องหลายตัวรอบตัวต้นแบบ (Papageorgiou, M.  2017) 
1.3 วิธีการรวมภาพ พบว่า ซอฟแวร์ที่สามารถใช้ประมวลผลภาพให้เป็นวัตถุสามมิติมีทั้งใน

รูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยประมวลผลภาพจากระบบคลาวด์และจาก
คอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 3 ภาพซ้ายใช้โปรแกรม Agisoft PhotoScan  ภาพขวาใช้โปรแกรม Reality Capture 

(Lievendag, N.  2017) 
1.4 การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พบว่า สามารถท าได้จากซอฟแวร์หรือถ่ายแก้ไขภาพในบาง

มุมมองที่บกพร่อง 
1.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและข้อควรระวังในการพัฒนา พบว่า โมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล

อาจจะไม่สมบูรณ์ในกรณีท่ีสีรอบข้างใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ ภาพที่ถ่ายมาไม่ชัด แสงน้อย หรือมีความ
ละเอียดต่ าเกินไป 

2. ศึกษาการน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงาน
แอนิเมชัน  

2.1 การท าให้ตัวละครเคลื่อนไหว การสร้างแอนิเมชันในขั้นตอนนี้ท าการเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ 
เกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติที่มีอยู่ในตลาด ในการเลือกซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่ที่ความละเอียดของงาน ซึ่งจะ
มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท าการเลือกไฟล์ให้เหมาะสมกับงานและตัวซอฟต์แวร์ที่ อีกทั้งยัง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็ต้องมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม ในการพัฒนาโมเดล 3 มิติ ในการพัฒนามีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 การสร้างแอนิเมชันส าหรับโมเดล 3 มิติ 
โปรแกรมท่ีใช้ ฟังก์ชั่น ระบบปฏิบัติการ ราคา นามสกุลไฟล์ 

3ds Max 
Motion Capture, 

Keyframe 
Animation 

Windows 

 
ต้องซื้อ 

stl, 3ds, ai, abc, ase, asm, 
catproduct, catpart, dem, dwg, 
dxf, dwf, flt, iges, ipt, jt, nx, obj, 

prj, prt, rvt, sat, skp, sldprt, 
sldasm, stp, vrml, w3d xml 

Maya 
Motion Capture, 

Keyframe 
Animation 

Windows, 
macOS, Linux 

 
ต้องซื้อ 

ai, aiff, dae, dxf, dwg, eps, fbx, 
maya, mel, obj, stl 

Blender 
Motion Capture, 

Keyframe 
Windows, 

macOS, Linux 
 

ฟรี 
3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, lwo, 
svg, ply, stl, vrml, vrml97, x3d 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
789 

 

Animation 

Mixamo 
Motion Capture, 

Keyframe 
Animation 

Web Browser 
 

มีทั้งซื้อ 
และฟรี 

bhv, fbx, obj 

Cinema 4D 
Motion Capture, 

Keyframe 
Animation 

Windows, 
macOS 

 
ต้องซื้อ 

3ds, dae, dem, dxf, dwg, x, fbx, 
iges, lwf, rib, skp, stl, wrl, obj 

 
2.2 การน าวัตถุสามมิติไปเป็นวัตถุประกอบเพ่ือโฆษณา  มี  2 ลักษณะ คือ 1 (น าโมเดลแค่

บางส่วนเข้าไปประกอบหรือแทรกในภาพยนตร์โฆษณา หรือโฆษณา 2 (สร้างสภาพแวดล้อมกับตัวโมเดล ซึ่ง
ทั้ง 2 แบบ มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากบางกรณีที่ไม่สามารถใช้มนุษย์ได้ หรือไม่มีอยู่ในโลกความจริง

ได้ จึงต้องน าโมเดล 3 มิติ เข้ามาแทนที่ (Walisi Abulizi and Hong Xu, 2018) เช่น การท าตัวละครใน
ภาพยนตร์ หรือภาพยนตร์โฆษณา ในหนังเรื่อง Avengers: Endgame ก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น 3 มิติ เพ่ือช่วย
ให้ตัวงานดูสมจริง ) Maynard. M, 2019) ตามภาพที่ 7 หรืองานที่ใช้กับภาพยนตร์ Blade Runner Kong 

Skull Island Transformers & Game of Thrones เป็ น ต้ น  (AutodeskMaya Overview, 2019 : 
Online) 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการสร้างภาพกราฟริก 3 มิติ ในซอฟแวร์ Cinema4D (Maynard M. 2019) 
จะเห็นได้ว่าโมเดล 3  มิติ หรือการสร้างงาน 3 มิติ มีความส าคัญมากในยุคปัจจุบันนี้ นอกจากความ

สวยงาม ความสมจริงแล้ว ก็มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการใช้คนจริง ๆ หรือแม้กระทั่งการป้องกันมนุษย์ที่จะ
เอาตัวไปเสี่ยงกับงาน บางที่โมเดล 3 เสริมสร้างให้งานมิติ บางชนิดจะสร้างจากจินตนาการของผู้พัฒนาเพ่ือ
ภาพยนตร์  งานโฆษณา งานแอนิเมชัน และอ่ืนๆ ให้ดูน่าสนใจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
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3. ศึกษาการน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานการ
พัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ มีประเด็นย่อยคือ 

3.1 ลักษณะของเครื่องพิมพ์สามมิติโดยที่เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพิมพ์วัตถุ
ออกมาเป็นรูปร่างสามมิติ โดยมีมิติของกว้าง ยาว และสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างต้นแบบ 
หรือเป็นวัตถุที่สามารถน ามาใช้งานได้ตามความต้องการ โดยวัตถุที่จะมีการจัดพิมพ์ จะต้องสร้างโมเดลสาม
มิติออกมาในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งลักษณะของเครื่องพิมพ์สามมิติ ขึ้นอยู่กับวัสดุและเทคโนโลยีในการขึ้นรูปหรือ
สร้างรูปสามมิติ สามารถแบ่งประเภท ได้ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ประเภทของเครื่องพิมพ์สามมิติ 
ประเภท เทคโนโลยี วัสดุ 

ระบบฉีดเส้นวัสดุ 

(Extrusion) 

Fused deposition modeling (FDM) or 
Fused filament fabrication (FFF) 

เทอร์โมพลาสติก, วัสดุที่กินได้, ยาง
, ดินปั้น 

Robocasting or Direct Ink Writing 
(DIW) 

วัสดุเซรามิก, โลหะผสม, วัสดุผสม
เซรามิกโลหะ (cermet) 

Composite Filament Fabrication 
(CFF) 

ไนลอน หรือไนลอนที่มีเส้นใย
คาร์บอนเสริมแรง, เคฟลาร์, แก้ว 

ระบบเรซิ่น 
(Light 
polymerized) 

Stereolithography (SLA) พลาสติกพอลิเมอร์ไวแสง 
Digital Light Processing (DLP) พลาสติกพอลิเมอร์ไวแสง 
Continuous Liquid Interface 
Production (CLIP) 

พลาสติกพอลิเมอร์ไวแสง 

ระบบผงวัสดุ 
(Powder Bed, 
Powder Fed) 

Powder bed and inkjet head 3D 
printing (3DP) 

โลหะผสม, ผงพอลิเมอร์, พลาสเตอร์ 

Electron-beam melting (EBM) โลหะผสม รวมทั้ง ไทเทเนียมอัลลอย 

Selective laser melting (SLM) 
ไทเทเนียมอัลลอย, โครเมียมอัลลอย
, เหล็กกล้าไร้สนิม, อะลูมิเนียม 

Selective heat sintering (SHS)  ผงเทอร์โมพลาสติก 

Selective laser sintering (SLS) 
เทอร์โมพลาสติก, ผงโลหะ, ผงเซรา
มิก 

Direct metal laser sintering (DMLS) โลหะผสม 
Directed Energy Deposition โลหะผสม 

ระบบอัดลามิเนต 
(Laminated) 

Laminated object manufacturing 
(LOM) 

กระดาษ, แผ่นฟิล์มโลหะ, แผ่นฟิล์ม
พลาสติก 
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3.1.1 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบฉีดเส้นวัสดุ (Extrusion) เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีจ าหน่ายตามท้องตลาดและมีราคาถูก โดยมีหลักการท างานคือ การหลอม
เส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นผ่านหัวฉีด (Nozzle) คล้ายกับปืนกาวที่ใช้กัน
ทั่วไป เครื่องจะวาดเส้นพลาสติกท่ีถูกฉีดออกมา  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โมเดล 3 3 มิติ ที่แทรกอยู่ในโฆษณา  (utility-rentals ,gfycat, digital-streams) 
Robocasting or Direct Ink Writing (DIW) เป็นการพิมพ์ในรูปแบบสามมิติที่ที่ใช้เทคนิคการ

เขียนด้วยหมึกโดยตรงทีละชั้นด้วยวัสดุเซรามิก , โลหะผสม, วัสดุผสมเซรามิกโลหะ ซึ่งท าให้เป็นของเหลว
ก่อนที่จะฉีดลงตามทิศทางท่ีได้ออกแบบไว้ 

Composite Filament Fabrication (CFF) เป็นการพิมพ์ในรูปแบบสามมิติซึ่งพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือมุ่งประเด็นทางด้านวิศวกรการบินและอวกาศเพ่ือให้มีความแข็งแรงละน้ าหนักเบาซึ่งสามารถใช้กับวัสดุ
ประเภท ไนลอน หรือไนลอนที่มีเส้นใยคาร์บอนเสริมแรง, เคฟลาร์หรือแก้ว 

3.1.2 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น(Light polymerized) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่ใช้ในการพัฒนาวัสดุจ าลองในทีละชั้นด้วยกระบวนการของแสงและปฏิกริยา
ทางเคมีเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือสร้าง พอลิเมอร์ นิยมใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางการแพทย์และ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 

3.1.3 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบผงวัสดุ (Powder Bed, Powder Fed) มีการพิมพ์  2 
รูปแบบ คือ การพิมพ์ตัวผสานยึดรวมกับผงวัสดุ เพ่ือผสยานกันให้เป็นรูปร่าง สร้างเป็นชั้นและจะทับไป
เรื่อยๆ เป็นระบบที่ใช้ผงยิปซั่มหรืแผงพลาสติกเป็นตัวกลางในการขึ้นชิ้นงาน โดยจะพิมพ์สีลงไปเป็นตัวยึด

แบบหนึ่งเป็นการหลอมผงวัสดุ โดยจะใช้วจับ และอีกรูป  ิธีการฉายแสงและใช้ความร้อนเพ่ือหลาอมละลาย
ท าให้ผงวัสดุหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุที่ใช้ได้แก่ ผงเทอร์โมพลาสติก , ผงโลหะ, ผงเซรามิก ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 printed by Shapeways using gypsum-based printing 
3.1.4 เครื่องพิมพ์สามมิติระบบอัดลามิเนต(Laminated) เป็นระบบการพิมพ์ที่ยังไม่เป็นที่

แพร่หลาย มีหลักการคือ ใช้การตัดรูปกระดาษเคลือบพลาสติก, แผ่นฟิล์มโลหะ หรือแผ่นฟิล์มพลาสติก ด้วย
มีดหรือเครื่องตัดด้วยเลเซอร์และติดกาวต่อกันเป็นชั้นๆ วัตถุที่พิมพ์ด้วยเทคนิคนี้อาจได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยการตัดเฉือนหรือการเจาะหลังจากการพิมพ์ 

3.2  ขั้นตอนวิธีการน าโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ใน
การพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติพบว่า สามารถน าโมเดลสามมิติดังกล่าวส่งออกเป็นไฟล์ที่รองรับ

ตินิยมใช้ไฟล์นามสกุลข้อมูลของโมเดลสามมิ . STL แล้วน าไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งจากการศึกษามี
ขั้นตอนโดยทั่วไปมี ดังนี้ 

3.2.1 น าโมเดลสามมิติเข้าสู่โปรแกรมส าหรับการเตรียมพิมพ์ โมเดลสามมิติ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วในแต่ละเครื่องพิมพ์สามมิติจะมีโปรแกรมส าหรับการเตรียมหรือปรับแก้ไขของตัวเอง และมีโปรแกรมที่
สามารถพิมพ์ได้หลากหลายเครื่องพิมพ์ เช่น Autodesk Print Studio (ดังภาพที่ 7 2 (น าซึ่งเมื่อ โมเดลสาม
มิติเข้ามาแล้ว อาจจะมีการปรับหมุนและวัดระยะของโมเดล รวมไปถึงการแสดงพ้ืนที่การพิมพ์เพ่ือให้โมเดล
สามมิติทรงตัวได้ระหว่างการพิมพ์ 

 

 
ภาพที่ 7 โปรแกรมส าหรับการเตรียมก่อนพิมพ์และแสดงพ้ืนที่การพิมพ์ให้วัตถุทรงตัวได้ระหว่างพิมพ์ 

 
3.2.1 เลือกเฉพาะส่วนของโมเดลในการพิมพ์ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดของโมเดล เช่น 

รอยต่อ รอบขาด ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการพิมพ์ ดังภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 8 การตรวจสอบจุดผิดพลาดของโมเดลและตัดโมเดลเพื่อพิมพ์ในส่วนที่ต้องการ 
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3.2.3 ตรวจสอบในระยะเวลาการพิมพ์โมเดลสามมิติรวมทั้งการประมาณทรัพยากรวัสดุที่
ใช้พิมพ์และจ าลองรูปแบบการพิมพ์ เมื่อพร้อมแล้วก็สามารถพิมพ์ได้ 
สรุปผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

1)  การพัฒนาโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัลด้วยภาพถ่ายหลายมุมมอง มีประเด็นย่อยคือ 1.1) 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพหลายมุมมอง พบว่า ถ้ามีกล้องหลายตัวจะสามารถเก็บภาพได้รวดเร็วกว่า อาจมี
การใช้แสงสังเคราะห์เข้าช่วย 1.2) ขั้นตอนวิธีการถ่ายภาพ พบว่า การถ่ายภาพควรที่จะถ่ายภาพรอบตัววัตถุ 
ในลักษณะ 360 องศา และถ่ายภาพอย่างน้อย 3 ระดับ คือ มุมบนเฉียงลง 60 องศา มุมระดับสายตา และ
มุมล่างเฉียงขึ้น 60 องศา 1.3) วิธีการรวมภาพ พบว่า ซอฟแวร์ที่สามารถใช้ประมวลผลภาพให้เป็นวัตถุสาม
มิติมีทั้งในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยประมวลผลภาพจากระบบคลาวด์และ
จากคอมพิวเตอร์ 1.4) การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข พบว่า สามารถท าได้จากซอฟแวร์หรือถ่ายแก้ไขภาพในบาง
มุมมองที่บกพร่อง 1.5) ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยและข้อควรระวังในการพัฒนา พบว่า โมเดลสามมิติในรูปแบบ
ดิจิทัลอาจจะไม่สมบูรณ์ในกรณีที่สีรอบข้างใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ ภาพที่ถ่ายมาไม่ชัด แสงน้อย หรือมีความ
ละเอียดต่ าเกินไป 

2) การน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานแอนิเมชัน มี
ประเด็นย่อยคือ 2.1) การท าให้ตัวละครเคลื่อนไหว พบว่า ควรมีการใส่จุดหมุนหรือกระดูกเข้าไปในโมเดล
สามมิติเพ่ือให้สามารถขยับเคลื่อนไหวในบางส่วนหรือทุกส่วนได้ 2.2) การน าวัตถุสามมิติไปเป็นวัตถุประกอบ
เพ่ือโฆษณา พบว่า สามารถน ามาใช้เป็นตัวละครหลักในการน าเสนอเรื่องราว หรือน าไปประกอบกับการ
โฆษณาในสื่ออ่ืนได ้

 3) ศึกษาการน าโมเดลสามมิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในงานการ
พัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติลักษณะของเครื่องพิมพ์สามมิติที่เหมาะสม พบว่า 1) เครื่องพิมพ์สาม
มิติระบบฉีดเส้นวัสดุ (Extrusion) เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีจ าหน่าย
ตามท้องตลาดและมีราคาถูก หมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติเป็นเส้นใยพลาสติกสังเคราะห์ ABS โดย
สามารถเลือกขนาดของเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับขนาดของต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะใช้  3.2) ขั้นตอนวิธีการ
น าโมเดล 3 มิติในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาจากภาพถ่ายหลายมุมมองไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์
สามมิติ โดยมีขั้นตอนคือ 1.น าโมเดลสามมิติเข้าสู่โปรแกรมส าหรับการเตรียมพิมพ์ 2.เลือกเฉพาะส่ วนของ
โมเดลในการพิมพ์ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดของโมเดล 3.ตรวจสอบในระยะเวลาการพิมพ์โมเดลสามมิติรวมทั้ง
การประมาณทรัพยากรวัสดุที่ใช้พิมพ์และจ าลองรูปแบบการพิมพ์ 
รายการอ้างอิง 
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Glauser, O. and Others. (2016). Rig Animation with a Tangible and Modular Input 

Device. [March 10, 2019]. SIGGRAPH ’16 Technical Paper. July 24-28 2016 Anaheim 
CA. 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์  เรื่อง การร านาฏยศัพท์  ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ 
เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์  เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าข้าม ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 
ทั้งหมด 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับท่านผู้ เชี่ยวชาญ              
2) แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                
3) บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ 4) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ 5) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ 6) แบบประเมินผล
ความสามารถการร านาฏยศัพท ์7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร า
นาฏยศัพท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเที่ยงตรง ค่าความ
ยากง่าย ค่าความเชื่อม่ัน ค่าร้อยละ และ t-test แบบ dependent 
   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.42/82.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  . 01 3) ผลการฝึกทักษะจาก
การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 21.49 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่
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ก าหนดไว้ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.71, 
S.D = 0.46) 
ค าส าคัญ : บทเรียนวีดิทัศน์, การร านาฏยศัพท์, การวิจัยและพัฒนา 

 
Abstract 

  The objective of this research were 1) to the development of video lesson on dance 
terminology for parthomsuksa 4 students. 2) To compare the learning achievement of 
parthomsuksa 4 students before and after learning with video lesson on dance terminology. 
3) To study practice skills after using of video lesson on dance terminology for parthomsuksa 
4 students. 4) To seek for the satisfaction of the students towards video lesson on dance 
terminology for parthomsuksa 4 students. The research Samples used in this study were 
parthomsuksa 4 Elementary students at Wattakam School studying in the academic year 
2018. The Samples were 30 students for one classroom using a Simple Random sampling. 

  The research instruments consisted of: 1) the structure interview by interview two 
experts; video lesson expert and subject thai dance expert. 2) The lesson plan of video 
lesson on dance terminology for parthomsuksa 4 students. 3) Video lesson on dance 
terminology for parthomsuksa 4 students. 4) Assessment form of video lesson on dance 
terminology. 5) The learning achievement test of video lesson on dance terminology. 6) 
Assessment form the ability to dance terminology test. 7) A questionnaires on satisfaction of 
the student’s toward video lesson on dance terminology. The statistics used in this study 
were percentage, average scores standard deviation, reliability scores, validity scores, the easy 
difficulty percentage and the t-test dependent. 

  The research of this research were as follows: 1) Results of the development of 
video lesson on dance terminology for parthomsuksa 4 students had efficiency of the process 
and results as 21 .42/22 .29  equal to standard. 2) The comparison of learning achievement 
scores with video lessons on dance terminology found after the test were at a high level. The 
statistically significant at .01 level. 3 ) The results of practice skills after using of video lesson 
on dance terminology for pratomsuksa 4 with a mean of 21.49 at the very good level equal 
to standard. 4 ) satisfaction students to were learning video lesson on dance terminology the 
overview they were most level. (x̅ = 4.71, S.D = 0.46) 
Keywords: video lesson, dance terminology, research and development 
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บทน า 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์นับว่าเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญอีก

วิชาหนึ่งที่ต้องใช้สื่อที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนี้รายวิชาส่วนใหญ่ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะเป็นรายวิชาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงมีความจ าเป็นที่ครูต้องใส่ใจรายละเอียด และน าสื่อ
การเรียนรู้เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะโดยเฉพาะวิชานาฏศิลป์ไทย จะต้องเป็นการฝึกทักษะปฏิบัติให้มีความช านาญ เป็นสื่อการ
เรียนรู้เสมือนจริงที่พร้อมตอบสนองกับความต้องการของครูและนักเรียนในรายวิชานี้ 

 สื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ให้ประโยชน์โดยนักเรียนสามารถรับประสบการณ์ต่างๆได้จากการมองเห็นและ
การรับฟังไปพร้อมๆกันทั้งยังเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆจึงได้มีผู้ผลิตวีดิทัศน์ออกมาในรูปแบบ
ต่างๆเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนเนื้อหารายวิชานั้นๆของนักเรียนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
นักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา (พิสุทธา  อารีราษฎร์และ ณัฐพงษ์  พระลับรักษา, 2551: 1) การ
สอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพ ท าหน้าที่หลักในการน าเสนอ เป็นสื่อในลักษณะที่น าเสนอเป็น
ภาพเคลื่อนไหวสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม เป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย มีความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณ์ได้
ทันทีการผลิตวีดิทัศน์ในการศึกษานั้นเป็นการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมาย วีดิทัศน์ที่มีคุณภาพนั้นต้องสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้ตาม
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่จะต้องมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อธิบายรายละเอียดต่างๆ 
แล้วให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ าๆ บ่อยๆ จนเกิดความช านาญ ทั้งนี้การเลือกใช้สื่อ
ควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน 

 สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
แสดงออกทางนาฏศิลป์ ซึ่งนักเรียนจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทฤษฎีแล้วยังต้องสามารถมี
ทักษะการปฏิบัติออกมาได้ด้วย การใช้สื่อวีดิทัศน์เข้ามาท ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยน าเนื้อหามาเสนอผ่าน
ทางสื่อวีดิทัศน์ แล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามวิธีสอนจากวีดิทัศน์ก็เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้า
กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเป็นสื่อที่เรียกความสนใจนักเรียนได้โดยเปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นผู้ควบคุม
คอยช่วยเหลือดูแลมากกว่าที่ครูพูดอธิบาย เพราะการเรียนการสอนในวิชานาฏศิลป์ต้องเรียนทั้งเนื้อหาควบคู่ไป
กับการฝึกทักษะปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญ ในการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์นั้นนักเรียนทุกคนจ าเป็น
ที่จะต้องเริ่มเรียนนาฏยศัพท์และภาษาท่าร าก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนการฝึกหัด
นาฏศิลป์เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการเรียนเนื้อหาของวิชานาฏศิลป์ไทยต่อไปได้ซึ่งสามารถเรียนได้จากต ารา 
หนังสือเรียนแต่การเรียนแบบการอ่านและการฝึกปฏิบัติพร้อมกันอาจเป็นเรื่องที่อยากล าบากของนักเรียนท าให้
นักเรียนรู้สึกเรียนไม่เข้าใจกับการเปิดหนังสือเรียนและฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันจะเห็นได้ชัดจากเวลาที่มีการซ้อม
กิจกรรมนาฏศิลป์หรือฝึกปฏิบัติตามหน่วยการเรียนรู้ในห้องเรียนเมื่อครูพูดศัพท์ทางนาฏศิลป์เพ่ือให้นักเรียน
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ปฏิบัติตามหรือเพ่ือที่จะได้เข้ากับจังหวะเพลงและเรียนได้อย่างรวดเร็วนักเรียนจะเกิดความไม่เข้าใจปฏิบัติ
ออกมาได้ไม่ถูกต้องและในบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้เลยเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน เมื่อให้เรียนจาก
หนังสือเรียนโดยเปิดต าราดูและให้ลองปฏิบัติตามเองนักเรียนก็เกิดความสับสนไม่เข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง
เช่นเดียวกัน จึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายบางครั้งไม่อยากที่จะเรียนวิชานาฏศิลป์เพราะคิดว่าตัวนักเรียน
เองไม่สามารถปฏิบัติออกมาได้หรือเขินอายเพราะเพ่ือนหัวเราะที่ปฏิบัติออกมาได้ไม่ดีไม่สวยงามทั้งนี้อาจ
สืบเนื่องมากจากหลายปัจจัย สื่อที่ส่วนใหญ่ใช้ก็จะมีแต่หนังสือต าราเล่มหนาใช้วิธีการสอนแบบ เดิมๆ 
ยกตัวอย่างให้ดู ซึ่งในกระบวนการเรียนนาฏศิลป์จะเน้นการฝึกปฏิบัติโดยให้นักเรียนได้ล งมือท าจากการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมจริงจะท าให้การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ด าเนินไปด้วยความส าเร็ จดังนั้นต้องอาศัยครูและ
เครื่องมือประกอบการเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สุปัน  แพงบุปผา, 2556: 4)  

จากสภาพปัญหาของนักเรียนรายวิชานาฏศิลป์ และสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
ประสงค์ที่จะสร้างบทเรียนวีดิทัศน์ร่วมกับวิชานาฏศิลป์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์  ที่เป็นพ้ืนฐานการฝึกหัด
นาฏศิลป์ไทย โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพราะสื่อวีดิทัศน์นี้ช่วยก่อให้เกิดการ
เรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างดี เป็นสื่อเสมือนจริงเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ และร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจ เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะของนักเรียน เป้าประสงค์ นโยบาย 
และนักเรียนในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสามารถน าไปเผยแพร่ได้อย่างสะดวกใช้เทคโนโลยีในการน าส่ง
บทเรียนไปใช้ประกอบการสอนของครูหรือเป็นสิ่งที่เสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ภายในบทเรียนวีดิทัศน์นี้มี
การน าเสนอด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงบรรยายประกอบ ช่วยลดเวลาการสอนของครูแล้วยัง
ช่วยตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรี ยนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถใช้ในการทบทวนบทเรียนนอกเวลาเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถฝึกปฏิบัติตามการสาธิตในบทเรียน
วีดิทัศน์เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะของตนเองให้เกิดความคล่องแคล่ว ช านาญ และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับตัวนักเรียน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร า

นาฏยศัพท ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3. เพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์  เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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   1.1 ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 10 โรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งหมด 237 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์) ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random sampling) ไดจ้ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ตัวแปร 
  1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏย
ศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชานาฏศิลป์ไทย กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เมื่อได้เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์  
   2) ความสามารถในการร านาฏยศัพท์จากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏย
ศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
   3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

2. ระยะเวลาการทดลอง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดระยะเวลาด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2                     

ปีการศึกษา 2561 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการทดลองจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบเรียนละ 
50 นาท ี 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนานั้นผู้วิจัยใช้เนื้อหา เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชานาฏศิลป์ไทย รหัสวิชา ศ14101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งเนื้อหาออกเป็น ทั้งหมด             4 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ ตอนที่ 2 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว ตอน
ที่ 3 การฝึกทักษะนาฏยศัพทส์่วนมือ ตอนที่ 4 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนขาและเท้า 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนที่ใช้ในการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design ซึ่งเป็นการ

ออกแบบการให้ความรู้โดยมีการทดสอบก่อนเรียนจากนั้นให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนวีดิทัศน์แล้วจึงมีการ
ทดสอบหลังเรียน ตามแบบแผนดังนี้ ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538 : 249) 
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ตารางที่ 1 แบบแผนที่ใช้ในการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design 
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 𝑥 T2 
E หมายถึง  กลุ่มทดลอง 

 T1 หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

 𝑥 หมายถึง  การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ 
 T2 หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 1) ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่องการร านาฏยศัพท์ 
 2) การจัดกระท า (Treatment) ผู้วิจัยให้นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ร านาฏยศัพท์ ที่ได้สร้างข้ึนและหลังจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนแล้วท าแบบทดสอบความรู้ระหว่างเรียน
และท าการประเมินผลความสามารถการร านาฏยศัพท์ 
 3) ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องการร านาฏยศัพท์หลังจากนั้นประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 1. การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการสอบถามความคิดเห็นจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
2 ด้านประกอบด้วยด้านเนื้อหาของรายวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 ท่าน และด้านบทเรียนวีดิทัศน์ จ านวน 3 
ท่าน น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่น าไปสัมภาษณ์ท่านผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการตรวจสอบค่า (IOC) มีค่า
เท่ากับ 1.00 ท าให้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถน าไปใช้ในการวิจัย
ไดจ้ึงน าไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 
4 โดยแต่เดิมนั้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติในห้องเรียนที่ใช้เรียนโดยทั่วไปฉบับเดิมไม่มีบทเรี ยนวีดิ
ทัศน์ปรากฏร่วมอยู่ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยให้มีการเรียน
ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ร่วมอยู่ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ระยะเวลาจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้องจากท่านผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้  

 3. การสร้างและการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนนาฏยศัพท์จ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับนาฏยศัพท์ ตอนที่ 2 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว ตอนที่ 3 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์
ส่วนมือ ตอนที่ 4 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนขาและเท้า จากนั้นน าไปประเมินเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนวีดิ
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ทัศน์ แล้วน าไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ดังนี้ 1) การทดลองแบบรายบุคคล พบว่า มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 80.83 /81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) การทดลอง
แบบกลุ่มย่อย พบว่า มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 81.11 /81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จึงได้บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนแล้วน าไปใช้
ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 81.42 /82.89 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

4. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนด
รูปแบบเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพสื่อ คือ แบบลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมิน 5 ระดับโดยน าไปให้ท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนวีดิทัศน์ท าการประเมินคุณภาพบทเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 
4.78, S.D = 0.30) และท่านผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท าการประเมินคุณภาพบทเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅= 4.73, S.D = 0.30) สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้   
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การร านาฏยศัพท์ น าผลที่ได้จากท่านผู้เชี่ยวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่าค่า (IOC) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้วผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.47- 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.20 – 0.67 หลังจากนั้นได้ท าการ
คัดเลือกข้อสอบแต่ละข้อที่ผ่านเกณฑ์ไว้จ านวน 30 ข้อ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนและค่าความ
เชื่อมั่น พบว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 20.86 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับ 0.71 – 
1.00 คือ ค่าความเชื่อมั่นสูง จึงได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
แล้วพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ 15.91 มีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 

6. แบบประเมินผลความสามารถการร านาฏยศัพท์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4                 
ทั้งนี้แบบประเมินผลความสามารถการร านาฏยศัพท์และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่าค่า (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่า
ร านาฏยศัพท์ของนักเรียนรายบุคคลที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์จะเป็นการประเมินเฉพาะตอนที่เป็นการฝึก
ปฏิบัติเท่านั้นซึ่งจากบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ทั้งหมด 4 ตอน มีตอนที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ 3 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 2 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว ตอนที่ 3 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนมือ 
ตอนที่ 4 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนขาและเท้า และผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบและท่าร านาฏยศัพท์ของ
การประเมินไว้  3 ด้าน ได้แก่ (1) ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้อง (2) ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้คล่องแคล่ว (3) 
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้สวยงาม โดยคะแนนเต็มทั้งหมด 27 คะแนน ซึ่งผลคะแนนมากกว่า 11.01 ขึ้นไปถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการให้คะแนนรายข้อในการปฏิบัติท่าร านาฏยศัพท์นั้นมาจากการให้คะแนนของ
ครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาเฉลี่ยซึ่งพบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 21.49 อยู่
ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
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7. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
เป็นข้อค าถามแบบปลายปิดมีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 2 เป็นข้อ
ค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทเรียนวีดิทัศน์                   
โดยรายละเอียดของหัวข้อและเนื้อหาที่จะใช้ในแบบวัดความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
ออกแบบบทเรียนวีดิทัศน์ (2) ด้านเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียนวีดิทัศน์ (3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียน               
วีดิทัศน์ แล้วน ามาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่าค่า (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 จากนั้นน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยต่อไป พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์อยู่ในระดับมากที่สุด                    
(x̅ = 4.71, S.D = 0.46) 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนวีดิทัศน์ในการสอนการร านาฏยศัพท์ซึ่งใช้เวลาใน

การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนการทดลอง คือ 1) เตรียมสถานที่ ประสานงานกับทางโรงเรียนและท่านผู้ อ านวยการ 
จัดเตรียมเครื่องมือในการทดลอง จัดเตรียมสื่อประกอบการเรียนรู้ 2) เตรียมกลุ่มตัวอย่าง แจ้งสถานที่ วันและ
เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 3) จัดเตรียมห้องเรียน จัดสภาพห้องเรียนให้
เหมาะสมกับการทดลองในรายวิชานาฏศิลป์ไทย  
 2. ขั้นการทดลอง คือ 1) ปฐมนิเทศนักเรียนชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและก าหนดข้อตกลง 2) ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ 
3) ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน แบ่งเป็นเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ 50 นาที และฝึกปฏิบัติ 50 นาที โดยในระหว่างเรียนมีการท าแบบทดสอบความรู้ระหว่างเรียน (E1) 
ควบคู่ไปด้วย 
 3. ขั้นหลังการทดลอง คือ 1) ประเมินผลความสามารถการร านาฏยศัพท์  2) ทดสอบหลังเรียน 
จ านวน 30 ข้อ (E2) 3) ท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์หลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ครบทุกตอน 4) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 4 
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จ านวน
นักเรียน 

 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน  
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 

แบบ 
ทดสอบครั้ง
ที่ 1 (10) 

แบบ 
ทดสอบครั้ง
ที่ 2 (10) 

แบบ 
ทดสอบครั้ง
ที่ 3 (10) 

แบบ 
ทดสอบครั้ง
ที่ 4 (10) 

คะแนนที่
ได้ 

คะแนน
เต็ม 

30 8.07 8.27 8.03 8.20 24.87 30  
81.42 /82.89 ร้อยละ 81.42 ร้อยละ 82.89 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) จากการทดลองการเรียนด้วยบทเรียน               
วีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 30 คน พบว่าประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนวีดิทัศน์ซึ่งได้จากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเท่ากับ 21.42 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ซึ่งได้จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 22.29 
แสดงว่าประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 21.42 /22.29 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน   
จากการทดลองใช้บทเรียนวีดิทัศน์กับกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางที่ 3 พบว่าในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ 15.91 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตารางค่าเฉลี่ย 
ข้างต้นเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่านักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 16.13 ซึ่งหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์แล้ว นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.27 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความรู้
และความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ เพราะคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตรงตามสมมติฐานงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ 
เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 พบว่า ผลคะแนนการประเมินทักษะความสามารถการร านาฏยศัพท์ของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ มาจากการประเมินผลความสามารถการร านาฏยศัพท์โดยในการสอบ

การทดสอบ จ านวนนักเรียน (x̅) 
  

 

(S.D.) t-test Sig. 

ก่อนเรียน 30 16.13 0.24 
15.91 .000  

หลังเรียน 30 24.87 2.34 
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ปฏิบัติจะสอบเป็นรายบุคคลที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์จะเป็นการประเมินเฉพาะตอนที่เป็นการฝึกปฏิบัติ
เท่านั้นซึ่งจากบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ทั้งหมด 4 ตอน มีตอนที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 2 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว ตอนที่ 3 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนมือ ตอนที่ 
4 การฝึกทักษะนาฏยศัพท์ส่วนขาและเท้า การให้คะแนนมาจากครูผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 ท่าน
แล้วน าคะแนนที่ได้มาเฉลี่ย โดยก าหนดองค์ประกอบและท่าร านาฏยศัพท์ของการประเมินไว้  3 ด้าน ได้แก่ (1) 
ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้อง 9 คะแนน (2) ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้คล่องแคล่ว 9 คะแนน (3) ปฏิบัติท่านาฏย
ศัพท์ได้สวยงาม 9 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 27 คะแนน ซึ่งผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 21.49 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้   
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง 
การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
  พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏย
ศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนวีดิทัศน์เป็นอันดับแรก เพราะการเรียนการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ที่เป็นสื่อ
เสมือนจริงช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การจดจ าท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้รับความรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์ 
เพ่ิมมากขึ้นหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อบทเรียนวีดิ
ทัศน์ ซึ่งแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุดดังนี้  
 1) หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์นักเรียนได้รับความรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์ เพ่ิมมากข้ึนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3) นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ตามบทเรียนวีดิทัศน์นี้ได้ และหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน
วีดิทัศน์ นักเรียนชอบเรียนวิชานาฏศิลป์มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ส่วนล าดับสุดท้ายของระดับความพึงพอใจ คือ ด้านเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียนวีดิทัศน์ ได้แก่ ระยะเวลาที่
ใช้ในการด าเนินเนื้อหามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนแสดงให้
เห็นว่า บทเรียนวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง การร านาฏยศัพท์ มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
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และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนบทเรียนวีดิทัศน์ยังเป็นสื่อที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความพึงพอใจอีกด้วย 
สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์จากการทดลองพบว่า บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 21.42 /22.29  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลเนื่องมาจากการ
พัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่องการร านาฏยศัพท์ ได้ผ่านการด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
หาประสิทธิภาพอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยมีแนวทางมาจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรที่เป็นเนื้อหา
สาระส าคัญที่จะน ามาเป็นประเด็นประกอบการสร้างบทเรียนวีดิทัศน์ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน และนอกจากนี้ยังได้แนวทางมาจากผลของการสัมภาษณ์ท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านบทเรียน
วีดิทัศน์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหารายวิชานาฏศิลป์ไทย ซึ่งได้ตรงตามแนวคิดของผู้วิจัยและเป็นเรื่องที่
ผู้วิจัยตั้งประเด็นไว้เพ่ือจะน ามาแก้ไขปัญหาผู้เรียนในรายวิชานาฏศิลป์ไทยโดยการใช้สื่อบทเรียนวีดิทัศน์
น าเสนอถ่ายทอดเนื้อหาเพราะดูแล้วเข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้ทันที  
 ส าหรับการออกแบบบทเรียนวีดิทัศน์ผู้วิจัยได้ท าตามข้ันตอนกระบวนการออกแบบผลิตสื่อบทเรียนวีดิ
ทัศน์ที่มีขั้นตอนรูปแบบการน าเสนอเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในระหว่างการเรียนรู้ พัฒนาบทเรียนให้มีความ
น่าสนใจ บทเรียนมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก ข้อความ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ประกอบกับ
การบรรยายความรู้ที่ชัดเจนผู้เรียนจะได้เรียนและปฏิบัติตามได้ตรงตามความต้องการ เพราะผู้เรียนเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่ต้องมุ้งเน้นและพัฒนาให้มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของมันจนา  อ้นเงิน (2555 : 124) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาวีดิทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดปทุมธานี พบว่า  ประสิทธิภาพของการพัฒนาวีดิทัศน์
ประกอบการสอน เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/84.87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ทั้งนี้เนื่องจากวีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยมีกระบวนการ
ออกแบบบทเรียนที่เป็นระบบตัวบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง เสียงประกอบ มีการน าเสนอเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามและ
น าไปใช้ได้จริง  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ เมื่อน ามาทดสอบค่า
นัยส าคัญทางสถิติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ 15.91 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้โดยน าบทเรียนวีดิทัศน์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้
นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้รับการเสริมแรงกระตุ้นท าให้เกิด 
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ความสนใจในบทเรียน เพราะบทเรียนวีดิทัศน์ที่ใช้เรียนมีขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นสื่อเสมือนจริงที่ท าให้ผู้เรียน
มองเห็นภาพเข้าใจง่าย สามารถดูแล้วปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องอีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้ตามกระบวนการเรียน
การสอนที่เป็นขั้นตอนตามการออกแบบของครูอย่างชัดเจน มีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามกระบวนการดังนั้นจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับสุชัณษา  รักยินดี (2555 : 94) ท าการวิจัยการพัฒนา
บทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทเรียนวีดิทัศน์ได้ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดลอง 
หลังจากที่ได้ศึกษาจากบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นแล้วท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ได้ดีขึ้นเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 

 3. ผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองเพ่ือศึกษาผลการฝึกทักษะความสามารถในการปฏิบัติท่านาฏย
ศัพท์หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการสอบปฏิบัติแบบรายบุคคล โดยครูผู้สอน
รายวิชานาฏศิลป์ไทย จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินให้คะแนน ส าหรับการประเมินความสามารถการร านาฏย
ศัพท์ พบว่า ผลการฝึกทักษะจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 21.49 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากการประเมินความสามารถตามสภาพจริง
ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ในแต่ละตอนนั้น นักเรียนมีการตอบสนองที่ดีต่อบทเรียนวีดิทัศน์โดย
สามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
ซ้ าๆจนเกิดความช านาญหรือการปฏิบัติตอนสอบส่วนใหญ่นักเรียนปฏิบัติออกมาได้ดี แสดงท่าทางออกมาได้
อย่างต่อเนื่อง คล่องแคล่ว ทั้งนาฏยศัพท์ส่วนศีรษะและล าตัว มือ ขาและเท้า นักเรียนให้ความร่วมมือจึงมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้นตามล าดับหลังจากได้ฝึกปฏิบัติและทบทวนท่าตามบทเรียนวีดิทัศน์ที่เป็นสื่อสิ่งเร้าท าให้นักเรียน
เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและในการเรียนรู้มีครูคอยให้ค าแนะน าในทุกๆสัปดาห์ จึงท าให้การฝึกทักษะ
ปฏิบัติการร านาฏยศัพท์ด าเนินไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับพิมพ์ชนก  ค้ าชู (2555 : 38) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางคาร์ล ออร์ฟ เพ่ือพัฒนาทักษะในรายวิชาดนตรี -นาฏศิลป์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ได้กล่าวเกี่ยวกับการวัดทักษะปฏิบัติว่า การวัดผลด้านทักษะปฏิบัติเป็นการทดสอบที่เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้เพ่ือพิจารณากระบวนการและผลผลิต
ที่เกิดขึ้นว่ามีความเหมาะสมกับสิ่งเร้าเพียงใดในรูปของการปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน าสื่อบทเรียนวีดิทัศน์
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่เน้นทักษะการปฏิบัติและเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย
อย่างมีลีลาท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงามนั้น บทเรียนวีดิทัศน์เป็นสื่อเสมือนจริงที่ดี ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน             
เกิดความสนใจ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจึงท าให้นักเรียนมีความสามารถใน             
การร าที่ดีข้ึน  
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 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนบทเรียนวีดิทัศน์มีความ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอนและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความชอบและ
ความพึงพอใจ ซึ่งโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนวีดิทัศน์เป็นอันดับแรก เพราะการเรียนการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์
ที่เป็นสื่อเสมือนจริงช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การจดจ าท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้รับความรู้ เรื่อง 
นาฏยศัพท์ เพ่ิมมากขึ้นหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจโดยรวมที่มี
ต่อบทเรียนวีดิทัศน์ ซึ่งแต่ละด้านมีระดับความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุด คือ 1) 
หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์นักเรียนได้รับความรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์ เพ่ิมมากขึ้น มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏย
ศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 3) นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์
ตามบทเรียนวีดิทัศน์นี้ได้ และหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ นักเรียนชอบเรียนวิชานาฏศิลป์มากขึ้น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน าสื่อบทเรียนวีดิทัศน์เข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนนั้นช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น จากสิ่งเร้าเป็นแรงจูงใจต่อการเรียนที่ท าให้การ
เรียนสนุกสนาน เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน บทเรียนวีดิทัศน์มี
การแบ่งเนื้อหาความรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์ ออกตอนๆอย่างชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของ
ผู้เรียนอย่างเต็มที่โดยผู้เรียนสามารถรับประสบการณ์ต่างๆได้จากการมองเห็นและการฟังไปพร้อมๆกัน 
ดังนั้นบทเรียนวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษาจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอนและเป็นสื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับประภาสินี   นิรมลพิศาล (2557 : 100) ได้ท าการวิจัยการ
พัฒนารายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิค
การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจทางด้านรูปแบบการน าเสนอ
และความพึงพอใจในด้านเนื้อหาการเรียนอยู่ในระดับมาก  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การน าไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 จากการวิจัยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ดังนี้ 
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1. ควรมีการชี้แจงแนะน ากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามขั้นตอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
  2. การเรียนการสอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ควรจะมีการจัดสภาพห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่สมควรมีอยู่ในห้องเรียนให้พร้อมต่อการ
สอนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการวิจัยบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้
ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
  1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ร่วมกับวิธีการฝึกทักษะวิชานาฏศิลป์ไทยในเนื้อหาสาระอ่ื

 นๆ เช่น ภาษาท่านาฏศิลป์ การร าตีบท หรือการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การร านาฏยศัพท์ รายวิชานาฏศิลป์ไทย 
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สารจากคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิมีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ร่วมกับกลุ่มคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือส่งเสริมให้ นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการ และนักวิจัย ได้มี
เวทีน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ร่วมกันอีกท้ังยังเป็นการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ภายใต้หัวข้อการประชุม 5 กลุ่ม “นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การวิจัยในชั้น
เรียนทางอาชีวศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ การวิจัยด้าน IT ICT E – Learning 
ผลงาน Project นักศึกษา และวิจัยทางการศึกษา” 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้จัดเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อไป 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด
งานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือเป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประสิ่งประดิษฐ์และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงกับชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป     
และขออ านวยพรให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ  
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา  พลเสน) 
                                      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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การส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ท่ีมีสื่อสังคมสนับสนุน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบรบือ 

The Enhancement of Teamwork Skills by Cooperative learning  
with Social Network Support for Mathayomsueksa 6 Borabu School 

 
จินดาหรา นิราศสูงเนิน1 วณิชา สาคร2 สนิท ตีเมืองซ้าย3  

1 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, อีเมล jypchimda@gmail.com 
2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 2 ) ศึกษาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยกา รจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบรบือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสุนน 2) แบบบันทึกภาคสนาม 3) แบบบันทึกอนุทิน 4) 
แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจในกา รจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้ อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์ขอมูล เชิง
คุณภาพ โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ แล้วรายงานในรูปแบบของการบรรยาย 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นเตรียม ขั้นสอน ขั้นท า
กิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างาน โดยแต่ละ
ขั้นมีการจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อสังคมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ การท า
กิจกรรมกลุ่ม การทดสอบ และการสรุปผลคะแนนของทีม 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม มีทักษะการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และ 3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่
มีสื่อสังคมสนับสนุน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ : ทักษะการท างานเป็นทีม, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, สื่อสังคม 
 

Abstract 

This research aimed: 1)  to study enhancement of teamwork skills by using 
cooperative learning with social network support for Mathayomsueksa 6 Borabu School., 2) 
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to study students’ teamwork skills learning by using cooperative learning with social network 
support and 3) to study student’s satisfaction after learning by cooperative learning activities 
with social network support. The target group was students from Mathayomsueksa 6 of 
Borabu School in the second semester of the 2018 academic year. The instruments were 
used in the research i.e., 1) lesson plans of cooperative learning with social network support, 
2)  field note, 3)  learning diary, 4)  student teamwork skills checklist, and 5)  student’s 
satisfaction 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 results of this research were found as follow: 1) The enhancement of teamwork 
skills by cooperative learning with social network support learning used activities that had 5 
processing steps as follows : Preparation, Teaching, Group activity, Inspection and testing, 
and Summarize lessons and evaluate teamwork. All processing steps has been learned with 
social network support, consist of learning data source, group activities, testing and team 
scores results. 2) The student’s teamwork skills after the learning was higher as evenly skills. 
And 3) The student’s overall satisfaction by cooperative learning activity with social network 
support showed at the very high level.  

 
Keywords : Teamwork skills, Cooperative learning, Social network 

 
บทน า 

ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ทักษะที่จ า เป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้  ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (วิจารณ์ พานิช, 2555) จึงควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทั กษะที่
ส าคัญ โดยเฉพาะทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ซ่ึงมีความจ าเป็นมากต่อการด ารงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 
เพราะในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน คนในสังคมทุกคนย่อมชอบการแข่งขันและหวังในชัยชนะของตนที่
จะได้รับ อีกทั้งสภาวะแวดล้อมต่างๆ กดดันให้คนในสังคมมีนิสัยชอบการแข่งขัน จึงส่งผลให้ผู้ เรียนใน
ปัจจุบันเห็นความส าคัญของตนเองมากกว่าเห็นความส าคัญของเพ่ือนมนุษย์ในสังคม ไม่ยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่าง ไม่กล้าแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองต่อหน้าผู้ อ่ืนและมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้น้อย (ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 2557)  

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมได้ดีขึ้น พบว่า มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีการอ้างอิงและมีการน าไปทดลองใช้ กันอย่างแพร่เหลาย คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้ เรียนได้ช่วยเหลือกันในการ เรียนรู้ มีการร่วมมือจากผู้ เรียนที่มีความสามารถแตกต่าง กัน
ภายในกลุ่ม ลักษณะการรวมกลุ่ม มีความชัดเจนในโครงสร้างและบทบาทหน้าที่การท างานร่วมกัน มีการ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนด
เป้าหมายไว้ (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2550) ซ่ึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีกระบวนการจัดกิจกร รม
ดังนี้ (Johnson and Johnson, 2003) ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ขั้นที่ 3 ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 
4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ดังนั้น
สมาชิกของทีมจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของทีม 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือหาความรู้ เป็นทีม ทีมก็จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนในทีมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ฝึกให้ผู้เรียนรู้
วิธีการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นกระบวนการ ประเด็นปัญหา การวิเคราะห์สภาพปัญหา การส ารวจข้อมูล 
การต้ังสมมุติฐานและการสรุปอย่างมีเหตุผล (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า , 2547)  

อีกทั้งในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึง เป็นจุดสนใจในการน า
เทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เครื่องมือที่ใช้ เพ่ือแสวงหา
ความรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้นักเรียน
สามารถสืบค้นหา ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายได้ตลอดเวลา ท าให้การที่
นักเรียนจะมี คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ตโฟน (Smart Phone) เป็น
อุปกรณ์ การเรียนจึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหน้าที่ของครูผู้สอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้นเรียน มา
เป็นการกระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง
ให้มากที่สุด (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนของผู้ เรียนด้วยการลงพ้ืนที่สังเกต และ
สัมภาษณ์ครูประจ าวิชา ครูประจ าชั้น พบสภาพปัญหาของผู้เรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแบ่งกลุ่มในแต่ละครั้งนั้น ผู้เรียนยังขาดทักษะการท างานเป็นทีม เนื่องจากในชั่วโมงการเรียนการสอน
ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท างานร่วมกัน จะพบปัญหาการท างานร่วมกัน สมาชิกบางคนไม่ให้ความร่วมมือใน
การท างาน ไม่ปรึกษาหารือกัน ไม่ประสานงานในการท างาน สมาชิกบางส่วนไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตน ขาด
ความรับผิดชอบในการท างาน และจากการสัมภาษณ์นักเรียนในชั้นเรียนที่ได้ท าการทดลองสอน เม่ือวันที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า นักเรียนไม่ชอบการท างานกลุ่ม เนื่องจากว่าประสบปัญหาในการท างานกลุ่ม 
มากกว่าการท างานคนเดียว เช่น การผลักภาระงาน สมาชิกไม่ท างานตามที่ได้แบ่งให้รับผิดชอบ และต้องรับ
ฟังความคิดเห็นหลากหลายคน สภาพปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนท าให้เกิดปัญหา
ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ซ่ึงเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21  

จากการศึกษาสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความต้องการทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และ
หลักในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ
การปฎิบัติการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบรบบือ จึงมีความสนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้รูปแบบการวิจั ยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นรูปแบบวิจัยที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการแก้ปัญหาในชั้นเรียน สะท้อนผล
การปฏิบัติการ เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมที่ ดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อตัวผู้ เรียน
ทั้งในด้านการเรียนหรือการท างานในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่
มีสื่อสังคมสนับสนุน 
 2.เพ่ือศึกษาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคม
สนับสนุน 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ มีสื่อ
สังคมสนับสนุน 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบรบือ อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน 

 2. ขอบเขตเนื้อหา 

  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน่วยที่ 3 เรื่อง  โปรแกรม Scratch 2 รายวิชาคอมพิวเตอร์
สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งเป็นวิจัยเชิงปฏิบั ติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis & McTaggart มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงมีขึ้นตอน  4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. 
วางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) 4. ขั้นสะท้อนผลปฏิบัติกา ร 
(Reflect) 
 เครื่องมือการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกเครื่องมือออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้
งานดังนี้ 
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ 
     1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที ่6 โรงเรียนบรบือ จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นตรวจสอบผลงานและ
ทดสอบ และ 5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ใน ร่วมมือการเรียนรู้แบบของแต่ละขั้นตอน
ที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ได้มีการจัดการเรียนรู้ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 
ขั้นตอน 

การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 

บทบาทผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
เครื่องมือ 

ท่ีใช้ 

ขั้นที่ 1 
ขั้นเตรียม 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 
ขั้นสอน 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3  
ขั้นท ากิจกรรม
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4 
ขั้นตรวจสอบ
ผลงาน 
และทดสอบ 
 
 
 
 

1) ครูจัดเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ และรายชื่อสมาชิก
ในแต่ละทีม 
2) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ 
3) ครูชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
และบทบาทของสมาชิก 
 

1) ครูเกริ่นน าเรื่องที่จะท าการสอน 
โดยใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจ ให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ของตนเอง 
2) ครูสอนเนื้อหาและท าการสาธิต 
 
 

1) ครูสร้างช่องทางการสนทนาของ
ผู้เรียน 
2) ครูให้แต่ละทีมแบ่งบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกภายในทีม ดังนี้ 
  คนที่ 1 เป็นผู้น ากลุ่ม คอย
สังเกตการณ์ และตรวจสอบ 
  คนที่ 2 และ 3 เป็นผู้สืบค้นข้อมูล
และหาค าตอบ 
  คนที่ 4 เป็นผู้พิมพ์หรือเขียนค าตอบ 
3) ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน 
4) ครูสังเกตและประเมินทักษะการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน 
 

1) ครูให้เวลานักเรียนในการตรวจสอบ
ใบงาน 
2) ครูจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
นักเรียนท าการทดสอบบนสื่อสังคม
สนับสนุน 
3) ครูผู้สอนท าการเฉลย และกล่าวค า
ชมเชยให้ก าลังใจ 

1) สมาชิกเข้าร่วมทีมตามที่ครูได้
จัดไว้ให้ 
2) สมาชิกในทีมร่วมกันต้ังชื่อทีม
ของตน 
3) ตัวแทนของแต่ละทีมมารับป้าย
แสดงบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
แต่ละคน 
 
 

1) นักเรียนร่วมอภิปรายประเด็น
ค าถามร่วมกับครูผู้สอน 
2) นักเรียนเรียนเนื้อหา
ประกอบการบรรยายผ่านสื่อ
สังคมสนับสนุน และทดลอง
ปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะ 
 

1) สมาชิกในแต่ละทีมเข้าร่วม
ช่องทางการสนทนา 
2) นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกภายในทีม 
3) สมาชิกแต่ละทีมลงมือ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  
4) สมาชิกในทีมหมุนเวียนเปลี่ยน
ฐานและเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ 
5) ให้แต่ละทีมแจ้งในช่องทางการ
สนทนาว่าทีมของตนท ากิจกรรม
เสร็จเรียบร้อย 
 

1) นักเรียนร่วมกันตรวจสอบใบ
งานก่อนท าการส่ง 
2) นักเรียนทุกคนท าการทดสอบ
ผ่านสื่อสังคม  
 
 

Edmodo 
เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ 
และดาวน์
โหลดเอกสาร 
 
 
 
 

Edmodo  
 
 
 
 
 
 

1) Edmodo  
2) เว็บไซต์อ่ืน 
ๆ ในการ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edmodo ใช้
ในการท า
แบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)   
ขั้นตอน 

การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 

บทบาทผู้สอน กิจกรรมผู้เรียน 
เครื่องมือ 

ท่ีใช้ 

ขั้นที่ 5 
ขั้นสรุปบทเรียน
และประเมินผล
การท างานกลุ่ม 

1) ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่
ได้จากบทเรียน และหากใครมีข้อ
สงสัย ครูจะอธิบายเพ่ิมเติม 
2) ครูให้นักเรียนท าการอภิปรายผล
การท างานร่วมกันเป็นทีมของทีม
ตนเอง และบันทึกอนุทินหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ครูท าการติดประกาศผลคะแนน
ของกลุ่มบนสื่อสังคมสนับสนุน 

1) นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้
จากบทเรียน 
2) นักเรียนท าการอภิปรายผลการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมของทีม
ตนเอง และบันทึกอนุทินหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Edmodo 
ใช้ในการ
ประกาศผล
คะแนน 

  
  2. เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติการ 
   2.1 แบบบันทึกภาคสนามของผู้สอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแ ต่ละ
ขั้นตอนของการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน 
   2.2 บันทึกอนุทินของผู้ เรียน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในแ ต่ละ
วงรอบของการปฏิบัติการ 
  3. เครื่องมือที่ใช้รายงานผลการปฏิบัติการ 
   3.1 แบบประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน ทีท่ าการประเมินโดยผู้วิจัย แบบ
ประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมนี้จะแบ่งประเด็นออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทหน้าที่ใ นการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการรับฟังความคิดเห็น และด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในทีม มีลักษณะการประเมินแบบ 4 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 
   3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอบเขตด้านการ
ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้งานสื่อสังคมสนับสนุน ด้านการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยก าหนดเกณฑ์การวัดแบบมาตราส่วน 5 ระดับ จ านวน 
22 ข้อ 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมแบบ
ร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบรบือ 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการด าเนินการตามหลักวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้น
เรียน และได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ซ่ึง
ประกอบด้วยวงจรปฏิบัติการ 3 วงรอบ ดังนี้ 
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1.1 วงรอบการปฏิบัติการที่ 1 
ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามที่ได้ออกแบบไว้เพ่ือแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน เป็น

ทีม โดยการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นรู้จักโปรแกรม Scratch 2 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงผลการ
ปฏิบัติการสอนสามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 

  1.1.1 ผลการปฏิบัติการสอน 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ประกอบด้วยการจัดเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็น

ไวบ้นสื่อสังคมสนับสนุนให้พร้อม การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบทั้งด้านวิชาการและด้าน
สังคม การจัดเตรียมรายชื่อสมาชิกแต่ละทีม การแนะน าวิธีการท างานเป็นทีมและบทบาทของสมาชิกใน ทีม 
ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ มีปัญหาในการใช้งาน Internet ขัดข้องใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง และมีนักเรียน
บางคนจ ารหัสผ่านเข้าสู่ระบบสื่อสังคมไม่ได้ ท าให้เริ่มการปฏิบัติกิจกรรมล่าช้า 

   ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดสื่อวีดิทัศน์ตัวอย่างเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นความสนใจ สอนเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูล แหล่งค้นคว้า และมอบหมายใบงานให้นักเรียนแต่ละทีม 
จากที่ผู้วิจัยสอบถามนักเรียน วิธีการเรียนการสอนที่ใช้สื่อสังคมสนับสนุน ท าให้การเรียนสะดวกมา กขึ้น 
สามารถใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึง ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ 
นักเรียนบางคนพูดคุยกันในระหว่างการเรียนการสอน 

   ขั้นที่ 3 ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมนั่งประจ าโต๊ะที่ครูจัดไว้ให้  และ
นักเรียนท าการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในทีม ดังนี้  นักเรียนคนที่ 1 เป็นผู้น ากลุ่ม คอย
สังเกตการณ์ และตรวจสอบ นักเรียนคนที่ 2 และ 3 เป็นผู้สืบค้นข้อมูลและหาค าตอบ นักเรียนคนที่ 4 เป็นผู้
พิมพ์หรือเขียนค าตอบ จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนท าใบงานและสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากใบควา มรู้
ผ่านทางสื่อสังคม จากนั้นผู้วิจัยท าการต้ังเวลาให้เสียงสัญญาณเพ่ือเป็นการเตือนให้นักเรียนท าการย้ายฐาน
และหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนกระตือรือร้นและรู้ สึก
แปลกใหม่ในการเรียนแบบร่วมมือที่มีการแบ่งทีมแบ่งบทบาทหน้าที่ ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ นักเรียนยัง
บกพร่องเรื่องการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้แก่สมาชิก สับสนกับการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในทีม นักเรียนที่
รับบทบาทผู้สืบค้นข้อมูลและผูห้าค าตอบใช้เวลาในการสืบค้นหาค าตอบมากเกินไป บางคนละเลยในบทบาท
หน้าที่ของตน ท าให้ขั้นท ากิจกรรมกลุ่มด าเนินการไม่ราบรื่น และการไม่จัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน รวมถึงผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดเวลาแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน จึงท าให้การท ากิจกรรมล่าช้าใช้เวลานานเกิน
ควร 

   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมตรวจสอบใบงานของ
ทีมของตนก่อนท าการส่ง และนักเรียนทุกคนท าการนั่งประจ าโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ครูจัดไว้ให้เพ่ือท าการ
ทดสอบผ่านสื่อสังคมสนับสนุน และสมาชิกแต่ละคนจะน าคะแนนของตนมารวมกับสมาชิกในทีมเพ่ือ เป็น
คะแนนรวมของทีม จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนมีความกระตือรือร้นในกา รท า
แบบทดสอบย่อย เนื่องจากทุกคนอยากให้ทีมของตนได้ เป็นอันดับต้น ๆ ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ 
กิจกรรมล่าช้ากว่าก าหนด จึงท าให้หมดคาบเรียนเม่ือเสร็จสิ้นขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม เนื่องจากหมดคาบเรียนก่อนที่จ ะ
เสร็จสิ้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงนัดท าการสอนเพ่ิมเติมนอกตารางเรียนในคาบวิชาค้นคว้า
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อิสระผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนท าการอภิปรายผลการท างานร่วมกันเป็นทีมของตนเอง และให้นักเรียนเขียน
บันทึกอนุทินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยท าการติดประกาศผลคะแนนรวมของแต่ละที มบน
สื่อสังคมสนับสนุน และกล่าวค าชมเชยแก่ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดและทีมที่ มีคะแนนทักษะในการท า งาน
เป็นทีมมากที่สุดรวมถึงการให้ก าลังใจทีมอ่ืน ๆ และกล่าวขอบคุณนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี และนักเรียนมีการกล่าวค าชมเชยและให้ก าลังใจกัน ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ 
การวางแผนและจัดสรรเวลา เนื่องจากนักเรียนยังใหม่กับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน อีก
ทั้งผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดเวลาแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน  

  1.1.2 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยท า

การประเมินในระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ดังตาราง
ที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม วงรอบการปฏิบัติการที่ 1 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล 
X S.D. 

1. ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม 1.88 0.33 บางคร้ัง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 1.96 0.29 บางคร้ัง 
3. ด้านการรับฟังความคิดเห็น 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 

1.92 
1.79 

0.28 
0.46 

บางคร้ัง 
บางคร้ัง 

รวม 1.89 0.34 บางคร้ัง 
 

   จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมระดับทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับเกิดทักษะขึ้น
บางครั้ง (�̅� = 1.89, S.D. = 0.34) เม่ือพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
อันดับแรก คือด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (�̅� = 1.96, S.D. = 0.29) รองลงมาคือ ด้านการรับฟังความ
คิดเห็น (�̅� = 1.92, S.D. = 0.28) ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม (�̅� = 1.88, S.D. = 0.33) และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม (�̅� = 1.79, S.D. = 0.46) 

1.2 วงรอบการปฏิบัติการที่ 2 
ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามที่ได้ออกแบบไว้เพ่ือแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน เป็น

ทีม โดยการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงผล
การปฏิบัติการสอนสามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 

  1.2.1 ผลการปฏิบัติการสอน 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม จัดเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน จัดท าค าบอกใบ้ และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็น

ไวบ้นสื่อสังคมสนับสนุนให้พร้อม และจากปัญหาในการใช้งาน Internet ขัดข้องใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบและแก้ไขการใช้งานของ Internet ก่อนเริ่ม
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ จากที่นักเรียนบางคนยังสับสนใน
บทบาทหน้าที่ของตนและการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายในทีม ผู้วิจัยจึงได้อธิบายเรื่องบทบาทหน้าที่และ
การหมุนเวียนเปลี่ยนฐานพร้อมกับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่อย่างละเอียด เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 

   ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดสื่อวีดิทัศน์ตัวอย่างเพ่ือเป็ นการ
กระตุ้นความสนใจ สอนเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูล แหล่งค้นคว้า ระหว่างการสอนผู้วิจัยท าการต้ังค าถามให้
นักเรียนที่พูดคุยรบกวนผู้อ่ืนในระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และเม่ือ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการสอน ผู้วิจัยมอบหมายใบงานให้นักเรียนแต่ละทีม จากที่ผู้วิจัยสอบถามนักเรียน นักเรียน
มีการใช้งานสื่อสังคมสนับสนุนประกอบการเรียนคล่องแคล่วขึ้น และต้ังใจเรียนมากขึ้น ไม่พูดคุยรบกวนผู้ อ่ืน
ระหว่างการเรียนการสอน  

   ขั้นที่ 3 ขั้นท า กิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมนั่งประจ าโต๊ะที่ครูจัดไว้ให้  และ
นักเรียนท าการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในทีม ดังนี้  นักเรียนคนที่ 1 เป็นผู้น ากลุ่ม คอย
สังเกตการณ์ และตรวจสอบ นักเรียนคนที่ 2 และ 3 เป็นผู้สืบค้นข้อมูลและหาค าตอบ นักเรียนคนที่ 4 เป็นผู้
พิมพ์หรือเขียนค าตอบ จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนท าใบงานและสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากใบควา มรู้
ผ่านทางสื่อสังคม นักเรียนที่เป็นผู้สืบค้นข้อมูลและหาค าตอบหากใช้เวลาในการหาค าตอบนานสามารถเข้า
ใบดูค าใบ้ได้บนสื่อสังคม จากนั้นผู้วิจัยท าการต้ังเวลาให้เสียงสัญญาณเพ่ือเป็นการเตือนให้นักเรียนท าการ
ย้ายฐานและหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ ส าหรับนักเรียนที่ละเลยต่อบทบาทหน้าที่ของตน ผู้วิจัยจะคอยก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นในบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น  จากที่ผู้วิจัยสังเกตและ
สอบถามในแต่ละทีม นักเรียนกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมกลุ่มและมีการวางแผนกันในทีมมากขึ้น มีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่ได้ดีขึ้น ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้ คือ ยังมีนักเรียนบางคนยังไม่เข้าในใจบทบาทหน้าที่ข อง
ตนเอง ยังสับสนกับหน้าที่ที่ตนเองได้รับ และยังมีบางคนสับสนกับการหมุนเวียนเปลี่ยนฐานไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมตรวจสอบใบงานของ
ทีมของตนก่อนท าการส่ง และนักเรียนทุกคนท าการนั่งประจ าโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ครูจัดไว้ให้เพ่ือท าการ
ทดสอบผ่านสื่อสังคมสนับสนุน และสมาชิกแต่ละคนจะน าคะแนนของตนมารวมกับสมาชิกในทีมเพ่ือ เป็น
คะแนนรวมของทีม จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนมีความกระตือรือร้นในกา รท า
แบบทดสอบย่อย เนื่องจากทุกคนอยากให้ทีมของตนได้คะแนน เป็นอันดับต้น ๆ  

   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนท าการ
อภิปรายผลการท างานร่วมกันเป็นทีมของตนเอง และให้นักเรียนเขียนบันทึกอนุทินหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยท าการติดประกาศผลคะแนนรวมของแต่ละทีมบนสื่อสังคมสนับสนุน และกล่าวค า
ชมเชยแก่ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดและทีมที่ มีคะแนนทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีมมากที่สุด รวมถึงการ
ให้ก าลังใจทีมอ่ืน ๆ จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเม่ือ
ผู้วิจัยท าการติดประกาศผลคะแนนรวมนักเรียนของแต่ละทีม นักเรียนมีการกล่าวค าชมเชยและให้ก าลั งใจ
กัน 

  1.2.2 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
818



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
10 

 

   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยท า
การประเมินในระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ดังตาราง
ที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม วงรอบการปฏิบัติการที่ 2 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล 
X S.D. 

1. ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม 2.44 0.50 บางคร้ัง 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 2.50 0.51 สม่ าเสมอ 
3. ด้านการรับฟังความคิดเห็น 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 

2.33 
2.54 

0.48 
0.50 

บางคร้ัง 
สม่ าเสมอ 

รวม 2.45 0.50 บางคร้ัง 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมระดับทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับเกิดพฤติกรรมขึ้นบาง ครั้ง 
(�̅� = 2.45, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก 
คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม (�̅� = 2.54, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ด้านด้านการมีส่วนร่วมใน
การท างาน (�̅� =2.50, S.D. = 0.51) ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม (�̅� =2.44, S.D. = 0.50) และด้าน
การรับฟังความคิดเห็น (�̅� = 2.33, S.D. = 0.48)  

1.3 วงรอบการปฏิบัติการที่ 3 
ผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามที่ได้ออกแบบไว้เพ่ือแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน เป็น

ทีม โดยการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง โปรเจกต์แรกของฉัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562  ซ่ึงผลการปฏิบัติการสอน
สามารถน ามาสะท้อนผลได้ดังนี้ 

  1.3.1 ผลการปฏิบัติการสอน 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม จัดเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน จัดท าค าบอกใบ้ และแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็น

ไว้บนสื่อสังคมสนับสนุนให้พร้อม ตรวจสอบการใช้งานของ Internet และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนทราบ จากที่นักเรียนบางคนยังสับสนในบทบาทหน้าที่ของตนและการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ภายใน
ทีม ผูว้ิจัยจึงได้อธิบายบทบาทหน้าที่อย่างละเอียด ท าแผนภาพการหมุนเวียนเปลี่ยนฐานและเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยได้จัดท าป้ายบอกบทบาทหน้าที่ส าหรับแจกให้สมาชิกในแต่
ละทีมเพ่ือความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน  

   ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดสื่อวีดิทัศน์ตัวอย่างเพ่ือเป็ นการ
กระตุ้นความสนใจ สอนเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูล แหล่งค้นคว้า ระหว่างการสอนผู้วิจัยท าการต้ังค าถามให้
นักเรียนที่พูดคุยรบกวนผู้อ่ืนในระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และเม่ือ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการสอน ผู้วิจัยมอบหมายใบงานให้นักเรียนแต่ละทีม จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถาม
นักเรียน นักเรียนมีการใช้งานสื่อสังคมสนับสนุนประกอบการเรียนอย่างเป็นปัจจุบันมากขึ้น ต้ังใจเรียน ไม่
พูดคุยรบกวนผู้อ่ืนระหว่างการเรียนการสอน  
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   ขั้นที่ 3 ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมส่งตัวแทนออกมารับป้ายบทบาท
หน้าที่ จากนั้นแต่ละทีมนั่งประจ าโต๊ะที่ครูจัดไว้ให้ และนักเรียนท าการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายใน
ทีม ดังนี้ นักเรียนคนที่ 1 เป็นผู้น ากลุ่ม คอยสังเกตการณ์ และตรวจสอบ นักเรียนคนที่ 2 และ 3 เป็นผู้สืบค้น
ข้อมูลและหาค าตอบ นักเรียนคนที่ 4 เป็นผู้พิมพ์หรือเขียนค าตอบ และให้สมาชิกแจกป้ายบทบาทหน้าที่ให้
ตามที่ได้รับ จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนท าใบงานและสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากใบความรู้ผ่านทางสื่อ
สังคม และผู้วิจัยท าการต้ังเวลาให้เสียงสัญญาณเพ่ือเป็นการเตือนให้นักเรียนท าการย้ายฐานและหมุน เวียน
บทบาทหน้าที่พร้อมกับการเปลี่ยนป้ายบทบาทหน้าที่ จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียน
สนุกสนานกับการท างานร่วมกันเป็นทีม กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม มีการวางแผนกันในทีม มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับ มีการจัดสรรเวลาได้อย่างดี ท าให้
กิจกรรมด าเนินการไปอย่างราบรื่นและทันเวลา 

   ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ผู้วิจัยให้นักเรียนแต่ละทีมตรวจสอบใบงานของ
ทีมของตนก่อนท าการส่ง และนักเรียนทุกคนท าการนั่งประจ าโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ครูจัดไว้ให้เพ่ือท าการ
ทดสอบผ่านสื่อสังคมสนับสนุน และสมาชิกแต่ละคนจะน าคะแนนของตนมารวมกับสมาชิกในทีมเพ่ือ เป็น
คะแนนรวมของทีม จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนมีความกระตือรือร้นในกา รท า
แบบทดสอบย่อย เพ่ือนสอนเพ่ือน สมาชิกในทีมอธิบายในเนื้อหาที่เพ่ือนยังไม่เข้าใจ เนื่องจากทุกคนอยากให้
ทีมของตนได้คะแนนเป็นอันดับต้น ๆ  

   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนท าการ
อภิปรายผลการท างานร่วมกันเป็นทีมของตนเอง และให้นักเรียนเขียนบันทึกอนุทินหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยท าการติดประกาศผลคะแนนรวมของแต่ละทีมบนสื่อสังคมสนับสนุน และกล่าวค า
ชมเชยแก่ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดและทีมที่ มีคะแนนทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีมมากที่สุด รวมถึงการ
ให้ก าลังใจทีมอ่ืน ๆ จากที่ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามในแต่ละทีม นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเม่ือ
ผู้วิจัยท าการติดประกาศผลคะแนนรวมนักเรียนของแต่ละทีม นักเรียนมีการกล่าวค าชมเชยและให้ก าลั งใจ
กัน อีกทั้งยังเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมมาก
ยิ่งขึ้น ซ่ึงควรค่าแก่การน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  1.3.2 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
   ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยท า

การประเมินในระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ดังตาราง
ที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม วงรอบการปฏิบัติการที่ 3 

ด้านการประเมิน 
ระดับพฤติกรรม 

แปลผล 
X S.D. 

1 . ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม 2.92 0.28 สม่ าเสมอ 
2 . ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 2.88 0.33 สม่ าเสมอ 
3 . ด้านการรับฟังความคิดเห็น 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม 
2.83 
2.96 

0.38 
0.20 

สม่ าเสมอ
สม่ าเสมอ 
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รวม 2.90 0.30 สม่ าเสมอ 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า โดยรวมระดับทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับเกิดพฤติกรรมขึ้นสม่ าเสมอ (
X = 2.90, S.D. = 0.30) เม่ือพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม ( X = 2.96, S.D. = 0.20) รองลงมาคือ ด้านบทบาทในการท างาน
เป็นทีม ( X =2.92, S.D. = 0.28) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน ( X =2.88, S.D. = 0.33) ด้านการรับฟัง
ความคิดเห็น ( X = 2.83, S.D. = 0.38) 

 ผลจากการน าข้อสรุปที่ได้จากการด าเนินการตามวงรอบปฏิบัติการทั้ง 3 วงรอบ น าไปอภิปราย
ร่วมกับผู้ร่วมวิจัยได้ข้อสรุป ดังนี้ 

  1. นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมสูงขึ้นหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่
มีสื่อสังคมสนับสนุน ทั้ง 3 วงรอบปฏิบัติการ 

  2. นักเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี มีการ
วางแผน จัดสรรเวลา มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม  

  3. นักเรียนมีความรักใคร่ สนิทสนม สามัคคีกันในทีม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยความ

สนุก และรวดเร็ว 
 2. ผลการศึกษาผลการศึกษาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ท่ีมีส่ือสังคมสนับสนุน  
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการ

สอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเปรียบเทียบระดับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของทั้ง 3 
วงรอบ ดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 

ด้านการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน 

วงรอบท่ี 1 วงรอบท่ี 2 วงรอบท่ี 3 
�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

1.ด้านบทบาทในการท างาน
เป็นทีม 

1.88 0.33 บางคร้ัง 2.44 0.50 บางคร้ัง 2.92 0.28 สม่ าเสมอ 

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

1.96 0.29 บางคร้ัง 2.50 0.51 สม่ าเสมอ 2.88 0.33 สม่ าเสมอ 

3.ด้านการรับฟังความคิดเห็น 
4.ด้านความสัมพันธ์ระห ว่าง
สมาชิกในทีม 

1.92 
 

1.79 
 

0.28 
 

0.46 

บางคร้ัง 
 

บางคร้ัง 

2.33 
 

2.54 
 

0.48 
 

0.50 

บางคร้ัง 
 

สม่ าเสมอ 

2.83 
 

2.96 
 

0.38 
 

0.20 

สม่ าเสมอ 
 

สม่ าเสมอ 

รวม 1.89 0.34 บางคร้ัง 2.45 0.50 บางคร้ัง 2.90 0.30 สม่ าเสมอ 
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ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียน น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายด้านใน
แต่ละวงรอบปฏิบัติการได้ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1  ผลการประเมินทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 
 จากภาพที่ 1 พบว่า ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้ เรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยใน

วงรอบที่ 3 ผู้เรียนมีระดับทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับสม่ าเสมอ ( �̅�   = 2.90, S.D. = 0.30 ) 
เม่ือพิจารณาตามรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในทีม ( �̅�  =2.96, S.D. = 0.20 ) รองลงมาคือ ด้านบทบาทในการท างานเป็นทีม ( �̅� = 
2.92, S.D. = 0.28 ) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน (  �̅� =2.88, S.D. = 0.33 ) ด้านการรับฟังความ
คิดเห็น ( �̅� = 2.83, S.D. = 0.38 ) 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีมี ส่ือ
สังคมสนับสนุน 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการ สอน
ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้  จึงได้ท าการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 32 คน ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนั บสนุน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน จ านวน 22 ข้อ แสดงผลดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคม
สนับสนุน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
X S.D. 

ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 4.76 0.42 มากท่ีสุด 
ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนท่ีมีส่ือสังคมสนับสนุน 4.52 0.55 มากท่ีสุด 
ด้านความพึงพอใจในบรรยากาศในการเรียน 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีได้รับ 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( 
�̅� = 4.73, S.D. = 0.44 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจ
ในบรรยากาศในการเรียน ( �̅� =4.82, S.D.= 0.39 ) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( 
�̅� = 4.81, S.D.= 0.40 )  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( �̅� = 4.76, S.D.= 0. 34  ) และด้านความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ( �̅� = 4.52, S.D.= 0.55 ) 
 
อภิปรายผล  
 1. ผลการปฏิบัติการส่งเสริม ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือท่ีมีส่ือสังคมสนับสนุน 
    จากการศึกษา การส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบ
ร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ทักษะในการท างานร่วมกันเป็นทีมใน
แต่ละวงรอบปฏิบัติการมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามล าดับ นักเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีการวางแผน จัดสรร
เวลา มีการพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม มีการพ่ึงพาอาศัย ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความ
สามัคคี มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ มีความรับผิดชอบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
สอดคล้องกับ  Johnson and Johnson. (1994) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานร่วมกันนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในทางบวก มีเป้าหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บทบาทของตนเอง มี
การพ่ึงพากันและกัน ช่วยเหลือ ไว้วางใจ และส่งเสริมกัน มีการสื่อสารปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน เคารพและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ทักษะการท างานเป็นทีมที่สูงขึ้นนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มี
กิจกรรมกลุ่ม มีการทดสอบ และทุกคนในทีมจะได้เข้าร่วมการทดสอบ โดยเน้นการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันภายในทีม ร่วมกันวางแผนและศึกษาหาความรู้ ช่วยให้นักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2547) ที่สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ แบบ
ร่วมมือเป็น การเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจังของสมาชิกทุกคน เป็นการมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมและ 
ทักษะการท างานกลุ่มที่ช่วยเหลือพ่ึงพาแนะน าซ่ึงกันและกันจนบรรลุผลส าเร็จ เป็นผู้คอยชี้แนะ ติดตามดูแล
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(3) กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง กับ 
กรรณิกา หนูแก้ว (2552) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือโดยแบ่งกลุ่มคละความสามารถมี บรรยากาศในการ
เรียนการสอนดี นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ ร่วมกันมีความเห็นอกเห็น
ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับซ่ึงกันและกัน พฤติกรรมการท างานกลุ่มพัฒนาขึ้นจากครั้งแร กมี
พฤติกรรมระดับดี จนครั้งสุดท้ายมีพฤติกรรมระดับดีขึ้นไปทุกคน และพฤติกรรมด้านคุณลักษณะนิสัย
พัฒนาขึ้นตามล าดับจนครั้งสุดท้ายมีพฤติกรรมระดับดีขึ้นทุกคน 

Acer
Rectangle

Acer
Typewriter
823



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และส่ิงประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 
15 

 

 2. ผลการศึกษาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมหลังจากได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีมี
ส่ือสังคมสนับสนุน 
    ผลจากการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 วงรอบปฏิบัติการพบว่า ทักษะการท างานร่วมกันเป็ นที ม
เพ่ิมขึ้นจากวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ที่มีระดับการเกิดทักษะโดยรวมที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง ไปสู่การเกิดทักษะ

อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ในวงรอบปฏิบัติการที่ 3 (�̅� = 2.90, S.D. = 0.30) โดยจะพบว่า ทักษะการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านบทบาทหน้าที่ ด้านกระบวนการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในทีม และด้านการรับฟังความคิดเห็น เนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ตามแนวคิดของ Johnson and Johnson (2003) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ 5. ขั้นสรุปและประเมินผล จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ในวงรอบที่ 1 ทักษะการท างานร่วมกัน
เป็นทีมเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง เนื่องจาก นักเรียนบางทีมยังไม่เข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบาง
ขั้นตอน รวมไปถึงกระบวนการท างานในการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในทีม ส่งผลให้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ล่าช้าลง ทั้งยังพบปัญหาเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต และการก าหนดเวลาที่ไม่ชัดเจน ท าให้การบริหารเวลาของทีม
ไม่ดีเท่าที่ควร ในวงรอบที่ 2 นปัญหาโดยการก าหนดเวลาในแต่ละขั้ครูจึงแก้ ตอนอย่างชัดเจน เพ่ือการ
บริหารจัดการเวลาที่ดีขึ้น และทบทวนบทบาทหน้าที่ ให้แต่ละทีมก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน
ให้ชัดเจน ส่งผลให้ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แต่ในวงรอบ
นี้ก็ยังพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้เล็กน้อย เนื่องจากยังมีนักเรียนบางส่วนสับสนในการหมุนเวียนเปลี่ยนฐาน
และเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ และยังมีนักเรียนบางคนยังละเลยต่อบทบาทหน้าที่ของตน ในวงรอบที่ 3 ครูได้
แก้ปัญหาโดยการท าป้ายบทบาทหน้าที่ เพ่ือความชัดเจนในบทบาทของตนเอง จัดท าแผนภาพการหมุนเวียน
เปลี่ยนฐานและบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดย
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบและนักเรียน
ทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) นักเรียนมีการ
วางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการท างาน การบริหารเวลา และมีความ
ร่วมมือในการท างานอยู่ในระดับที่มากที่สุด อีกทั้งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กับสื่อสังคมสนับสนุน ซ่ึงเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสะดวกในการเรียนรู้ สามารถสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประภาภรณ์ พลเยี่ยม (2560) ได้ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมโดยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊ก
ซอว์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงท าให้นักเรียนมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน แบ่งงานกันตามที่ได้รับมอบหมาย มีการให้ความช่วยเหลือกัน นักเรียนรู้จักการท างาน
เป็นทีม และร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ และสอดคล้องกับ เขมณัฏฐ์ ก่ิงศิริธรรม (2556) กล่าวว่า สื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชนมาก เป็นเครื่องมือส าคัญใน การติดต่อสื่อสาร 
แหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผู้สอนน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ เป็นสิ่งดึงดูดใจของผู้เรียนได้เป็น
อย่างดีเพราะปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์เป็นเทคโนโลยีที่นับ ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน
ไปแล้วซ่ึงผู้เรียนให้ความสนใจและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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  3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีส่ือสัง คม
สนับสนุน 
    จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่ มีสื่ อ
สังคมสนับสนุน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด ( �̅�   =4.72 , S.D. 
= 0.43 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจในบรรยากาศในการ
เรียน ( �̅�  = 4.81 , S.D.= 0.38  ) รองลงมาคือด้านความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( �̅�  =4.80 , S.D.= 
0.39) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( �̅�  = 4.75 , S.D.= 0.42 ) และด้านความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ( �̅�  = 4.52 , S.D.= 0.54 ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดบรรยากาศในจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน สื่อการเรียนการสอนที่อ านวยความสะดวก 
สอดคล้องกับ กัลยาณี แช่มพุก กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่
เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนรักการมาเรียน รักการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง มีการจัดโต๊ะเก้าอ้ี ตกแต่งห้อง กว้างขวาง
พอเหมาะ เอ้ือต่อการเรียนการสอน ดังนั้น บรรยากาศการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมี
ความสุขกับการด าเนินกิจกรรมการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) ที่กล่าวว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันอยู่ในระดับมากที่สุด  
 สรุปได้ว่า การจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน ท าให้นักเรียนสนุกสนาน มี
ความกระตือรือร้น เปิดโอกาสให้นักเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จ ะ
ศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและก าหนดนโยบาย เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะ การ

ท างานร่วมกันหรือการท างานเป็นทีม โดยน าเอารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือไปใช้ เ พ่ือ
แก้ปัญหา 

 1.2 ครูสามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน  ไป
ปรับใช้กับหน่วยการเรียนอ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย เพ่ือให้ได้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์หลังกา รจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 2.2 ควรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีสื่อสังคมสนับสนุน กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพ่ือศึกษาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมในเนื้อหาเดียวกัน เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.3 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่าง 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสรมิความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรคของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

The Development of Instructional Model for the Enhancement of Problem 

Solving with Creative Thinking Abilities  for the tenth Grade Students  

in Science Department 

 
วีระพงษ พิมพสาร1 

1 ครูชํานาญการ โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ กรุงเทพมหานคร,Koowee2015@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กอนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการสอนดัวยรูปแบบการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนแกนทองอุปถัมภ จํานวน 32 คน ซึ่งมาจากการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการสอนคิดแกปญหาอยางสรางสรรค แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินความ

สอดคลองของรูปแบบการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

ผลการวิจัยพบวา  

1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา “สามหวงสามเงื่อนไขกับบันได 6 ข้ัน (GUPI-SAPPE 

Model)” ประกอบดวย แบงเปน ข้ันตอนหลักท่ี 1 สามหวงสามเงื่อนไข หวงท่ี 1 ภูมิสังคม เงื่อนไขท่ี 1 ศึกษา

ขอมูลอยางเปนระบบ  หวงท่ี 2 การใชประโยชน  เงื่อนไขท่ี 2 ระเบิดจากขางใน หวงท่ี 3 ปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึน (ผลกระทบ>สาเหตุ>ปญหา)  เงื่อนไขท่ี 3 แกปญหาท่ีจุดเล็ก ข้ันตอนหลักท่ี 2 บันได 6 ข้ัน 1) กําหนด

ประเด็นปญหา/ประเด็นท่ีตองการศึกษา 2) ศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน 3) วิเคราะหสาเหตุและตัดสินใจ

แกปญหา 4) วางแผนการแกไขและเปาหมายดําเนินการ 5) ลงมือปฏิบัติการอยางสรางสรรค 6) ประเมินคา 

แลกเปล่ียนเรียนรูสูประยุกตใช คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 82.89/86.33 

เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคในวิชาวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยความสามารถใน

คิดแกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน,การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

Abstract 

The purposes of this research were to : 1) develop and verify the efficiency of 

instructional model for the enhancement of problem solving with creative thinking abilities  

for the tenth grade students 2) compare problem solving with creative thinking abilities  for 

the tenth grade students  before and after being taught by the instructional model for the 

enhancement of problem solving with creative thinking abilities and 3) investigate satisfaction 

of the tenth grade students toward the instructional model. The samples were 32 students 

(simple random sampling) of the tenth grade students at KAENTHONG UPATHUMP SCHOOL, 

during the second semester of academic year 2017.The instruments employed were GUPI-

SAPPE Instructional Model, lesson plans, achievement test, problem solving with creative 

thinking abilities test, science process skills test, and questionnaire. The obtained data were 

analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and content 

analysis. The results of the study were as follows : 

1. The instructional model was called GUPI-SAPPE Model. The Model consisted of 

principles, objectives, syntax (Instructional Procedures), instructional effects, nurturant effects, 

social system, principle of reaction and support system. There were 2 main steps and 9 Sub 

steps of syntax as follows : Three ring. The three conditions. First ring : geosocial . First 

condition : study systematically. Second ring : Utilization. Second condition : Blow from inside. 

Third ring: Phenomenon of Learning. Third condition Resolves a problem in which small point. 

6-step learning process 1) Issue 2) Study of the problem 3) Analysis and Decision 4) Planning 

and goal 5) Practice 6) Evaluation Knowledge Sharing to applied. The efficiency of instructional 

model to enhance problem solving with creative thinking abilities  for the 10th grade students 

in science department achieved the criterion of 82.89/86.33, which was higher than the 

required standard criterion of 80/80. 

2. The problem solving with creative thinking abilities which included knowledge, 

problem solving with creative thinking abilities, and science process skills of tenth grade 
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students before and after being taught by the instructional model were statistically significant 

different at the .05 level. 

3. The satisfaction of the tenth grade students toward the GUPI-SAPPE Model to 

enhance problem solving with creative thinking abilities in science was at the highest level of 

satisfaction, because the students interacted and searched information from variety of sources, 

they learned from practice by themselves and with friends and were able to apply 

Keywords : Instructional model ,Solving with creative thinking abilities 

 

บทนํา 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเนนวา การศึกษามีบทบาท

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและสรางสังคมแหงการเรียนรู ทรงใหความสําคัญแกการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมี

คาสูงสุดในการพัฒนาประเทศ เปนผูมีความรูคูคุณธรรมและสามารถนําหลักวิชาการมาใชอยางมีเหตุผล

สอดคลองกับภูมิสังคมไทยและบริบทของประเทศ พระราชดําริและพระราชกรณีกิจดานการศึกษาใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปน

พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดําเนินการมาต้ังแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน

เปนไปในระดับกวาง เปนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมประชาชนทุกระดับและเปนไปในระดับลึกคือการจัด

การศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของกลุมประชากรท่ีมีสติปญญาและศักยภาพในระดับท่ีตางกัน สามารถ

ตอยอดความรูมาใชในการพัฒนาประเทศได พระราชปณิธานและพระราชดําริดานการศึกษา รวมท้ังพระราช

กรณีกิจของพระองคในการสรางคน พัฒนาประเทศดวยหลักทรงงานท้ัง 23 ขอ โดยสุเมธ ตันติเวช (2554) ได

รวบรวมหลักการทรงงานท่ีไดทรงปฏิบัติอยางตอเนื่องไวดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 2) ระเบิดจากขาง

ใน 3) แกปญหาท่ีจุดเล็ก 4) ทําตามลําดับข้ัน 5) ภูมิสังคม 6) องครวม 7) ไมติดตํารา 8) ประหยัด เรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด 9) ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 10) แกปญหาท่ีจุดเล็ก 11) ทําใหงาย 12) ใชอธรรมปราบอธรรม 

13) ปลูกปาในใจคน 14) ประโยชนสวนรวม 15) มีสวนรวม 16) ขาดทุนคือกําไร 17) บริการรวมท่ีจุดเดียว 

18) การพึ่งตนเอง 19) พออยูพอกิน 20) ซื่อสัตยสุจริตจริงใจตอกัน 21) ความเพียร 22) ทํางานอยางมีความสุข 

และ 23) รูรักสามัคคี ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเพื่อ

พัฒนาศักยภาพสูความเปนผูมีความรูคูคุณธรรมไดอยางสมบูรณ  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational 

Test) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 คะแนนเฉล่ียระดับประเทศของรายวิชาวิทยาศาสตรในป 2558 

2559 และ 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 31.65 30.3 และ 25.64 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวาง ป 

2558 กับ 2559 พบวาคะแนนเฉล่ียลดลง 1.35 และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวาง ป 2559 กับ 2560 

พบวา คะแนนเฉล่ียลดลง 4.66 คะแนน จากผลการวิเคราะหพบวา การท่ีนักเรียนไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตร

ตํ่ากวานั้น สวนหนึ่งเปนผลจากการท่ีนักเรียนขาดความตระหนัก ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ขาดการเช่ือมโยง
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และประยุกตใชความรู  การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค ขาดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ประกอบกับการเรียนการสอนท่ีเนนการทองจําเปนหลัก ครูผูสอนไมมีรูปแบบการเรียนการสอน

เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และไมสอดคลอง

กับชีวิตประจําวันของผูเรียน สงผลตอความคิดริเริ่มสรางสรรค แรงจูงและทัศคติในในการเรียนของผูเรียน

ลดลง สงผลโดยตรงตอผลการทดสอบทางการศึกษาท้ังในระดับโรงเรียนและระดับชาติ  

ท้ังนี้จากการศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดวยโมเดลการแกปญหาอยาง

สรางสรรคของ Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen และ K. Brian (2005) ท่ีมีลําดับข้ันตอนในการ

จัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาอยางสรางสรรคอยางตอเนื่องสอดคลองกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนท่ีดีเปรียบ

เหมือนเข็มทิศและแผนท่ี สามารถนําพาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ 

คานิยม วิธีการคิดและการแสดงในการเรียนรูใหงายและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Joyce and Weil, 1996: 7) 

ดังนั้น การใชกระบวนการวิจัยและพัฒนารวมกับรูปแบบการสอนของ Treffinger,Isaksen and Doval 

ประยุกตกับหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรจากชุมชน โดยใช

ชุมชนเปนฐานการเรียนรู จะชวยใหไดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช

พัฒนาผูเรียนในดานความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานตามท่ี

หลักสูตรกําหนด ประกอบกับยังพบวามีงานวิจัยใดท่ีใชรูปแบบการสอนของ Treffinger,Isaksen and Doval 

ประยุกตกับหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาพัฒนาเปนรูปแบบการสอน โดยใชชุมชนเปนฐานการ

เรียนรูมากอน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงค  

1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาน

ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 ท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กอน

เรียนและหลังเรียน  

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการสอนดัวยรูปแบบการสอนเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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1.1 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร  

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ สํานักงาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน 32 คน ซึ่งมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากจากโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหา

อยางสรางสรรค 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ดานทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

เนื้อหา 

เนื้อหาท่ีนํามาสรางแผนจัดการเรียนรูเปนเนื้อหารายวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จํานวน 28 ช่ัวโมง ไดแก สาระท่ี 2 : ชีวิตกับส่ิงแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 และ ว 2.2  

หนวยการเรียนรูเรื่อง 1) ดิน 2) น้ํา 3) ขยะ 4) อากาศ 5) พื้นท่ีสีเขียว 6) พลังงาน  

ระยะเวลาท่ีใชการทดลอง 

ใชระยะเวลาในการทดลองสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาอยางสรางสรรค สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง เปนระยะเวลา 14 สัปดาห รวมท้ังส้ิน 28 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. แจงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน

หนวยงานตนสังกัด เพื่อทําหนังสือขอความรวมมือขอผูเช่ียวชาญผูเช่ียวชาญ จํานวน 9 ทาน  

2. ทําหนังสือขออนุญาตหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนแกนทองอุปถัมภ สํานักงานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชรูปแบบการเรียนการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 

3. ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคท่ี

สรางข้ึน ไปใชกับนักเรียนโรงเรียนแกนทองอุปถัมภ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยเปน

ผูสอนเอง มีข้ันตอนดังนี้ 
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  3.1 กอนทําการทดลองผูวิจัยไดช้ีแจงหลักการ เหตุผลและประโยชนของการวิจัย ใหกับ

นักเรียนท่ีเปนกลุมทดลอง พรอมท้ังทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน 

  3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร แบบวัดการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ท่ีสรางข้ึนไปทดสอบกอนเรียนกับนักเรียน  

  3.3 ดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว ใชเวลา 14 สัปดาหๆ ละ 2 ช่ัวโมง รวมเปน 28 ช่ัวโมง โดยไมนับวันท่ีสอบ 

  3.4 หลังจากดําเนินการทดลองส้ินสุดลง ผูวิจัยทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดิม

กับกอนเรียน แลวสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน แลวนําขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ 80/80 

4. นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในลําดับตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้มีการ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล พื้นฐาน 1) แบบวิเคราะหเอกสาร 2) แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดแก 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 2) แบบทดสอบวัดการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 3) แบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรค มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชรอยละหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis)  

2. ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคในวิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและ

หลังเรียนวิเคราะห โดยหาคาทีแบบไมอิสระ (t-test dependent)  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหา 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยผูวิจัยสังเคราะหองคประกอบ

กระบวนการจัดระบบการเรียนการสอนโดยประยุกตใช Treffinger, Isaksen and Doval (2005) รวมกับ
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กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และแนวคิดของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา

ของเพียเจต ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล ทฤษฎีการสรางความรู หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และนํารูปแบบการเรียนการสอนฉบับรางไปใหผูเช่ียวชาญ 9 ทาน

ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบการสอนและนําไปปรับปรุง ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน สามารถสรุปไดดังนี ้

1. นํารูปแบบการสอนไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรี

อนุสรณมีคาเทากับ 82.89/86.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  

2. นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ สํานักงาน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียน 32 คน ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเต็ม 𝐗𝐗� S.D. df t Sig 

กอนเรียน 30 18.16 3.36 31 13.27* .000  

 หลังเรียน 30 25.38 2.36 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการทดสอบทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน พบว า 

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเต็ม 𝐗𝐗� S.D. df t Sig 

กอนเรียน 40 19.00 2.76 31 25.01* .000  

 หลังเรียน 40 34.16 3.24 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเต็ม 𝐗𝐗� S.D. df t Sig 

กอนเรียน 40 15.78 3.02 31 35.83* .000  

 หลังเรียน 40 35.97 2.32 

* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 5. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดย

ภาพรวม พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง

สรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีช่ือเรียกวา “สามหวงสามเงื่อนไขกับบันได 6 ข้ัน (GUPI-

SAPPE Model)”  โดยมีองคประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู

และทักษะความสามารถส่ิงท่ีสงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนอง หลักทรงงานและส่ิงสนับสนุน 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีกระบวนการเรียนการสอน 2 ข้ันตอนหลัก 9 ข้ันตอนยอย คือ ข้ันตอน

หลักท่ี 1 สามหวง สามเงื่อนไข หวงท่ี 1 ภูมิสังคม (Geosocial : G) เงื่อนไขท่ี 1 ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  

หวงท่ี 2 การใชประโยชน (Utilization : U) เงื่อนไขท่ี 2 ระเบิดจากขางใน หวงท่ี 3 ปรากฏการณเรียนรู 

(Phenomenon : P) (ผลกระทบ>สาเหตุ>ปญหา) เงื่อนไขท่ี 3 แกปญหาท่ีจุดเล็ก บันได 6 ข้ันตอน 1) กําหนด

ประเด็นปญหา/ประเด็นท่ีตองการศึกษา (Issue : I) 2) ศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน (Study of the problem : 

S) 3) วิเคราะหสาเหตุและตัดสินใจแกปญหา (Analysis and Decision : A)  4) วางแผนการแกไขและ

เปาหมายดําเนินการ (Planning and goal : P) 5) ลงมือปฏิบัติการอยางสรางสรรค (Practice : P) 6) 

ประเมินคา แลกเปล่ียนเรียนรูสูประยุกตใช (Evaluation Knowledge Sharing to applied : E) ตรวจสอบ

ความสอดคลองของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบการเรียนการสอนมี

ความสอดคลองกันและเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุมใหญ (Field Tryout) นักเรียนช้ันมัธยมสุ

วิทยเสรีอนุสรณ จํานวน 30 คน ไดคาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ 82.89/86.33 

ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งคือ 80/80 ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 

2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรคท้ัง 3 ดานไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการ

คิดแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยความสามารถ

ในคิดแกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ภาพรวมพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยมีประเด็นท่ีสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีช่ือเรียกวา“สามหวงสามเงื่อนไขกับบันได 6 ข้ัน (GUPI-SAPPE 

Model)” มีองคประกอบดังนี้หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอนสาระความรูและทักษะ

ความสามารถ ส่ิงท่ีสงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ส่ิงสนับสนุนและหลักทรงงาน พบวา 

รูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลองกันและนําไปหาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบกลุมใหญ (Field 

Tryout) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณจํานวน 30 คน โดยไดคาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอน เทากับ 82.89/86.33 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 ปรากฏวามีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑท่ีกําหนดไว ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว ไดมีการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางรอบคอบและรัดกุม เชน 

วิเคราะหสภาพท่ีคาดหวังดานนโยบาย จุดหมายของการจัดการศึกษาจากเอกสารพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 แผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร การคิด 

แผนการศึกษาแหงชาติ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดแกปญหา การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค แนวคิด

เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังวิเคราะหแนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการ

สอนแกปญหาอยางสรางสรรคหลักการและแนวคิดของ Treffinger, Isaksen and Doval (2005)  ซึ่งนํามา

ประยุกตรวมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก

และ 8 ข้ันยอย คือ 1) ข้ันทําความเขาใจปญหา (Understand the challenge) 1.1) การสรางสรรคโอกาส 

(Constructing opportunities) 1.2) การสํารวจขอมูล (Exploring data) 1.3) โครงรางของปญหา (Framing 

problems) 2) ข้ันรวบรวมความคิด (Generating ideas) 2.1) การสรางแนวคิด (Generating Ideas) 3) ข้ัน

เตรียมกอนลงมือ (Preparing for action) 3.1) สรางแนวทางแกไขปญหา (Developing solutions) 3.2) 

สรางการยอมรับ (Building acceptance) 4) การวางแผนการดําเนินการ (Planning your approach) 4.1) 

ประเมินภารกิจ (Appraising tasks) 4.2) ออกแบบวิธีการ (Designing process) และหลักทรงงานท้ัง 23 ขอ 

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวช ไดรวบรวม

หลักการทรงงานท่ีไดทรงปฏิบัติอยางตอเนื่องคือ 1) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 2) ระเบิดจากขางใน 3) 

แกปญหาท่ีจุดเล็ก 4) ทําตามลําดับข้ัน 5) ภูมิสังคม 6) องครวม 7) ไมติดตํารา 8) ประหยัด เรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด 9) ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 10) แกปญหาท่ีจุดเล็ก 11) ทําใหงาย 12) ใชอธรรมปราบอธรรม 

13) ปลูกปาในใจคน 14) ประโยชนสวนรวม 15) มีสวนรวม 16) ขาดทุนคือกําไร 17) บริการรวมท่ีจุดเดียว 

18) การพึ่งตนเอง 19) พออยูพอกิน 20) ซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน 21) ความเพียร 22) ทํางานอยางมี

ความสุข และ 23) รู รัก สามัคคี (สุเมธ ตันติเวชกุล , 2554) และรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ

จอยซและเวลล ท่ีไดกําหนดองคประกอบเปน 3 สวนดังนี้ สวนท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The 

model of teaching)ประกอบดวย 1) กระบวนการท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน (Syntax หรือ Phases) 
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2) ระบบสังคม(social system) 3) หลักการตอบสนอง (Principleof Reaction) และ 4) ส่ิงสนับสนุน 

(Support System) สวนท่ี 2 เปนการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช (application) และสวนท่ี 3 

ประกอบดวยสาระหลักและส่ิงท่ีสงเสริมการเรียนรู (Instruction and Nurturant Effects) ซึ่งองคประกอบ

ของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดมีความสัมพันธสงเสริมกันและกันตลอดท้ังระบบ สอดคลองกับงานวิจัย

ของพิจิตรา ทีสุกะ (2556:บทคัดยอ) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐานวิชาการพัฒนา

หลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีเรียกวา NPU Model โดยใชแนวคิดการสรางองคความรูดวยตนเอง คือ 

1) การวิเคราะหความตองการจําเปนในการเรียนรู 2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู และ 3) การตรวจสอบความ

เขาใจในการเรียนรู โดยมีสาระการสอน 4 ประเด็น คือ 1) การวางแผนหลักสูตร 2) การออกแบบหลักสูตร 3)

การจัดระบบหลักสูตร และ 4) การประเมินหลักสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดคะแนนเฉล่ียรอย

ละ (E1) 80.00 และประสิทธิภาพของผลผลิต ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ (E2) 83.56 เมื่อเทียบกับเกณฑ 80/80 

ปรากฏวาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอ 1 

2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลัง

เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยคะแนนความสามารถในคิดแกปญหาอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนซึ่งยอมรับสมมติฐานขอ 2 เมื่อพิจารณาในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การคิดแกปญหา

อยางสรางสรรคและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา 

2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท้ังนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการ

เรียนการสอนนี้ไดกําหนดหลักการไววา พัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคไปพรอมกับเนื้อหาสาระ

วิทยาศาสตรเนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดจําเปนตองอาศัยเนื้อหาเปนขอมูลหรือเปนส่ือนําในการคิด

เนื่องจากการคิดไมอาจเกิดข้ึนไดเองหากปราศจากเนื้อหาการคิด ดังท่ีทิศนา แขมณี (2544:105-110) ไดกลาว

เกี่ยวกับมิติการคิด 6 ดาน ดานหนึ่งกลาวถึงมิติเนื้อหา ขอมูลท่ีใชในการคิด (Content for Thinking) การคิด

ของคนตองคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในการสอนการคิดจึงไมสามารถแยกไดจากการเรียนรูในเนื้อหา

หรืออาจกลาวไดวา เนื้อหาเปนคูแฝดของการคิด ซึ่งยืนยันการบรูณาการการคิดกับทุกกลุมสาระการเรียนรู

จําเปนตองใหเขาใจเนื้อหาสาระเปนหลักซึ่งผูเรียนจะไดรับการฝกปฏิบัติเพื่อใหไดรับคําตอบโดยผานการคิด

อยางสรางสรรคอยางมีระบบระเบียบ ไดแก การต้ังเปาหมายการคิด ระบุปญหา รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

วิเคราะหและประเมินขอมูล ระบุสาเหตุทางเลือกในการแกปญหา ลงมือปฏิบัติและสรุปผลจากข้ันตอน

ดังกลาวนี้นักเรียนจะตองคนควา สํารวจ สืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดวยตนเอง เชน จากการสัมภาษณ

ชุมชนเพื่อศึกษาภูมิสังคมของชุมชน การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต เปนตน 

2.2 ดานทักษะในการคิดแกปญหาของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยมีความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน ท้ังนี้เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมุงเนนสงเสริมทักษะและความสามารถ

ในการคิดโดยตรง โดยทุกข้ันตอนไดรับการออกแบบใหเกิดทักษะการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งแบงเปน 

2 ข้ันตอนหลัก และ 9 ข้ันตอนยอย คือ ข้ันตอนหลักท่ี 1 สามหวง สามเงื่อนไข หวงท่ี 1 ภูมิสังคม (Geosocial 

: G) เงื่อนไขท่ี 1 ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  หวงท่ี 2 การใชประโยชน (Utilization : U) เงื่อนไขท่ี 2 ระเบิด

จากขางใน หวงท่ี 3 ปรากฏการณเรียนรู (Phenomenon : P) (ผลกระทบ>สาเหตุ>ปญหา) เงื่อนไขท่ี 3 

แกปญหาท่ีจุดเล็ก บันได 6 ข้ันตอน 1) กําหนดประเด็นปญหา/ประเด็นท่ีตองการศึกษา (Issue : I) 2) ศึกษา

สภาพปญหาปจจุบัน (Study of the problem : S) 3) วิเคราะหสาเหตุและตัดสินใจแกปญหา (Analysis and 

Decision : A)  4) วางแผนการแกไขและเปาหมายดําเนินการ (Planning and goal : P) 5) ลงมือปฏิบัติการ

อยางสรางสรรค (Practice : P) 6) ประเมินคา แลกเปล่ียนเรียนรูสูประยุกตใช (Evaluation Knowledge 

Sharing to applied : E)  ซึ่ง“สามหวงสามเงื่อนไขกับบันได 6 ข้ัน (GUPI-SAPPE Model)” เปนรูปแบบการ

สอนท่ีสอดคลองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีมีการกระตุนจูงใจในการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการ

คิดเช่ือมโยงระหวางภูมิสังคมหรือความแตกตางของแตละพื้นท่ี ท้ังทางดานภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอม ชีวภาพ วีถี

ชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชน กับการใชประโยชนจากส่ิงตางจากภูมิสังคม เกิดผล

กระทบตอการดําเนินชีวิต เนื่องจากสาเหตุใด และปญหาอยูท่ีจุดใด ผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 

และสามารถสรุปขอมูลและลงความเห็นไดอยางถูกตองและเหมาะสม และฝกคิดแกปญหาโดยใชกระบวนการ

แกไขปญหา เมื่อพิจารณาข้ันตอนการคิดจะเห็นไดวาเปนข้ันตอนท่ีผสมผสานระหวางการคิดแกปญหาและการ

คิดอยางสรางสรรค โดยมีข้ันตอนของการพยายามจะเขาใจ ปญหา สาเหตุและวิธีการแกปญหาและข้ันตอน

ของการตรวจสอบประเมินขอมูลและทางเลือกอยาง รอบคอบ ผานการพิจารณาไตรตรอง ใครครวญอยาง มี

เหตุผลและรอบคอบเพื่อมุงไปสูการตัดสินใจแกปญหาอยางบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของผูเช่ียวชาญใน

การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค ท่ีเสนอองคความรูและกระบวนการคิดไว ไดแก ทิศนา แขมมณี และคณะ 

(2544: 153-154) ลักขณา สิริวัฒน (2549: 24-39) ท่ีกลาวถึงข้ันตอนการคิด อยางสรางสรรคไว 5 ข้ันตอน 

คือ การระบุประเด็น ปญหา การระบุความแตกตางของขอโตแยงหรือ มุมมองประเด็นปญหา เขาใจเหตุผลของ

ขอโตแยง หรือมุมมองท่ีแตกตางประเมินขอโตแยงและขอสนับสนุนลงขอสรุปพรอมขอสนับสนุนของตนเอง 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม กิมานุวัฒน (2559:บทคัดยอ) การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดเชิงระบบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนท่ีพัฒนาข้ึน มี

ประสิทธภิาพ 81.15/ 85.95 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว คือ 80/ 80  กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนหลังใช

รูปแบบการสอนมีคะแนนสูงกวากอนใชรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.3 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรกอนเรียน
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และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังนี้เนื่องมา จากทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการใช

ทักษะทางปญญาเพื่อเลือกใชทักษะทางวิทยาศาสตรตางๆ เพื่อแสวงหาความรูและการแกปญหาอยางเปน

ระบบสอดคลองกับแนวคิดของ ปรีชา วงศชูศิริ (2527) กลาววา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีจําเปนในการใชแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรสอดคลองกับงานวิจัยของสุณัชชา 

เดชสุภา (2558,บทคัดยอ) การพัฒนาชุดการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง หนวยของส่ิงมีชีวิต 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาพรวม พบวา นักเรียนมีความพึง

พอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค อยูในระดับมาก

ท่ีสุด เนื่องจากผูเรียนรูสึกมีแรงจูงใจในการเรียนรู มีการทํางานและระดมสมองเปนกลุม สามารถแลกเปล่ียน

เรียนรูไดอยางหลากหลาย สามารถเช่ือมโยงความรูท่ีมีอยูใหสามารถประยุกตและสามารถแกปญหาตางๆใน

ชีวิตประจําวันได อีกท้ังกระบวนการเรียนรูดังกลาวสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง สอดคลองกับศศิธร 

พงษโภคา (2557:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาอนาคตรวมกับแผนผังความคิด ผลการวิจัยพบวา ความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาอนาคตรวมกับแผนผังความคิด ภาพรวม

อยูในระดับมาก เนื่องจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาอนาคตรวมกับแผนผังความคิด มีข้ันตอน

ชัดเจน เปนระบบและใชการระดมสมอง ทําใหนักเรียนไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันและกระตุนให

นักเรียนไดคิดอยางอิสระ 

 

ขอเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีขอเสนอแนะดังนี้  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1. ในข้ันตอนหลักท่ี 1 ครูควรลงพื้นท่ีและเตรียมแหลงเรียนรูภายในชุมชนไวลวงหนา รวมท้ังเครื่องมือ

ในการสํารวจ เพื่อใหผูเรียนสามารถสํารวจภูมินิเวศ การใชประโยชนและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหเขาใจ

ชุมชนอยางถองแท และการสํารวจควรเนนทักษะทางวิทยาศาสตรควบคูกันไป 

2. ในข้ันตอนหลักท่ี 2 ครูควรศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีถูกตอง 

โดยสงเสริมใหผูเรียนกําหนดประเด็นเรียนรูหรือตองการแกไขปรับปรุงไดเอง  ฝกการวิเคราะหความสัมพันธ
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และสรางทางเลือก วางแผนจัดการอยางสรางสรรค ปฏิบัติการแกปญหาอยางสรางสรรค ประเมินคา 

แลกเปล่ียนเรียนรูและประยุกตใช ซึ่งควรเนนทักษะทางวิทยาศาสตรควบคูกันไป 

3. ครูควรฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห หาทางเลือก วางแผนในการแกไขปญหาท่ีใกลเคียงกับความเปน

จริง ภายใตงบประมาณและขอจํากัดอื่นๆอยางสมเหตุสมผล ตลอดจนการการลงมือปฏิบัติท่ีถูกตองคิดในการ

แกปญหาอยางสรางสรรค 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ เพื่อใหผลการเรียนรู

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ควรทดสอบและเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ 
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ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลสั ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing factors via mobile phones that affect the satisfaction of users of K 
Mobile Banking Plus applications. Consumers in Bangkok 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันต ิ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และ 

นาย มุนินทร์ มุจจลินท์วิมุต ิ

นิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่่า 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีสัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาเชิงเชิงปริมาณ
โดย วิธีการส่ารวจ ซ่ึงมาจากการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิด้วยการออกแบบสอบถาม แบบมี
โครงสร้าง และข้อมูลทุติยภูมิจากในหนังสือและรายงานวิชาการ ผู้ศึกษามีการเก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการคัดเลือกแบบสะดวก ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 385 ชุด 

ผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี รับอาชีพพนักงานบริษัท ระดับ
การศึกษาปริญญาโท และรายได้ 45,001 – 60,000 บาท ซึ่งปัจจัยที่มีผลได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ
และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และในส่วนของปัจจัยทางการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ในด้านข้อความสั้น (SMS) และข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น 
(Mobile Application) มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ,แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส 
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Abstarct 

The purpose of this study is (1) to study the different demographic characteristics 
that affect the satisfaction of the K Mobile Banking Plus application users. Of consumers in 
Bangkok (2) to study the marketing factors via mobile phones (Mobile Marketing) that 
influence the satisfaction of users of K Mobile Banking Plus applications. Consumers in 
Bangkok Which is a quantitative study by the survey method which is derived from the 
collection data analysis Both primary data through questionnaires Structured And secondary 
data from books and academic reports The researcher has collected data from Sample 
group with convenient selection method In Bangkok, a total of 385 sets 

Most studies Found that most of them are male, age 20-30 years old. Level of 
education, master's degree and income 45,001 - 60,000 baht. Personal factors, career and 
income Affecting the satisfaction of users, users of K Mobile Banking Plus applications 
Consumers in Bangkok With statistical significance at the level of 0.05 and in terms of 
marketing factors via mobile phones in terms of short messages (SMS) and messages via 
mobile applications (Mobile Application) affecting satisfaction Of users who use the K Mobile 
Banking Plus application Consumers in Bangkok With statistical significance at the level of 
0.05 

Keywords : Mobile Marketing , K Mobile Banking Plus application, K+ 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันเราก่าลังอยู่ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ กล่าวคือเป็นยุคที่การสื่อสารไร้พรหมแดน ข้อมูล
ข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีข้อจ่ากัด  ทั้งในด้านเวลา สถานที่ และ
ช่องทางการสื่อสารมาเป็นอุปสรรค เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ที่เข้ามามีบทบาท
ส่าคัญในชีวิตประจ่าวันของมนุษย์และได้เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปัจจุบัน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมาก คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสมาร์ทโฟนซึ่ง อุปกรณ์
ดังกล่าวได้กลายเป็นอวัยวะที่สามสิบสาม ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องพกพาติดตัว สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือน
คอมพิวเตอร์พกพาที่มีขนาดเล็กที่ท่าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็วที่มาช่วยตอบสนองความต้องการ
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด่าเนินชีุุวิตของผู้ใช้ในปัจจุบัน เช่น ใช้ส่าหรับการติดต่อสื่อสารสนทนาแบบส่วนตัว
หรือแบบกลุ่มผ่านแอพพลิ เคชั่นยอดนิยมในการสนทนาเช่น  LINE, WhatsApp, Wechat เป็นต้น ใช้
บันทึกภาพความทรงจ่าซึ่งมีความละเอียดและความสวยงานใกล้เคียงกับที่ได้รับชม  พร้อมทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดไปยังสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Instragram,Twitter เป็นต้น ใช้ในการท่างานหรือหาข้อมูล
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ในอินเทอร์เน็ตได้เทียบเท่าหรือใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะหรือพกพา หรือสามารถใช้ดูภาพยนตร์ออนไลน์ 
ฟังเพลง เล่นเกม และอ่ืนๆ ซึ่งถือได้ว่าแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ก็สามารถท่ากิจกรรมต่างๆ 
ได้ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน หรือใช้เพ่ือความบันเทิง (อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, และธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร ,2557) 

เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่าให้เกิดวิธีการใหม่ของการโฆษณา 
การตลาดบนโทรศัพท์เป็นช่องทางที่มีศักยภาพมากกว่าช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิมเนื่องจากช่วยให้องค์กร
สามารถ สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้า (Bucht and Gillberg ,2015) 

 ดังนั้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร จ่าเป็นที่ต้องมีการ
ปรับตัว เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยธนาคารพาณิชย์ได้น่าเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เพ่ิมช่องทางการให้บริการในการท่าธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปที่สาขาของธนาคารหรือไปที่ตู้เอทีเอ็มเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลกระทบที่ท่าให้ธนาคารพาณิชย์มีการปรับรูปแบบ การให้บริการจากธนาคารพณิชย์ที่
ให้บริการผ่านทางสาขาเป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Banking) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ,2561) 

 โดยในปัจจุบันมีธนาคารทั้งสิ้น 16 ธนาคารที่มีการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Banking) ซึ่งธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด (มหาชน) มีผู้ใช้งานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ่ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรี จ่ากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ่ากัด (มหาชน) และธนาคารอ่ืน ๆ ตามล่าดับ 
(ฟินันเซีย ไซรัส ,2561) 

 เมืุุุอการท่าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความนิยมมากข้ึน ผู้ให้บริการ
จ่าเป็นต้องรู้ว่าการวัดประสบการณ์ลูกค้าจะท่าอย่างไรเพ่ือให้ส่าเร็จ จนถึงตอนนี้ มีวิธีการวัดหลายรูปแบบมาก 
รวมถึงการวัดความพึงพอใจ การรักษาลูกค้า การจงรักภักดี ความมีส่วนร่วมและการวัดในรูปแบบรายได้ 
(Marous ,2017) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท่าการศึกษาการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile 
Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  จึงเป็นประเด็นที่
สามารถน่าประโยชน์ไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงช่องทางการท่าการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile 
Marketing) โดยสามารถน่ามาวิเคราะห์ช่องทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์ก้ิงพลัส เพ่ือน่ามาพัฒนาปรับปรุงให้ สอดคล้องและรองรับความต้องการใน
การท่าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นี้ที่ก่าลังจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์

กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการศึกษา  
 
 ผู้ศึกษาใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สาหรับการศึกษาครั้งนี้  โดยเลือกใช้
วิธีการส่ารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ศึกษาคือผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถาม ระหว่างเดือน มีนาคม 2562 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยวิธีการส่ารวจ (Survey Method) น่ามาจากการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งของมูลปฐมภูมิ ด้วยยการออกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และข้อมูลทุติยภูมิจากใน
หนังสือ และรายงานวิชาการ ผู้ศึกษามีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 385 ชุด โดยให้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ในวันที่ 1-31 มีนาคม 2562 แล้วน่าข้อมูลที่ได้มาท่าการตรวจสอบ และน่าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ่านวน 385 คนซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดและเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการตอบ แบบสอบถาม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครุ้งนุ้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ ซุ่งสร้างขุ้นโดยใช้แนวคิด 
ทฤษฏี ผลการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการออกแบบค่าถาม โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนุ้  
 ส่วนทุ่ 1 ค่าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีลักษณะค่าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวและ เป็นคาถามปลาย
ปิด มีจานวน 5 ข้อ แต่ละข้อ มีระดับ การวัดข้อมูล ดังนี้  
 
 ค่าถามนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) จ่านวน 3 ข้อได้แก่ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา  
 
 ค่าถามเรียงล่าดับ (Ordinal Scale) จ่านวน 2 ข้อได้แก่ อายุ และรายได้ต่อเดือน  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจาป ี2562  
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี  

844 

 

 ส่วนที่ 2 ค่าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile Marketing ของธนาคารกสิกรไทย เป็น
ค่าถามที่ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น โดยโครงสร้างคาถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) มีจานวนทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ ข้อความสั้น (SMS) จ่านวน 4 ข้อ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 
จ่านวน 4 ข้อ Quick Response Codes (QR Codes) จ่านวน 3 ข้อ และโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile 
Application) จ่านวน 4 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ค่าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส เป็นค่าถาม 
ทุ่ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบเพียงข้อเดียว เท่านุ้น โดยโครงสร้างคาถามแบบอนัตรภาคชุ้น (Interval Scale) มี
จ่านวนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพบริการในภาพรวม (Overall) จ่านวน 3 ข้อ คุณค่าของบริการ 
(Perceived Value) จ่านวน 4 ข้อ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Customer Expectation) จ่านวน 3 ข้อ 
และการร้องเรียนของลูกค้า (Customer feedback) จ่านวน 5 ข้อ รวมเป็น 15 ข้อ 
 

 

 

 

 

ผลการศึกษา  
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นประชากรเพศชาย ร้อยละ 53.2 อายุ มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.1 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 41.8 มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด เป็นร้อยละ 52.0 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.3 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส่าคัญกับปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile 
Marketing) ในภาพรวมอยุ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 โดยด้าน ด้าน Quick response codes (QR 
codes) มีผลที่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านข้อความสั้น (SMS) ด้านโมบาย แอพพลิเคชั่น (Mobile 
Application) และ ด้านข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
 ด้านข้อความสั้น (SMS) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ให้ความส่าคัญกับการแจ้งเตือนผ่าน SMS มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การแจ้งเตือนข่าวสารหรือสิทธิ
พิเศษ และการส่ง SMS ในช่วงเวลาที่พิเศษ ตามล่าดับ 
 ด้านข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.11 เมื่อ พิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงมากที่สุด   รองลงมา ได้แก่ การ
ส่ง MMS แจ้งข่าวสารหรือสิทธิพิเศษ การส่ง MMS ในช่วงเวลาที่พิเศษ และการส่ง MMS แจ้งข่าวสาร 
ตามล่าดับ 
 ด้าน Quick response codes (QR codes) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับการช่าระเงินผ่าน QR codes รองลงมา ได้แก่ การ Scan QR code 
เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่น และการ Scan QR codes ได้จากสื่อหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามล่าดับ 
 ด้านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับการให้ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ ท่าให้สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ รองลงมา ได้แก่ การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น K-plus เมื่อมีกิจกรรมใหม่ มีการโฆษณาผ่าน
แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ  (In-app Ads) และการน่าเสนอสินค้าผ่านและบริการใหม่ ๆ K plus ตามล่าดับ 
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเคโมบาย

แบงก์กิ้งพลัส อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 โดยด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Customer 
Expectation) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการร้องเรียนของลูกค้า (Customer feedback) ด้าน
ความภักดีต่อการใช้บริการ (Customer Loyalty) ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ 
(Perceived Quality) และ ด้านคุณค่าของบริการ (Perceived Value) ตามล่าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า 
 
 ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับแอพพลิเคชั่นให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัย
เมื่อใช้บริการมากที่สุดรองลงมาได้แก่ ความสม่่าเสมอของการใช้งาน และ การบริการโดยรวมของแอพพลิชั่น 
ตามล่าดับ 
 ด้านคุณค่าของบริการ (Perceived Value) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับระบบที่มีความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการมากที่ สุด 
รองลงมาได้แก่ ระบบมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าบริการ และระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการ ตามล่าดับ 
 ด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Customer Expectation) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับการท่าธุรกรรมที่มีความถูกต้องและเหมาะสมมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ความรวดเร็วของบริการที่ได้รับมีความเหมาะสม และ คุณภาพบริการที่ได้รับมีความ
เหมาะสม ตามล่าดับ 
 ด้านการร้องเรียนของลูกค้า (Customer feedback) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.43 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับการบอกต่อคนรู้จัก ในกรณีที่ระบบเกิดความผิดพลาดมาก
ที่สุด รองลงมาคือการร้องเรียนไปยังผู้ดูแลระบบในกรณีท่ีระบบเกิดความผิดพลาด 
 ด้านความภักดีต่อการใช้บริการ (Customer Loyalty) ให้ความส่าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.43 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความส่าคัญกับการใช้งานซ้่ามากที่สุด รองลงมาคือการแนะให้ผู้อ่ืนใช้งาน
แอพพลิเคชั่น K-plus 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ อายุ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทั้ง 5 ด้าน แต่ในส่วนของอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) ด้านคุณค่าของบริการ (Perceived Value) และด้าน
ความภักดีต่อการใช้บริการ (Customer Loyalty) และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) ด้านคุณค่าของบริการ (Perceived Value) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจาป ี2562  
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี  

846 

 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Customer Expectation) การร้องเรียนของลูกค้า (Customer feedback) 
และด้านความภักดีต่อการใช้บริการ (Customer Loyalty) 

 
ตารางที่  1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือหาความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 
  

ค่าคงท่ี 42.586 2.086 
 

20.416 .000* 

1. ข้อความสั้น (SMS)  -0.832 0.27 -0.137 -3.08 .002* 

2. ข้อความมัลตมิีเดีย (MMS)  0.011 0.137 0.003 0.078 .938 

3. Quick response codes (QR 
codes)  

0.561 0.408 0.065 1.375 .170 

4. ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 
(Mobile Application)  

2.601 0.259 0.476 10.029 .000* 

 R = 0.508 Adjusted R Square = 0.251 

 R Square = 0.258 Std. Error of the Estimate = 2.609 

 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านข้อความสั้น (SMS) และ ข้อความผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  (Mobile 
Application) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ R Square = 0.258 หมายถึงตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายตัวแปร
ตามได้ ร้อยละ 25.8  
 
อภิปายผล 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นประชากรเพศชาย ร้อยละ 53.2 อายุ มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.1 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 41.8 มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด เป็นร้อยละ 52.0 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.3 

ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20-30 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด ให้ความส่าคัญกับปัจจัยทางการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชฎา สายสนั่น ณ 
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อยุธยา (2558) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่าผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ  ส่งผล ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ 
 
 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่มีรายได้แตกต่างกัน ให้ความส่าคัญกับปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญาพัทธ์ จงทวี (2558) ที่ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile 
Banking ที่แตกต่างกัน 
 

 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  อายุ 20-30 ปี อยู่ในระดับมากที่สุด ให้ความส่าคัญกับปัจจัยทางการตลาดผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณชัชารีย์ ชุติวัตนิภานิตย์ (2559) ศึกษา
ปัจจยัที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผใุุชบ้ริการระบบ  KPLUS SME ของธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
Mobile Banking ที่แตกต่างกัน 
 
 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ในด้านรายได้มากกว่า 45,001 อยู่ในระดับมากที่สุด ให้ความส่าคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณชัชารีย์   ชุติวัตนิภานิตย์ 
(2559) ศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผใุุชบ้ริการระบบ KPLUS SME ของธนาคารกสิกรไทย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้มีระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ Mobile Banking ที่ไม่แตกต่างกัน 
 
 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านข้อความ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ส่งผลกับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Talpau et al. (2012) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดออนไลน์ ในสหราชอาณาจักรและโรมันเนีย กล่าวว่า การ
ส่งเสริมการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 

 ปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านข้อความ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ส่งผลกับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Joel (2014) ศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์และการน่ามาปรับใช้  กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดผ่าน
โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 
 จากการสรุปข้อมูลข้างต้น ท่าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัส  ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการวางแผนตัดสินใจด่าเนินกลยุทธ์และกิจกรรมทางการ
ตลาด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ธนาคารกสิกรไทย ควรมุ่งเน้นในด้านการท่าตลาด กับกลุ่มอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดย
มุ่งเน้นในเรื่องความสามารถในการให้บริการของแอพพลิเคชั่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจและ
ขยายฐานลูกค้า 

2. ธนาคารกสิกรไทย ควรพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว มีเสถียรภาพ เพ่ือมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าขององค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้และมุ่งไปสู่
ความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสในอนาคต 

3. ธนาคารกสิกร ไม่ควรท่าการตลาดผ่านข้อความสั้น (SMS) มากเกินไป เนื่องจากความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคลดลง ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมุ่งเน้นการใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่สูงกว่า 

4. ธนาคารกสิกร ควรมุ่งพัฒนาแอพลิเคชั่น K Plus ให้มีประสิทธิที่ที่ดีข้ึน พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถ
ของแอพพลิเคชั่นในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน วันช่าระค่าอุปโภค บริโภค ค่าบัตรเครดิต และอ่ืน 
ๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมความสะดวก สบายให้กับผู้ใช้งาน 

5. ธนาคารกสิกร ควรมุ่งพัฒนาแอพลิเคชั่น K Plus ให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า 

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป  
 

1. การศึกษาครั้งนี้เวลาเก็บข้อมูลค่อนข้างจ่ากัด การเก็บข้อมูลจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-probability) โดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยอาจจะท่าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ชัดเจน อาจจะส่งผลต่อความแม่นย่า ในการศึกษา
ครั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความแม่นย่ามากขึ้น ควรใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) มาใช้ใน
การสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบคลุมทุกเขตในพ้ืนที ่กรุงเทพมหานคร  

2. ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผล ควรเลือกศึกษาปัจจัย อ่ืน ๆ 
เหล่านั้นด้วยนอกเหนือจากปัจจัยทางการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ในครั้งนี ้

 
กิตติกรรมประกาศ  
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รายงานการศึกษาค้นคว้าสระฉบับนี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร หาญสันติ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค่าแนะน่า ปรึกษา
ตลอดจนช่วยแกไ้ข้ข้อบกพร่องต่าง ๆ  

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชารวมถึงบุคคลที่ได้ จัดท่าต่าราเอกสาร
ทางวิชาการบทความสิ่งพิมพ์วิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข้อมูลทางวิชาการและเอกสารอ้างอิงต่าง ที่ผู้
ศึกษาน่ามาใช้อ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุน และเป็นก่าลังใจใน
การศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่คอยให้ก่าลังใจให้ค่าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ
ค่าแนะน่าและความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลากรประจ่าโครงการ ปริญญาโทบริหารธุรกิจภาคค่า (YMBA) 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือให้ค่าแนะน่าและช่วยในการติดต่อประสานงาน
ตลอดเวลาทีท่่าการจัดท่าให้ส่าเร็จด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และประเภทของการตลาดแบบ

ดิจิทัล (Digital Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบ
อิสระชาวไทย รูปแบบการวิจัย เป็นการการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่ อมั่น  Cronbach’s Alpha เท่ ากับ  0.927 กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระในประเทศญี่ปุ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการท า
แบบสอบถาม (Online Questionnaire) โดยใช้การแจกแบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์ ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างจนครบจ านวน 400 ตัวอย่าง วิธีการหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบแบบ t-test, 
F-test (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน 2) ประเภทของ
การตลาดแบบดิจิทัลที่แตกต่างกัน ได้แก่ การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) 
การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) การตลาดที่ อาศัย อิทธิพลทางความคิด ( Influencer 
Marketing) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาว
ไทยแตกต่างกัน  
ค าส าคัญ : นักท่องเที่ยวแบบอิสระ, การตลาดแบบดิจิทัล, ตัดสินใจท่องเที่ยว, ประเทศญี่ปุ่น  

 
Abstract 

This research aims to study demographic factors and the types of Digital Marketing 
Affecting Thai Fully Independent Traveller’s Decision to Travel to Japan. Research pattern 
is a quantitative research through a survey research. The research tool is questionnaire 
with Cronbach's Alpha equal to 0.927. The sample used in this study is Thai traveller who 
have traveled independently to Japan. We collect data by using an online questionnaire. 
In this case, we use online distribution of questionnaires to the sample group of 400 
samples. Methods or statistics used in data analysis include t-test, F-test (One-way ANOVA) 
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and Multiple Linear Regression Analysis. The results of the research are as follows: 1) 
Different demographic factors, such as different age, result in different decision making 
process of traveling to Japan of Thai fully independent Traveller. 2) Different types of 
digital marketing such as internet marketing (SEM), Content marketing, Influencer Marketing,  
result in different decision-making process of traveling to Japan of independent Thai 
tourists. 
Keywords : Fully Independent Traveller, Digital Marketing, Decision to Travel, to Japan 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ เพราะอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสามารถน ารายได้เข้าประเทศได้เป็นจ านวนมาก รัฐบาลของทุกประเทศจึงมีนโยบายกระตุ้นให้เกิด
การท่องเที่ยวภายในประเทศ เพราะจะส่งผลดีต่อประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
นอกจากนี้รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากร ช่วยให้เกิดการจ้างงานและ
สร้างอาชีพให้กับคนภายในประเทศอีกด้วย ส าหรับประเทศไทยนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ถือเป็น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2560 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวน 2.75 ล้านล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 
2.75 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)  

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเช่นกัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มสนใจตลาด
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทย ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย โดยการยกเลิกวีซ่า
ส าหรับการท่องเที่ ยวที่ ไม่ เกิน  14 วัน  และเริ่มบั งคับใช้ ในวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย, 2556) 

ชาวไทยเดินทางไปญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 ชาวไทยเป็นชาวต่างชาติที่
เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย 
และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ซึ่งมีจ านวน 987,211 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีจ านวน 657,570 คน 
ถึง 329,530 คน คิดเป็นร้อยละ 33.38 (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2561) 

ตารางที่  1 จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560) 

ประเทศ 
จ านวนเงินที่ใช้ไป (ล้านบาท) 

จ านวน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทย (คน) 

จ านวน 
วันพ านักเฉลี่ย 

(วัน) 
Nonpackage Tour 

Package Tour 
รวม  

1. ญี่ปุ่น 14,894.76 7,414.11 22,308.87 503,053 7.01 
2. มาเลเซีย 13,527.74 3,069.62 16,597.36 878,575 4.05 
3. ลาว 8,902.80 2,424.74 11,327.54 802,075 3.41 
4. ทวีปยุโรป 17,520.52 5,384.29 22,904.81 372,370 8.51 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism & Sports) 
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ชาวไทยไปใช้จ่ายเงินที่ประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุดในโลก (22,308 ล้านบาท) 
ทั้งนี้จากข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศไทย ในช่วงสองไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2560 
(ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2560) แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่นแบบอิสระ (Nonpackage Tour) มีจ านวนสูงกว่าแบบไปกับบริษัทน าเที่ยว หรือบริษัททัวร์ (Package 
Tour) ประมาณร้อยละ 20 รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแบบอิสระยังมีจ านวนเงิน
การใช้จ่าย และจ านวนวันพ านัก สูงกว่าแบบไปกับบริษัทน าเที่ยวหรือบริษัททัวร์ ถึง 2 เท่า 

แต่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ผู้คนสามารถเข้าถึง Social Media และอินเตอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก ท าให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางไปต่างประเทศสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง จนเกิดกระแสนักท่องเที่ยวที่
เรียกว่า “นักท่องเที่ยวแบบอิสระ” เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีข้อดีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวสูง 
สามารถควบคุมเวลาในการท่องเที่ยวได้ สามารถเลือกคุณภาพของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ 
และเหมาะสมกับวงเงินงบประมาณของตนเอง ซ่ึงนักท่องเที่ยวแบบอิสระจะวางแผน จัดการการเดินทางด้วย
ตนเองทุกอย่าง หรืออาจมีการใช้บริการของบริษัทตัวแทนในการอ านวยความสะดวกบางส่วน โดยอาจจะ
เดินทางแบบล าพังหรือเดินทางเป็นกลุ่มก็ได้ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวแบบอิสระมักจะได้รับข่าวสารหรือ
ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางผ่านช่องทางแบบดิจิทัล เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) เป็นต้น ซึ่งเป็นตัว
แปรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว (ธนาคารกสิกรไทย, 2561) ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย” ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าการตลาดเพ่ือรองรับความต้องการท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เช่น สายการบิน โรงแรม
ที่พัก บริษัททัวร์ บล็อคเกอร์ และเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  

2. เพ่ือศึกษาระดับของประเภทการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) และระดับของการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย 

4. เพ่ือศึกษาประเภทของการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย 
 
สมมติฐานของการศึกษา/วิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน    



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 
856 

 

สมมติฐานที่ 2 ประเภทของการตลาดแบบดิจิทัลที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ย และประเภทของการตลาดแบบดิจิทัล (Types of Digital Marketing) ได้แก่ การตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) การตลาดผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Marketing) การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM) 
และการตลาดที่อาศัยอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
คือ การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย โดยในการวิจัยในครั้ง
นี้มปีระชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระในประเทศญี่ปุ่น  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระใน
ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ ยวแบบอิสระใน
ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้คัดเลือกมาจากประชากร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจากสัดส่วนของ
ประชากรทั้งหมด ในการศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีของ W.G. Cochran ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% (e = 0.05)  

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของการวิจัย ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
การวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย แล้วน าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
ความเหมาะสม ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เพ่ือให้เป็นค าถามในเชิงสถิติที่น่าเชื่อถือ โดยท าการ
ทดสอบ (Pre-Test) กับผู้ที่เคยเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระในประเทศญี่ปุ่น จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
ข้อค าถามของแบบสอบถามว่าสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามประเด็นที่ผู้ศึกษาต้องการหรือไม่ โดยใช้การ
ทดสอบด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า (Coefficient Alpha) ตามวิธีของ Cronbach 
ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากการทดสอบเท่ากับ 0.927  

3. เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) มี
ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) และค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการท าแบบสอบถาม (Online Questionnaire) โดยใช้การแจก
แบบสอบถามทางช่องทางออนไลน์ ได้แก่ LINE และ Facebook Messenger ให้แก่กลุ่มตัวอย่างจนครบ
จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาในการเก ็บข ้อม ูลต ั้งแต ่ เด ือนมกราคม 2562 ถ ึง เด ือนพฤษภาคม 2562 

5. วิธีการหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการตลาดแบบดิจิทัล และการตัดสินใจท่องเที่ยวใน

ประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
สร้างตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี
สเกลการให้คะแนน 5 ระดับ โดยสามารถเลือกตอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น  

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ใช้การทดสอบแบบ t-test และทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการใช้การทดสอบแบบ F-test (One-way ANOVA)  

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทของการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
)Correlation Analysis) จากนั้ น ใช้ วิธีการวิ เคราะห์ สมการถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Linear 
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Regression Analysis) ด้วยวิธีแบบเลือกเข้า (Enter Selection) โดยการสร้างสมการเส้นตรง แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการตลาดแบบดิจิทัลและกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.30 มีอายุ 31–
40 ป ีคิดเป็นร้อยละ 51.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.80 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.30 และมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 55,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.00 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของข้อมูลประเภทการตลาดแบบดิจิทัล  
                                                                                                            (n=400) 

ปัจจัยประเภทการตลาดแบบดิจิทลั ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
SEM 4.09 0.53 เห็นด้วยอย่างมาก 
SMM 3.71 0.80 เห็นด้วยอย่างมาก 
Content Marketing 3.75 0.67 เห็นด้วยอย่างมาก 
E-mail Marketing 2.78 0.97 เห็นด้วย 
Influencer Marketing 4.03 0.64 เห็นด้วยอย่างมาก 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของกระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยวใน

ประเทศญี่ปุ่น  
                                                                                                                   (n=400) 

กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
ขั้นการตระหนักถึงปัญหา 3.38 0.89 เห็นด้วย 
ขั้นการค้นหาข้อมลู 4.26 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ขั้นการประเมินทางเลือก 4.14 0.66 เห็นด้วยอย่างมาก 
ขั้นการตัดสินใจซื้อ 4.28 0.62 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ 4.29 0.81 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวแบบ

อิสระชาวไทย จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(n=400) 

กระบวนการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 
ในประเทศญี่ปุ่น 
 

อายุ สถานภาพ 
 

ระดับการศึกษา 
 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 
ขั้นการตระหนักถึง
ปัญหา 

1.484 0.228 0.490 0.613 3.542 0.007* 0.982 0.401 0.990 0.413 

ขั้นการค้นหา 
ข้อมูล 

4.453 0.012* 1.250 0.288 1.147 0.334 0.309 0.819 2.464 0.045* 

ขั้นการประเมิน
ทางเลือก 

3.767 0.024* 0.453 0.636 0.676 0.609 1.471 0.222 1.987 0.096 

https://searchengineland.com/guide/what-is-social-media-marketing
https://neilpatel.com/what-is-affiliate-marketing/
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(n=400) 
กระบวนการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 
ในประเทศญี่ปุ่น 
 

อายุ สถานภาพ 
 

ระดับการศึกษา 
 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 
ขั้นการตัดสินใจซื้อ 1.662 0.191 1.036 0.356 1.713 0.146 1.165 0.323 0.629 0.642 

ขั้นพฤติกรรมหลัง
การซื้อ 

6.563 0.002* 5.269 0.006* 3.837 0.005* 1.448 0.228 3.804 0.005* 

รวมกระบวนการ
ตัดสินใจ 

4.747 0.009* 0.787 0.456 1.122 0.346 1.137 0.334 1.137 0.338 

หมายเหตุ: * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกันในภาพรวม ได้แก่ อายุ 
โดยเมื่อแยกพิจารณาผลรายปัจจัยพบว่า  

1. ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ในขั้นการตระหนักถึงปัญหา 

2. เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ในขั้นการค้นหาข้อมูล 

3. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ในขั้นพฤติกรรม
หลังการซื้อ 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้านรวมกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

Variables 
 

ด้านรวมกระบวนการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเทีย่ว 

F R 
Square 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

Unstandardized Coefficients Sig 
 B Std. Error 

 

(ค่าคงท่ี) 
 

44.131 
(Sig 0.000) 

0.359  1.415 0.190 0.000* 

SEM   0.224 0.218 0.043 0.000* 
SMM   0.053 0.034 0.037 0.356 
Content Marketing   0.203 0.159 0.044 0.000* 
E-mail Marketing   0.068 0.036 0.023 0.114 
Influencer Marketing   0.285 0.231 0.039 0.000* 
หมายเหตุ: * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 5 พบว่า ประเภทของการตลาดแบบดิจิทัลที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกันในภาพรวม ได้แก่ การท า
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) การตลาด
ที่อาศัยอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) โดยเมื่อแยกพิจารณาผลรายปัจจัยพบว่า  
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1. การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(SMM) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail 
Marketing) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
แบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ในขั้นการตระหนักถึงปัญหา 

2. การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) การตลาดเชิงเนื้อหา (Content 
Marketing) การตลาดที่อาศัยอิทธิพลทางความคิด ( Influencer Marketing) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ใน
ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการตัดสินใจซื้อ และข้ันพฤติกรรมหลังการซื้อ  

3. การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) การตลาดที่อาศัยอิทธิพลทาง
ความคิด (Influencer Marketing) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน ในขั้นการประเมินทางเลือก 

ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ได้ร้อยละ 35.9 (R Square = 0.359) โดยจากผลการทดสอบสมการถดถอย
พหุคูณ สามารถเขียนสมการพยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยส าหรับการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย ดังนี้ 

Y = 1.415 + 0.218 SEM + 0.159 Content Marketing  + 0.231 Influencer Marketing (1) 

จากสมการ (1)  แสดงถึง  Y   คือ การตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

 นอกจากนี้ยังพบว่าสมการพยากรณ์การวิเคราะห์ถดถอยข้างต้นสามารถพยากรณ์การ
วิเคราะห์ถดถอยส าหรับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ร้อยละ 35.1 (Adjusted R2 = 0.351) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากับ 0.41987 ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากตาราง ANOVA พบว่ามีค่าทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ P ≤ 0.01 

 
อภิปรายผล  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ บงกช ขุนวิทยา (2556) ที่ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผลของการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าต่อเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่า ประเภทการตลาดแบบดิจิทัล ได้แก่ การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา
บนอินเตอร์เน็ต  (SEM) การตลาดเชิงเนื ้อหา (Content Marketing) การตลาดที่อาศัยอิทธิพล
ทางความคิด ( Influencer Marketing) ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐนี คง
ห้วยรอบ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ทีม่ีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ การซื้อซ้ า 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
  สรุปผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 1 
กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในประเทศญี่ปุ่น ของ
นักท่องเที่ยว 
แบบอิสระชาวไทย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
เพศ อายุ สถานภาพ 

 
ระดับ 

การศึกษา 
 

อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ขั้นการตระหนักถึงปัญหา - - - √ - - 

ขั้นการค้นหาข้อมูล √ √ - - - √ 

ขั้นการประเมินทางเลือก - - - - - - 

ขั้นการตัดสินใจซื้อ - - - - - - 

ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ √ √ √ √ - √ 

รวมกระบวนการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 

- √ - - - - 

หมายเหตุ:  1. √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ที่ตั้งไว ้
   2. - หมายถึง ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ี 2 ที่ตั้งไว ้
 

ตารางท่ี 7 การสรุปผลตามสมมติฐานที่ 2 
กระบวนการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในประเทศญี่ปุ่น ของ
นักท่องเที่ยว 
แบบอิสระชาวไทย 

ประเภทของการตลาดแบบดจิิทัล 
SEM SMM Content 

Marketing 
E-mail 

Marketing 
 

Influencer 
Marketing 

ขั้นการตระหนักถึงปัญหา √ √ √ √ - 

ขั้นการค้นหาข้อมูล √ - √ - √ 

ขั้นการประเมินทางเลือก √ - - - √ 

ขั้นการตัดสินใจซื้อ √ - √ - √ 

ขั้นพฤติกรรมหลังการซื้อ √ - √ - √ 

รวมกระบวนการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว 

√ - √ - √ 

หมายเหตุ:  1. √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ที่ตั้งไว ้
   2. - หมายถึง ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ี 2 ที่ตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า นักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทยให้ความส าคัญกับขั้นพฤติกรรม

หลังการซื้อเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีแนวโน้มในการซื้อซ้ าสูง ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน 
โรงแรมที่ พัก เป็นต้น ควรเน้นการให้บริการหลังการขาย เช่น การท า Customer Relationship 
Management (CRM) เป็นต้น  

2. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน โรงแรมที่พัก บริษัททัวร์ 
บล็อคเกอร์ และเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น สามารถน าผลจากแบบสอบถามที่ได้ไปประยุกต์ในการใช้
ประเภทของการตลาดแบบดิจิทัลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวแบบอิสระใหเ้พ่ิมข้ึน โดยสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.1 การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต (SEM) เนื่องจากนักท่องเที่ยวแบบ
อิสระชาวไทยมักจะเข้าไปค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทาง Search Engine ต่างๆ ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรเตรียมข้อมูลการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ให้แสดงอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตอย่างครบถ้วน โดยเมื่อใช้
คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหาสามารถพบเห็นเป็นล าดับแรกๆ ทั้งนี้ไม่แนะน าให้ใช้การโฆษณาแบบ Pay Per 
Click เพราะได้รับการตอบสนองจากนักท่องเที่ยวแบบอิสระในระดับต่ า  

2.2 การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ผู้ประกอบการควรพัฒนาการน าเสนอข้อมูล
การท่องการท่องเที่ยว หรือสินค้าและบริการ ในรูปแบบภาพหรือกราฟฟิก เพราะเม่ือนักท่องเที่ยวแบบอิสระ
ต้องการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มค้นหาข้อมูล หากข้อมูลที่พบเห็นมีความน่าสนใจและแปลกใหม่ 
สามารถน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 

2.3 การตลาดที่อาศัยอิทธิพลทางความคิด (Influencer Marketing) ผู้ประกอบการสามารถใช้ 
Blogger เพ่ือเป็นตัวแทนในการน าเสนอสินค้า/บริการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวแบบอิสระมักจะไปท่องเที่ยว
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลอ่ืน และให้ความสนใจเมื่อมีบุคคลที่ชื่นชอบรีวิวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

2.4 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (SMM) และการตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail 
Marketing) ช่องทาง Social Media ที่แนะน าให้ใช้ คือ Youtube ทั้งนี้ไม่แนะน าให้สื่อสารข้อมูลการ
ท่องเที่ยวผ่านทาง E-mail เพราะผู้บริโภคมีระดับความเห็นในระดับที่ไม่เห็นด้วย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาใช้การแจก
แบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์  ให้กับบุคคลที่รู้จักผ่านทาง Social Media ได้แก่ Line และ 
Facebook Messenger อาจท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวงแคบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายของข้อมูล 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพประกอบการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึก และข้อมูลที่ครบถ้วน แม่นย ามากขึ้น 
 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยการตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศอ่ืนๆ เพ่ือท าให้ทราบถึงความแตกต่างของการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเทศ 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ โตโยต้า 
รุ่นอัลติส (Toyota altis) วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกจ าลองปัญหา 
และแบบประเมินความเหมาะสม  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู-อาจารย์ แผนกช่างยนต์ จ านวน 10 คน  
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นผู้วิจัยได้น าชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่อง
สว่างพร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินในด้านใบเนื้อหา 
ด้านใบงานปฏิบัติ และด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา น าผลที่ไดม้าท าการวิเคราะห์และสรุปผลทางต่อไป 

ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนตด์้านชุดฝกึจ าลองปัญหามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) ด้านใบเนือ้หามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.88) และด้านใบปฏบิัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมาก ( X = 3.80)   
ค าส าคญั : ชุดฝึกจ าลองปัญหา ระบบไฟส่องสว่าง การพัฒนาชุดฝึก 

 
Abstract 

The purpose of this research is to develop a practical package on Problem 
Simulation for Lighting System of Toyota Altis. The research tool took on the problem 
simulation package and a 5-point rating evaluation of the propriety. Data were 
collected from purposive sampling group of 10 experts who are automotive 
instructors in Technical College and data are analyzed for means.  

Research result found that the problem simulation package for the lighting 
system ; the problem simulation package was suitable at a highest level( X = 4.56), 
the information sheet was suitable at a high level( X = 3.88)  and the job sheet was 
suitable at a high level( X = 3.80). 
Keywords : problem simulation package, lighting system, development of package 
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บทน า 
ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลที่มีวามรู้ความสามารถด้านยานยนต์ เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วย

เป็นก าลังส่งเสริมขับเคลื่อนให้ประเทศมีการพัฒนาเท่าเทียมกับประเทศที่มีความเจริญแล้วปัจจัยพื้นฐานที่
จะเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญคือการศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาช่างยานยนต์ ปัจจุบันมี
ความส าคัญมากเพราะผู้เรียนต้องเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาด้านยานยนต์จะต้องหาวิธีการสอนและสื่อการสอนที่จะน ามาใช้เพื่อท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้จริงและในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆได้จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาต่างๆมากมายส าหรับบางสาขาวิชาผู้ เรียนต้องเรียนรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ซึ่ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้สื่อการสอนที่มีความสมจริงเป็นส่วนประกอบ
ในรายวิชานั้นๆ (บุญสม จันทร์ทอง, 2556) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูช่าง
ในสาขาวิชาเครื่องกลหรือช่างยานยนต์ ซึ่งในหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านยานยนต์ และวิชา
ไฟฟ้ารถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยวิชาไฟฟ้ารถยนต์มีการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติซึ่งจะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการท างานของระบบไฟฟ้ารถยนต์  การใช้เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือทดสอบ การถอดประกอบ การตรวจสภาพและบ ารุงรักษา  การแก้ไขข้อขัดข้อง  การบ ารุงรักษา
แบตเตอรี่  ระบบสตาร์ท  ระบบจุดระเบิด  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์(หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 
2554) และมีการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีการฝึกต่อวงจร คือ วงจรไฟส่องสว่าง วงจรแตร วงจรไฟเลี้ยว วงจรไฟ
ถอย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะ
ได้รับการฝึกปฏิบัติโดยต่อวงจรจากการใช้ชุดแผงสาธิต  ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับการท างาน
จริง ด้วยเหตุนี้เมื่อนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงก็จะส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบไฟส่องสว่างที่
เกิดขึ้นได้   เนื่องจากการเรียนการสอนยังเป็นเพียงการฝึกขั้นเบื้องต้นเท่านั้น  นอกจากนั้นจากการสอบถาม
อาจารย์ผู้สอนยังพบว่า นักศึกษายังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟส่องสว่างรถยนต์นักศึกษาจะต้องสามารถท าการวิเคราะห์
ปัญหา และหาสาเหตุ พร้อมทั้งท าการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ได้ อย่างไรก็ดีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว
สามารถท าได้โดยการน าชุดฝึกจ าลองปัญหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากมีการพัฒนาชุดฝึกจ าลอง
ปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์แล้วก็จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยชุดฝึกดังกล่าวผู้สอนสามารถวางปัญหาโดยใช้สวิตซ์เป็นตัดต่อตามจุด
ต่าง ๆ เพื่อจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่าง หลังจากนั้นผู้เรียนต้องหาสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งระบุแนว
ทางการแก้ไขปัญหานั้นได้ ซึ่งเป็นการจ าลองปัญหาสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับรถยนต์จริง ส่งผลให้ผู้เรียนได้มี
สมรรถนะตรงตามที่ตั้งไว ้

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่าง
รถยนต์ เพื่อใช้ส าหรับฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา หาสาเหตุ ตลอดจนท าการแก้ปัญหาที่ขึ้นจาก
สถานการณ์จ าลอง ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามที่หลักสูตรได้
ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนตโ์ตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์โตโยต้า รุ่นอัลติส 
(Toyota altis) โดยเนื้อหาประกอบด้วย 9 รายการง  งาน ดังนี ้

1.1 งานวงจรไฟสูง 
1.2 งานวงจรไฟต่ า 
1.3 งานวงจรไฟหรี ่
1.4 งานวงจรไฟเลี้ยวซ้าย 
1.5 งานวงจรไฟเลี้ยวขวา 
1.6 งานวงจรไฟฉุกเฉิน 
1.7 งานวงจรไฟเบรก 
1.8 งานวงจรไฟถอย 
1.9 งานวงจรไฟแตร 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู -อาจารย์ แผนกช่างยนต์ที่มีประสบการณ์การสอน
ด้านยานยนต์ไม่น้อยกว่า  5 ปี จ านวน 10 คน 

 3. ด้านเวลา ระยะเวลาในการวิจัยระหว่าง วันที่ 7 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม และชุดฝึกจ าลองปัญหา
ระบบไฟส่องสว่างรถยนตโ์ตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการสร้างดังนี้ 

1.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ โดยค านึงถึง
ความสามารถของนักศึกษาที่ต้องแสดงออก หลังจากที่ได้ผ่านการเรียนการสอนด้วยชุดฝึกจ าลองปัญหาและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

1.2 ก าหนดรายละเอียดหัวข้องานที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร และคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้ารถยนต์ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้รับมาท า
การวิเคราะห์รายละเอียดของหัวข้อเรื่อง และรายการงาน (Job) ที่ต้องปฏิบัติเพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาใน
การเรียนการสอน  

1.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์โดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านใบเนื้อหา ด้านใบงานปฏิบัติ และด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา โดยมีลักษณะของแบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
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1.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจประเมิน และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบประเมินฉบับที่สมบูรณ์ 
 2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครู -อาจารย์ แผนกช่างยนต์ที่มีประสบการณ์การสอน
ด้านยานยนต์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 10 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างพร้อมทั้งแบบประเมิน
ความเหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินทั้งในด้านใบเนื้อหา ด้านใบงาน
ปฏิบัติ และด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา จากนั้นน าผลจากการประเมินความเหมาะสมมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และแปลผลตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ช่วงคะแนน    4.50  -  5.00    หมายถึง มคีวามเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
ช่วงคะแนน    3.50  -  4.49    หมายถึง มคีวามเหมาะสมในระดับมาก  
ช่วงคะแนน    2.50  -  3.49    หมายถึง มคีวามเหมาะสมในระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนน    1.50  -  2.49    หมายถึง มคีวามเหมาะสมในระดับน้อย  
ช่วงคะแนน    1.00  -  1.49    หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกจ าลองปัญหาด้าน
ใบเนื้อหา 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญด้านใบเนื้อหา 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 การวิเคราะห์เนื้อหาตรงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3.60 มาก 

2 เนื้อหารายวิชาครอบคลุมวัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  4.00 มาก 
3 การจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอนการเรียนรู ้ 3.40 ปานกลาง 
4 เนื้อหามีความชัดเจน  3.60 มาก 
5 มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการสอน  4.80 มากที่สุด 

รวม 3.88 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกจ าลอง
ปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ โตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) ด้านใบเนื้อหาภาพรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก( X = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ มี
ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการสอน ( X = 4.80) รองลงมาคือเนื้อหารายวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ( X = 4.00)  การวิเคราะห์เนื้อหาตรงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ( X = 3.60)  และเนื้อหาวิชามี
ความชัดเจนค่าเฉลี่ย( X = 3.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดล าดับเนื้อหาเหมาะสมกับขั้นตอน
การเรียนรู้ ( X = 3.40) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึก
จ าลองปัญหาด้านใบงานปฏิบัต ิ
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญด้านใบงานปฏิบัต ิ

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 ใบปฏิบัตงิานตรงกับปัญหาในรถยนต์จริง 4.60 มากที่สุด 

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  3.80 มาก 
3 การจัดล าดับขั้นตอนในใบปฏิบัติงานสะดวกต่อการใช้ปฏิบัติงาน  3.60 มาก 
4 รูปแบบใบปฏิบัติงานเหมาะสมกับการใช้งาน  3.20 ปานกลาง 
5 เนื้อหาใบปฏิบัติงานมีความชัดเจน  3.40 ปานกลาง 
6 รูปภาพประกอบในใบปฏิบัติงานมีความชัดเจน สวยงาม   4.20 มาก 

รวม 3.80 มาก 
  

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกจ าลองปัญหา
ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์โตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) ด้านใบงานปฏิบัติภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานตรง
กับปัญหาในรถยนต์จริง ( X = 4.60) รองลงมา คือ รูปภาพประกอบในใบปฏิบัติงานมีความชัดเจน สวยงาม  
( X = 4.20) ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม( X = 3.80) การจัดล าดับ
ขั้นตอนในใบปฏิบัติงานสะดวกต่อการใช้ปฏิบัติงาน( X = 3.60) เนื้อหาใบปฏิบัติงานมีความชัดเจน( X = 
3.40)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รูปแบบใบปฏิบัติงานเหมาะสมกับการใช้งาน( X = 3.20)   
 3. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึก
จ าลองปัญหาด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา 
ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหา 4.60 มากที่สุด 

2 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.20 มาก 
3 จ าลองปัญหาได้เหมือนสถานการณ์จริง 4.80 มากที่สุด 
4 ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา 4.40 มาก 
5 มีลักษณะจูงใจผู้เรียน 4.80  มากที่สุด 

รวม 4.56 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกจ าลองปัญหา

ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์โตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) ด้านชุดฝึกจ าลองภาพรวมพบว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
จ าลองปัญหาได้เหมือนสถานการณ์จริงและมีลักษณะจูงใจผู้เรียน ( X = 4.80)  รองลงมา คือ มีความ
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เหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหา ( X = 4.60)  ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา ( X = 4.40) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์( X = 4.20) 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์โตโยต้า รุ่น 
อัลติส (Toyota altis) ครื่องมือที่ใช้ในโดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเริ่มจากสร้างเ การวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน
ความเหมาะสม และชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างประเมินทั้งในด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และด้านชุดฝึกจ าลองปัญหา น าผลจากการประเมินที่ได้มาท า
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ   ซึ่งผลการวิจัย  พบว่า  ชุดฝึกจ าลองปัญหาด้านใบเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านใบงานปฏิบัติมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านชุดฝึกจ าลองปัญหามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่อง
สว่างนี้ โดยชุดฝึกดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อจ าลองปัญหาในงานระบบไฟส่องสว่าง
รถยนต์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ที่พบว่า ชุดฝึกนี้มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
การปฏิบัติ และเนื้อหารายวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกจ าลองปัญหา
ระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ในด้านใบเนื้อหามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่ง
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวาวุฒิ สอนเม่น (2560 : บทคัดย่อ) ที่ได้สร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิจัย 
พบว่า ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับมากที่สุด  นอกจากนั้นผลการวิจัยยัง
พบว่า ชุดฝึกจ าลองปัญหานี้เป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้เรียนอยากจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ชุดฝึกจ าลองปัญหานี้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ตรงกับปัญหาใน
รถยนต์จริง โดยเป็นการจ าลองสถานการณ์งานจริงมาจ าลองให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ และแก้ปัญหางานที่
เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์ แดงกรัด 
(2546 : 28) ที่ได้ศึกษาเรื่องการสร้างชุดฝึกสถานการณ์จ าลองปัญหาระบบประจุไฟฟ้ากระแสสลับรถยนต์ 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกที่ได้สร้างขึ้นมานี้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร
ของกรมอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ โดยท า
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา มีความสนใจสูง เข้าใจบทเรียนอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ความ
ร่วมมือในการทดลองใช้ชุดฝึกสถานการณ์จ าลองปัญหาเป็นไปด้วยดี นอกจากนั้นผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของบุญสม จันทร์ทอง (2556 : 44) ที่ ได้ศึกษาเรื่องชุดฝึกระบบไฟส่องสว่างและระบบ
ไฟสัญญาณรถยนต์ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นนี้ในระดับมากที่สุด 
และชุดฝึกนี้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ อย่างไรก็ดีการวิจัยในครั้ง
นี้ยังไม่ได้น าไปด าเนินการทดลองหรือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มนักศึกษาสาขาช่างยนต์  ดังนั้นจึงควรที่จะ
น าชุดฝึกจ าลองปัญหาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
หาประสิทธิภาพของชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ต่อไป อย่างไรก็ตามสรุปว่าชุดฝึกจ าลอง
ปัญหาระบบไฟส่องสว่างรถยนต์นี้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ในวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ได้จริงเพื่อ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและเป็นการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
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เมื่อนักศึกษาผ่านการฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว นักศึกษายังสามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เมื่อพบเจอกับสถานการณ์จริงและเป็นการพัฒนาในด้านทักษะการใช้เครื่องมืออีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการหาความเหมาะสมของชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบไฟส่อง
สว่างรถยนต์โตโยต้า รุ่นอัลติส (Toyota altis) ซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดังนั้นเพ่ือเกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้นควรน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยที่แท้จริงออกมาท าการวิเคราะห์ผล
ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนาชุดฝึกจ าลองปัญหาระบบอิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได้เสมือนงานจริงมากย่ิงขึ้น 
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สมรรถนะของครูพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม  
COMPETENCIES OF MENTORS IN THE PROFESSIONAL EXPERIENCES  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาองค์ประกอบ สมรรถนะของครู พ่ี เลี้ยง ต่อการ               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1)กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา, 2)กลุ่มผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และ 3)กลุ่มอาจารย์นิเทศก์แล้วน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือสรุปผล  ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูพ่ี
เลี้ยงประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะคือ 1)การจัดท าแผนการเรียนรู้  มีสมรรถนะย่อย 5 
สมรรถนะ, 2)การจัดการเรียนรู้ มีสมรรถนะย่อย 9 สมรรถนะและ 3)การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มี
สมรรถนะย่อย 9 สมรรถนะ  อันจะส่งผลให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต่อนักศึกษาฝึกสอน ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางก าหนดการพัฒนาและ
ส่งเสริมครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเต็มศักยภาพ 
 

ค าส าคัญ : ครูพ่ีเลี้ยง หมายถึง ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการฝึก 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to examine the components of the mentor's 
performance on teacher professional experience.  Qualitative research using data 
collection methods by interviewing In-depth model with those involved in the teaching 
experience of teachers in educational institutions, consisting of:  1) Technical College 
administrators group, 2)Responsible group for teacher professional experience training and 
3)Teacher supervisory group.  The results of the research showed that the competencies 
of the mentors consisted of 3 competencies:  1) Learning plan preparation, 2) Learning 
management, and 3)Research for student development. That will result in the training of 
professional teachers in educational institutions Achieving goals To students, trainers The 
results can be used as a guideline for the development and promotion of mentors in 
educational institutions. To be able to perform his duties perfectly. 
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Keywords : The mentor refers to the teacher civil servant or educational personnel who 
take care of the student. Practicing teacher professional experience in educational  
 
บทน า 

การพัฒนาก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ ครู เป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญในการศึกษามากที่สุด ดังจะ
เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ได้ก าหนดไว้ให้มีระบบกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนา ครู คณาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังรัฐพึงจัดสรรงบประมาณ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอมิให้ขัดข้องดังอดีตที่ผ่านมา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2542 : 15) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 52 ดังกล่าวข้างต้น การผลิตครู จึงเป็นกระบวนการที่รัฐ
ต้องให้ความสนใจ และตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะสรรหาคนดี    คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถในการสอน
มาเป็นครู ได้มกีารก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สาระที่ส าคัญได้ก าหนดเป้าหมาย
ไว้อย่างชัดเจนในการพัฒนาสมรรถนะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 
: ฎ) 

การผลิตครูให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม แห่งความเป็นครู ที่จะ
ส่งผลให้ศิษย์เป็นคนดีมีความสามารถ ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบัน
การผลิตครู ต้องให้ความส าคัญในกระบวนการผลิตและถือเป็นนโยบายระดับประเทศหรือเป็ นวาระ
แห่งชาติ ดังจะเห็นได้ว่ามีการก าหนด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และรับรองการปฏิบัติโดยคุรุ
สภาก าหนดให้ นักศึกษาวิชาชีพครูทั้งหลาย จ าเป็นจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะจนเกิด
ทักษะการสอนเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา หรือเรียกว่าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์
วิทยาการที่ได้ศึกษามาบูรณาการความรู้ทั้งหมด เพ่ือปฏิบัติการสอน เป็นการยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะ
ออกไปประกอบวิชาชีพครู รวมถึงการก าหนดเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือการประกอบ
อาชีพ ที่ได้ให้ความส าคัญต่อสถาบันการผลิตครู ของคุรุสภาโดยได้ก า หนดมาตรฐานไว้ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1)ด้านมาตรฐานหลักสูตร ได้ให้ความส าคัญในการจัดรายวิชาให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูอย่าง
เหมาะสม ส่งผลต่อสมรรถนะการสอนในวิชาชีพได้อย่างครบถ้วน , 2)ด้านมาตรฐานการผลิต ได้ให้
ความส าคัญต่อการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาที่เน้นสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูง ก าหนดจ านวนรับต่อ
อาจารย์ผู้สอนอย่างชัดเจน มีรายละเอียดของคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ท าการสอนรวมถึงก าหนดมาตรฐาน
ของทรัพยากรการเรียนรู้อย่างละเอียดและ3)ด้านมาตรฐานบัณฑิต ได้ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองของ
ผู้เรียนในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมถึงด้านการปฏิบัติตนและการพัฒนา
คุณลักษณะของความเป็นครู นับว่าคุรุสภาได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ไว้อย่างละเอียดรอบคอบครบทุกด้าน
เพ่ือ ให้สถาบันการผลิตครู สามารถผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เมื่อศึกษาถึงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม พบว่าครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตครูวิชาชีพเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก ากับดูแลและท าการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ครูพ่ีเลี้ยง จึงมีบทบาทที่ส าคัญต่อคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์และการรับรู้ความสามารถในการสอนของ
นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดังนั้นหน่วยงานผู้ผลิตครูควรท าการวางแผนร่วมกับสถานศึกษา ที่
เป็นสถานศึกษาร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการคัดเลือกครูพ่ีเลี้ยงที่มีพฤติกรรมการนิเทศ และ
บุคลิกภาพการเป็นครูที่ดี สามารถเป็นแบบอย่าง ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(สายชล เทียน
งาม และบุญเรียง ขจรศิลป์, 2556 : 225)   และเห็นได้ชัดว่า ครูพ่ีเลี้ยงมีความส าคัญ เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการช่วยให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลการ
ฝึกสอน การนิเทศ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือนักศึกษาให้มีพัฒนาการในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถเป็น ครูที่ดีมีสมรรถนะของครู โดย ครบถ้วนภายหลังจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  นอกจากนี้้ครูพ่ีเลี้ยงมีหน้าที่ในการติดตามผล  ประเมินผลการ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(วรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ , 2556) นอกจากครูพ่ีเลี้ยงเป็นบุคคลส าคัญ
ของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพ่ีเลี้ยงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี(Role Model) แก่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์, 2557 : 111) 

จากการศึกษาผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่ามีเพียง
คู่มือและแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของครูพ่ีเลี้ยงเท่านั้น แต่ไม่พบการศึกษาถึงสมรรถนะที่จ าเป็นของครูพ่ีเลี้ยง 
ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญเพ่ือการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ อย่างคุรุสภา ได้ก าหนดไว้เพียงคุณสมบัติเบื้องต้นในด้านประสบการณ์สอนและคุณวุฒิของครู
พ่ีเลี้ยงเท่านั้น 

จากลักษณะการด าเนินการนิเทศของครูพ่ีเลี้ยง ที่ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันไปท าให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ เช่นในเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาที่
ไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าที่ควร มีความรู้สึกไม่คุ้นเคยกันเท่าที่ควร ท าให้เป็นอุปสรรคในการซักถาม หรือการ
ขอค าปรึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณลักษณะ และคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู ท าให้นักศึกษาไม่เกิดคุณลักษณะตาม
เป้าหมาย ของหลักสูตรและของผู้ใช้ครู (อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล, เมตตา นพประดิษฐ์และคณะ, 2550 : 
2-3) รวมถึง พรรณทิพา รอดแรงค้า และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, 2552 : 11-25) ได้ศึกษาพบว่า         
ครูพ่ีเลี้ยงมีปัญหาในการนิเทศ คือไม่รู้ว่าจะให้ ค าแนะน าได้อย่างไร ครูพ่ีเลี้ยงมีข้อบกพร่องในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่มีความมั่นใจว่าจะแนะน าการสอนแก่ นิสิต/นักศึกษาอย่างไร ครูพ่ีเลี้ยงบางคน
วางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะตักเตือนนิสิต/นักศึกษาอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ ของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จึงมีการเสนอแนะในเรื่องการสร้างความเข้าใจแก่ครูพ่ีเลี้ยง เน้นบทบาทหน้าที่ 
ของครูพ่ีเลี้ยงในด้านการเป็นแบบอย่างการสอน การนิเทศการสอน การประเมินพัฒนาการการฝึกสอน
ของนิสิต/นักศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศที่มุ่งพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยมีครูพ่ีเลี้ยงคอยดูแล ช่วยเหลือ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี

874 
 

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยงนิเทศ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและนักศึ กษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ(วชิรา เครือค าอ้าย, 2552 : 9)  

จากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้น การที่จะท าให้ครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา มีสมรรถนะในการด าเนินการ
เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่ดีส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการด าเนินการจัดท าสมรรถนะของครูพี่เลี้ยง ส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ตามกรอบที่คุรุสภาก าหนด 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

สมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือก 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากความเป็นไปได้และความถูกต้องชัดเจนของข้อมูล ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ศึกษาและเก็บข้อมูลโดยการ
ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่มประกอบด้วย 1)กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา , 2)กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 3)กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยมีเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล 

โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาท าการแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลเพียงพอหรือไม่ และหาข้อมูลเพ่ิมเติมต่อไปเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ที่สุด 

  3.2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วน าไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และ
สังเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สามารถตอบค าถามได้เพ่ือการเขียน
บรรยายผล 

4) การตรวจสอบข้อมูล 
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ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)  
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือไม่ เป็นการตรวจสอบ
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและการสนับสนุนของบุคคล ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกลุ่มอาจารย์
นิเทศก์  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มานั้นจะน ามาเชื่อมโยงและประมวลพร้อมวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกันหรือไม่ กรณีข้อมูลที่ได้จากการมีความขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน กับข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์คน
ใดคนหนึ่ง ผู้วิจัยจะด าเนินการ กับข้อค าถามพร้อมข้อมูลที่ได้ไปท าการสัมภาษณ์ กับผู้อ่ืน ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล หากข้อมูลที่ได้มีความขัดแย้ง
หรือขาดความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจะด าเนินการค้นคว้าและตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการยืนยันและหา
ข้อสรุปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและ ถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1) องค์ประกอบของครูพ่ีเลี้ยง 
  ในการวิจัยพบว่า บทบาทหลัก ของครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประสบผลส าเร็จของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม โดย
ครูพ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการประพฤติตัวนอกชั้นเรียน  มี
ความรอบรู้ในสาขาวิชาที่สอนอย่างดี สามารถให้ค าแนะน า แนะแนวการสอนและการใช้ชีวิตต่อนักศึกษา
ฝึกสอนได้อย่างดี และท่ีส าคัญต้องสามารถให้ค าแนะน าในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง 

2) สมรรถนะ ของครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จากการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะคือ  1)การจัดท าแผนการเรียนรู้, 2)การ
จัดการเรียนรู้ และ 3)การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   

2.1) สมรรถนะ การจัดท าแผนการเรียนรู้ ของครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ คือ 

2.1.1) การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1.2) การก าหนดเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1.3) การก าหนดกิจกรรมการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1.4) การก าหนดสื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และกิจกรรม 

   การสอน 
2.1.5) การก าหนดวิธีการวัดผลได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.2) สมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ ของครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 9 สมรรถนะ คือ 

2.2.1) การน าเข้าสู่บทเรียน 
2.2.2) การด าเนินกิจกรรมการสอนสอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ 
2.2.3) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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2.2.4) การอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ 
2.2.5) การให้ความส าคัญกับผู้เรียน ทั่วถึงทั้งชั้นเรียน 
2.2.6) การซักถาม เสริมแรง ผู้เรียน 
2.2.7) การใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาการสอน 
2.2.8) การสรุปบทเรียนตามแผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย 
2.2.9) การควบคุมชั้นเรียน 

2.3) สมรรถนะ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครูพ่ีเลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 9 สมรรถนะ คือ 

2.3.1) การก าหนดประเด็นปัญหา 
2.3.2) การระบุวัตถุประสงค์ 
2.3.3) การระบุคุณค่าท่ีจะได้รับจากการแก้ปัญหา 
2.3.4) การระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.3.5) การอ้างอิงผลงานวิจัย 
2.3.6) การระบุขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
2.3.7) การใช้เครื่องมือในการเก็บผลวิจัยและวิเคราะห์ผล 
2.3.8) การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.3.9) การอภิปรายผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
อภิปรายผล 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”(professional experience) คือ
กระบวนการและการประมวลประสบการณ์ที่สถาบันผลิตครูด าเนินการขึ้น เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้น า
ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ด้วยการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง จากการท างานใน
วิชาชีพร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยง นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการพ่ีเลี้ยง(mentoring) หมายถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มีบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือพ่ีเลี้ยง(mentor) และผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ(mentee) โดยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ ในเรื่องต่าง ๆให้กับฝ่ายหนึ่ง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความส าคัญ ต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะได้เรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ครูอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม  เป็นโอกาสที่จะได้น าความรู้
และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์และแก้ปัญหาใน
กระบวนการท างาน โดยมีครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
และความช่วยเหลือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม ใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติการ
สอนตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ในชั้นปีสุกท้ายเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามข้อก าหนดของ
คุรุสภา เพ่ือยกระดับมาตรฐานการความเป็นครูให้สูงขึ้น โดยคาดหวังให้ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนมี
ทักษะในการสอน และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีอิทธิพลในการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอนคือครูพ่ีเลี้ยง ที่จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีประสิทธิภาพในการให้ค าแนะน า 
ชี้แนะแนวทาง รวมถึงการแก้ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติการสอน ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 
 ครูพ่ีเลี้ยงจะต้องมีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วน จากการวิจัยพบกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลได้
ให้ความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า สมรรถนะหลักของครูพ่ีเลี้ยงประกอบด้วย 3 สมรรถนะ คือ 
1)การจัดท าแผนการเรียนรู้, 2)การจัดการเรียนรู้ และ 3)การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน นับว่าครอบคลุม
ภาระหน้าที่ของครูพ่ีเลี้ยง และมีสมรรถนะย่อยในแต่ละสมรรถนะหลัก ดังทีไ่ด้ให้ข้อมูลไว้ในผลการวิจัย 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบ สมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยง ต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยงมี 3 สมรรถนะ
ที่ครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ และมี 23 สมรรถนะย่อย ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท าหน้าที่
ครูพ่ีเลี้ยง  
 จากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงลึก หากมีการวิจัยเชิง
ปริมาณควบคู่ไปด้วย จะท าให้ทราบถึงข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างข้ึน 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องสมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยงเพียงเรื่องเดียว ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปสามารถท าการวิจัยต่อยอดและพัฒนาสมรรถนะของครูพ่ีเลี้ยงเป็นรูปแบบของรายละเอียดและแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่มือหรือรูปแบบในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและปัญหา
เป็นฐาน 2) สังเคราะห์รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับ
วิศวกรรมศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1) การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและปัญหาเป็นฐาน 
    1.1 สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดการบูรณาการข้ามกลุ่มวิชา ระหว่าง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ จุดเด่นคือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงเหมาะกับการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมและทางวิทยาศาสตร์ซึ่งศาสตร์ทั้งสองจ าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
    1.2 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่มย่อยมาใช้
ในการศึกษา อภิปรายปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหา น าความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่นคือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้เครื่องมือสื่อสารในการหาค าตอบอย่าง เสรี มีผลงาน
เชิงประจักษ์ เหมาะที่จะน ามาใช้ในขั้นตอนการด าเนินการสอน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของความรู้
เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา 
 2) การสังเคราะห์รูปแบบฯ ประกอบด้วยขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล และ
ขั้นตรวจปรับ ในขั้นด าเนินการ ช่วงการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียน
บูรณาการกับความรู้ใหม่รวมทั้งความรู้จากศาสตร์อ่ืนโดยบูรณาการทั้ง 4 ศาสตร์ของสะเต็มเข้ากับ
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิชาทางวิศวกรรมต้องใช้ความรู้หลายหัวข้อในวิชาเดียวกัน 
ต่างวิชากันเพ่ือมาหาค าตอบ 
 
ค าส าคัญ: สะเต็มศึกษา การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน บูรณาการเรียนรู้ วิศวกรรมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The purposes of this Documentary research were to 1 )  Analysis of STEM 
Education learning /Problem-based learning model. 2) Synthesis of integration of STEM 
Education with Problem-based learning model for Engineering Education 
 The results of the research were as follows: 
 1) Analysis of STEM Education learning /Problem-based learning model. 
 1.1 STEM is conceptual learning model regarding interdisciplinary integration of 
sciences, technology, engineering and mathematics, which can be implemented for 
every level of learning. Advantage of STEM can be identified as to apply knowledge of 
engineering design into sciences, mathematics and technology. Both engineering design 
process and linking of four STEM contents, can be effectively apply for Engineering 
Education. 
 1. 2 Problem-based learning is learning procedure which apply problems and 
real situations occurred to encourage learners through self- learning for efficient 
accomplishing problems’  solving skills in terms of group learning and discussion.  The 
advantage of PBL composes of group learning, discussions with free communication 
tools which enhance empirical learning results. 
 2 The learning model between STEM and PBL is theoretically procedure as 
composition of 4 steps as preparation, operation, evaluation and adjustment.  In 
operation step, learning management can be designed for integrating prior, present 
and new knowledge regarding STEM into PBL learning procedure for Engineering 
Education’s effective learnings needed certain levels of integration. 
 
Keywords: STEM Education, Problem-based Learning, model of integration, 
                Engineering Education 
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บทน า 

 ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) และในขณะเดียวกันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้มี
สัดส่วนประชากรวัยท างานลดลง ซึ่งส่งผลต่อการสร้างก าลังคนหรือการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือสะเต็มศึกษา(STEM Education) นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจการก้าว
ออกจากกับดักรายได้ปานกลาง นั่นคือการเพ่ิมรายได้ต่อหัวประชาชาติด้วยจ านวนแรงงานที่ลดลง ซึ่ง
ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญให้ประเทศไทย จ าเป็นต้องเพ่ิมทักษะและคุณภาพของแรงงาน ตัวชี้วัด
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (Technical infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific 
infrastructure) และด้านการศึกษา (Education infrastructure) นั้น มีอันดับลดลง แสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนแอทางด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น คุณภาพการศึกษา และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการพัฒนาก าลังคน และเศรษฐกิจของประเทศ(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2559 : 2) 

 เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพการศึกษาพบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ต่ า ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบ PISA และ TIMSS ที่อยู่ในระดับ
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ในกลุ่ม OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง เรียนแบบท่องจ าท าให้
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้เป็นภาพใหญ่ได้ และไม่สามารถน าบทเรียนนั้นไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559 : 3) และโลกของการศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
ต่างๆ มากมาย 

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็น
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์ 4 ศาสตร์ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วมด้วยกัน ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบการเรียนการสอนให้มี
กิจกรรม โดยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สะเต็มศึกษายังเป็นการจัด
การศึกษาที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนง ทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิด และทักษะอ่ืนๆ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้างความยืดหยุ่นใน
เนื้อหาวิชา ความท้าทาย ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของ
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บทเรียน ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงเหมาะที่จะท าให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่ง 
อนาคตได้อย่างแท้จริง(เทอดชัย , 2560 : 175) โดยผ่านประสบการณ์ ในการท ากิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 1)การเรียนรู้โดยใช้ปญหาเปนฐาน 
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจและคาดว่าน่าจะแก้ปัญหาใน
หลายๆ ประเด็นที่กล่าวมาในตอนตนได ทั้งนี้เนื่องจาก (1) เปนการสร้างองค์ความรู้อย่างมีรูปแบบ (2) 
เปนการพัฒนากระบวนการความคิดที่มีเหตุผล (3) เปนการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ดวย
ตนเองอยางเสรี (4) เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน การไดฝกเรียนโดยการแก้ปัญหาฝึกคิด ซึ่งเป็นการ
ท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู เปนการสร้างแรงกระตุนให้ผูเรียนอยากรู้ตอไปเรื่อยๆ (Khairiyah and 
others, 2004; Doris R. and others, 2002 อ้างถึงใน พรจิต,2553 : 2) 

 การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมนั้น ลักษณะเนื้อหารายวิชาส่วนมากนั้น ลักษณะรายวิชามี
เนื้อหาที่มุ่งเน้นการค านวณทางคณิตศาสตร์ และการออกแบบ ผู้สอนจะตั้งใจสอนได้ดีก็ตาม แต่ผล
การเรียนของผู้เรียนยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้สอนควรจะมีเครื่องมือ หรือ
รูปแบบการเรียนการสอนที่จะใช้ช่วยในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถที่จะคิดค านวณ ได้ตามที่
ผู้สอนวางเป้าประสงค์เอาไว้ แต่การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมนั้น พบว่าวิธีสอนที่อาจารย์ใช้สอน 
ส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย รูปแบบกิจกรรมของผู้เรียนเป็นแบบถามตอบค าถาม (พินิจ และ
คณะ , 2559 : 75) ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการคิด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนในปัจจุบัน
ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียน ห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ควรเปลี่ยนจาก ห้องเรียนธรรมดา เป็นสตูดิโอ เป็นที่ท างานเป็นกลุ่มๆ ซึ่งหมายความว่า การ
เรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Problem- Based Learning เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก 
“กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียนเป็น “ประธาน” และเป็น “กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือท า การ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการเรียนรู้จาก ปมปัญหาสู่ปัญญา และ
พัฒนาครูผู้สอนผ่าน กระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ จากความเป็นมาและความส าคัญ
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานส าหรับวิศวกรรมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ท างานทางด้านปฏิบัติและการเรียนทฤษฏีได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรม และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลต่อการเรียนทั้งด้าน
วิศวกรรมพ้ืนฐานและด้านวิศวกรรมประยุกต์ อันเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพ
ด้านวิศวกรรม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและปัญหาเป็นฐาน 

 2. สังเคราะห์รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับ 

วิศวกรรมศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

 2. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สะต็มศึกษาและปัญหาเป็นฐาน 

 3. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับ
วิศวกรรมศึกษา 

ผลการวิจัยเอกสาร 

 1) สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ระหว่าง
ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการที่
สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น จุดเด่นของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวก
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กล่าวคือ ในขณะที่ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มา
ออกแบบวิธีการ หรือกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และจุดเด่นอีกข้อหนึ่ง คือการบูรณา
การเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา ทั้งนี้ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้น
ในชั้นเรียนสะเต็มศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การบูรณาการภายในวิชา 2) การ 
บูรณาการแบบพหุวิทยาการ 3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ 4) การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา  
 1.1) ลักษณะส าคัญของสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ (1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้บูรณาการความรู้ และทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในสะเต็มศึกษาในระหว่างการเรียนรู้ (2) มีการท้า
ทายผู้เรียนให้ได้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนด (3) มีกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบแอก
ทีฟ (active learning) ของผู้เรียน (4) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการท า
กิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดให้ และ (5) สถานการณ์หรือปัญหาที่ใช้ในกิจกรรมมีความ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต 
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 1.2) การผนวกกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุปัญหา 2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3) ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา สามารถสรุปได้ว่าการบูรณาการสะเต็มศึกษามี
ทั้ง การบูรณาการภายในวิชา บูรณาการกับหลายๆวิชา บูรณาการข้ามสาขาวิชาซึ่งการบูรณาการ
อย่างหลังนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้  และทักษะที่ เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ และทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือโครงงานเป็นฐาน (Problem/Project-
Based Learning) เป็นกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิศวกรรมและทางวิทยาศาสตร์โดยศาสตร์ทั้งสองจ าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 2) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อย มาใช้ในการศึกษา อภิปรายปัญหา หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.1) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถสรุปได้ว่ามีข้ันตอนส าคัญ 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และมองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา  ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหา ที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้ 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 
 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 
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 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบ
แนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอ
เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผล
งาน 
 2.2) บทบาทของผู้สอน 
 ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐานนี้ ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นเพียง 
Facilitator คือ เป็นที่ปรึกษา จะไม่บอกค าตอบหรือสอนทฤษฎีโดยตรงให้ทันที แต่มีบทบาทกระตุ้น
การคิดของผู้เรียนผ่าน Guiding Question เช่น ค าถามปลายเปิด หรือค าถามชี้น าเพ่ือแนะให้แก่
ผู้เรียน รวมถึงสังเกตการณ์ ซักถามหรือตั้งประเด็นต่างๆ และสรุปบทเรียนในตอนท้ายเพ่ือแตก
ประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ปรียานุช, 2557 : 12) 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและแบบปัญหาเป็นฐาน มีการ
เชื่อมโยงที่คล้ายกัน ที่ส าคัญจะเป็นกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังตารางที่1 ซึ่งจะเป็นขั้นตอนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการสอน 
ดังนั้นเมื่อน ารูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ที่มีการบูรณาการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา มาร่วมกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานที่คล้ายกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของสะเต็มศึกษา จะได้รูปแบบการสอน
ที่เหมาะกับวิชาด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ 
  

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์และเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของสะเต็มศึกษากับ 
    ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของ 
สะเต็มศึกษา 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ 
ปัญหาเป็นฐาน 

1. ระบุปัญหา  ขั้นที่ 1  ก าหนดปัญหา 
2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ขั้นที่ 2  ท าความเข้าใจกับปัญหา 
3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้ 
5) ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือช้ินงาน 

ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 6  น าเสนอและประเมินผลงาน 
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 3) จากผลการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน สามารถสังเคราะหร์ูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับ
วิศวกรรมศึกษา ตามภาพที่1 โดยในขั้นด าเนินการ ช่วงการปฏิบัติกิจกรรมการสอน เชื่อมโยงความรู้
เดิมของผู้เรียนบูรณาการกับความรู้ใหม่รวมทั้งความรู้จากศาสตร์อ่ืนโดยบูรณาการศาสตร์ ทั้ง 4 
ศาสตร์ของสะเต็มศึกษา เข้ากับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานตามภาพที่2 ด้วยวิชา
ทางวิศวกรรมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ความรู้หลายๆหัวข้อในวิชาเดียวกัน ต่างวิชากัน และต่างศาสตร์ เพ่ือ
มาหาค าตอบ ส่วนภาพที่3 จะแสดงการบูรณาการของความรู้ภายในวิชาหลายๆส่วนกับความรู้ จาก
วิชาอ่ืนและจากศาสตร์อ่ืน เพ่ือน ามาหาค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น และใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์
มาแก้ปัญหา 
 

                                        

            
 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 2 ขั้นด าเนินการสอนในส่วนหัวข้อเนื้อหาย่อย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 
28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จังหวัดปทุมธานี 

887 
 

           

           

               

        
STEM

      
   

     

       

            1

           2

           3

                 

               
        

          

           
      

          PBL

                    

                       

           

 
ภาพที่ 3 ขั้นด าเนินการส่วนที่ใช้การบูรณาการข้ามศาสตร์ในการเรียนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา 

             ร่วมกับปัญหาเป็นฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มีแนวคิดการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ระหว่าง
ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นการบูรณาการที่
สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น จุดเด่นของการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวก
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการบูรณาการเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 
4 สาขาวิชา จึงเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมและทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ศาสตร์ทั้งสองจ าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี 
รวมถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 2) การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 
เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อยมาใช้ในการศึกษา อภิปรายปัญหา หาแนวทาง
แก้ไขปัญหา และสามารถน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของการเรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐาน คือผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการใช้
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เครื่องมือสื่อสารในการค้นหาค าตอบได้อย่างมีเสรี และมีผลงานเชิงประจักษ์ จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ใน
ขั้นตอนการด าเนินการสอน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการของความรู้เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา 
 3) การสังเคราะห์รูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับ
วิศวกรรมศึกษา ประกอบด้วยขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นตรวจปรับ ในขั้น
ด าเนินการ ช่วงการปฏิบัติกิจกรรมการสอน เชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนบูรณาการกับความรู้ใหม่
รวมทั้งความรู้จากศาสตร์อ่ืนโดยบูรณาการศาสตร์ ทั้ง 4 ศาสตร์ของสะเต็มศึกษา เข้ากับขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ด้วยวิชาทางวิศวกรรมศึกษาจ าเป็นต้องใช้ความรู้หลายๆหัวข้อใน
วิชาเดียวกัน ต่างวิชากัน และต่างศาสตร์ เพ่ือมาหาค าตอบ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1) สะเต็มศึกษา เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรใน
ทุกระดับชั้น ฝกใหผูเรียนรูจักคิด การตั้งค าถาม แกปญหาและสรางทักษะการหาขอมูล และการ      
วิเคราะหขอคนพบใหมๆ ท าใหผูเรียนรูจักน าองคความรูจากวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาบูรณา
การกันเพ่ือมุงแกปญหาส าคัญๆ โดยผ่านกระบวนการเชิงวิศวกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับ (พรทิพย์     
ศิริภัทราชัย,2556,หน้า 55) กล่าวว่า STEM Education เป็นการจัดการศึกษาที่ สามารถพัฒนาให้
ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้  ทักษะการคิด และทักษะอ่ืนๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การ 
ค้นคว้า สร้างและพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนกับข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้างความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทาย 
ความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายของบทเรียน ใน STEM 
Education จึงเหมาะที่จะท าให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้ และอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้อย่าง
แท้จริง จึงเห็นว่าสะเต็มศึกษาเหมาะเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ใช้ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในการค านวณ เช่นรายวิชาการศึกษาในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างยิ่ง  
และเป็นการเรียนที่มีการบูรณาการในหลายวิชาเพ่ือค้นหาค าตอบ 
 2) การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นวิธีสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีปัญหาเป็นจุดตั้งต้นและเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดย
สร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทฤษฎีผ่านการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตัวเอง พร้อมกับพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งการเรียนที่มีการบูรณาการแบบ
ข้ามรายวิชา ข้ามศาสตร์ เช่นการเรียนด้านวิศวกรรม โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานจะเป็น     กล
ยุทธในการจัดการเรียนรู้ที่มีแนวทางใกล้เคียงกลับแนวทางกับการบูรณาการแบบนี้  สอดคล้องกับ 
(กมลฉัตร  กล่อมอ่ิม,2560,หน้า 192) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วยเพ่ิม
แรงจูงใจในการเรียนรู้ สามารถจดจ าได้ดี ทั้งครูและนักศึกษาสนุกกับการเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการ
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ท างานเป็นทีม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ได้จริง 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังเนื้อหาจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว สิ่งส าคัญสถานการณ์
ปัญหา หรือกรณีศึกษาที่น ามาใช้เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียนน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมี
อยู่เดิมมาใช้แก้ปัญหา ดังนั้นลักษณะของปัญหาต้องมีความน่าสนใจ ท้าทายและน่าค้นหาค าตอบโดย
มีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

 3) รูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับวิศวกรรมศึกษาเป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันกัน ผู้เรียนเป็นผู้
ลงมือท า ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยกระตุ้นด้วยกิจกรรมหรือค าถาม การปฏิบัติกิจกรรมการ
สอนในขั้นการด าเนินการจะใช้ความรู้สะเต็มที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาบูรณาการกับความรู้ใหม่ที่ผู้เรียน
ค้นคว้าร่วมกับกลุ่มร่วมกับความรู้ในวิชาอ่ืนมาบูรณาการเพ่ือหาค าตอบที่แก้ปัญหาที่ก าหนดขึ้น  ด้วย
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ค าตอบที่หามาได้จะมาเป็นความรู้เดิมเพ่ือที่จะบูรณา
การกับความรู้ใหม่และความรู้ต่างวิชาอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 

 การสังเคราะห์รูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับปัญหาเป็นฐานส าหรับวิศวกรรม
ศึกษานี้ เป็นงานวิจัยเพียงวิเคราะห์เอกสารเพ่ือก าหนดวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน 
ดังนั้นควรมีการน าวิธีการแก้ปัญหาไปสู่การปฏิบัติ ควรน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเหมาะสม 
สอดคล้อง ประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้น าไปท าเอกสารค าสอน สื่อ เพ่ือใช้ในการวิจัยกับผู้เรียนด้าน
วิศวกรรม และสามารถน ารูปแบบที่ผ่านการวิจัยมาพัฒนาเพ่ือประยุกต์ใช้รูปแบบบูรณาการนี้เป็น
ต้นแบบกับวิชาในแขนงหรือวิชาด้านอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค กลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality สําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารปูแบบโดยใชส่ือ Augment Reality เพื่อศึกษาความคิด

สรางสรรค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาเจตคติท่ีมีตอรูปแบบการสอน โดยกลุมวิจัยครั้งนี้คือ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูหลักการสรางสรรคงานทัศนศิลป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบวัดเจตคติ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติ

วิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2) การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented Reality 

พบวาผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  

 3) เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ตอรูปแบบการสอนโดย

ใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยรวมอยูในระดับดี 
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คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ความคิดสรางสรรค/เจตคติตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 

Abstract 

 The objective of this research is  development on instructional in developing creativities 

on art subject group using constructivist theory combined with augmented reality for grade 9th 

The objective is to develop a model using Augment Reality media to study creativity to compare 

learning achievement to study the attitude towards teaching styles  students researched in 

semester 2 at Chonkanyanukul school on 2018, there were 30 students the research instruments 

consist of planning learning of creative visual arts on achievement test, the creative thinking 

ability test, and questionnaire of attitude test by collecting data which was analyze Percentage, 

Mean, Standard Deviation, and T-test dependent. 

 The research result found that  

 1. Student’s learning achievement on Applying Constructivism theory with Augmented 

Reality media feud that after using Constructivism theory at the level of 0.5.  

 2. The creativity development by using Constructivist theory, the measurement level is 

the most appropriate.  

 3. Attitude of grade 9
th, Chonkanyanukul School, Chonburi students to Augmented Reality 

media is at the good level. 

Keywords : Learning Achievement,  Creative Thinking,  Attitude Towards  Learning      

       Management Model 

 

บทนํา 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาและเรียนรู มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนเทคโนโลยีท่ีมี

ความสําคัญในการขับเคล่ือนความรู ลักษณะแนวโนมนี้จะมีผลตอการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การนําไปใชและกลไกการพัฒนาและการสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงการ

สรางสังคมแหงการเรียนรูของโลกอนาคต(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ปจจุบันความกาวหนาในระบบเทคโนโลยี

สารสรเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเติบโตอยางรวดเร็ว  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถนํามาใชใน

การออกแบบ พัฒนา นวัตกรรมการศึกษา เปนเครื่องมือการเรียนรูท่ีสําคัญ โดยใหนักเรียนมีสวนรวม  ในรูปแบบ

หองเรียนเสมือนจริง )Virtual Classes) ทําใหตอบสนองตอการเรียน ในรูปแบบการเรียนนี้มีการปรับเปล่ียนไป
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หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะท่ีเรียกวา ออคเมนเต็ดเรียลลิต้ี (Augmented Reality (AR)) เปนเทคโนโลยีการ

ติดตอกับผูใช ท่ีไดรับการพัฒนาเพื่อตอบสนองของผูใช การสรางแรงจูงใจ หลักการทฤษฎีการเรียนรูส่ิงตางๆ หรือ

ส่ืออื่นๆ อยางหนังสือ บัตรคํา เหลานี้ก็สามารถประยุกตใชงานรวมกับส่ือ AR ในดานศึกษานั้นโปรแกรมนี้สามารถ

ประยุกตกับการเรียนรูไดดี ทําใหผูเรียนไดสัมผัสประสบการณท่ีเสมือนจริง ผูเรียนเกิดกระบวนการรมกันเรียนรู 

ครูผูสอนเสริมสรางความรูของผูเรียนผานการสาธิต การสนทนา สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจและประสบการณ

ท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีเรียน อีกท้ังยังสามารถขยายสูนอกหองเรียนไดมากข้ึน จากการศึกษาขอมูลในเนื้อหามี

รูปแบบท่ีเสมือนจริงสอดคลองกับบริบทของโลกจริง ทําการวิเคราะหเนื้อหา (วิวัฒน มีสุวรรณ,2556) ในการ

จัดการเรียนการสอนศิลปะพบปญหาวาผูเรียนยังมีความคิดสรางสรรคไมมากพอ มักจะทํางานศิลปะดวยการ

ลอกเลียนแบบจากครูผูสอน และยังไมไดรับการพัฒนาทางดานความคิดสรางสรรคเทาท่ีควรจะเปน อีกท้ังยังมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะและความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง (เกศินี กี่นา

,2558) อีกท้ังปญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป ยังมีการจัดกิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอนท่ีไมเราใจ นักเรียนแสดงออกทางความคิดท่ีเบ่ือหนายตอการเรียนรูทางการเรียน ซึ่ง

สงผลใหคุณภาพโดยรวมนั้นไมดี  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดหาวิธีการและแนวทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยคิดหาเครื่องมือเขามาชวย

การสอนศิลปะ การเรียนหลักการสรางงานทัศนศิลป จึงไดมีการจัดทําส่ือโดยใช Augmented Reality กับเทคนคิ

การสอนแบบตางๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนหลักการสรางงานทัศนศิลป รวมท้ังการผลิตส่ือการ

สอน จัดสรางส่ือ และคิดคนนวัตกรรมใหมๆมาใชประกอบการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชสัญลักษณ

ภาพท่ีทําในนั้นลักษณะของ Augmented Realityหรือ AR เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนได เปนแรง

กระตุนสําคัญทําใหผูเรียนมีความจูงใจใฝเรียนรู มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน (ชัยรัตน พัทบุรี,2552) โดยประยุกตใช

กับทฤษฎีคอนตรัคติวิสตท่ีใชทฤษฎีของทอรแรนซในการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจท่ีจะ

พัฒนาในการเรียนรู มีการรวมมือ และแลกเปล่ียนประสบการณของผูเรียน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม “Physical 

Knowledge Activity” ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ือท่ีมีความสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 

โดยผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา จนเกิดเปนความรูความเขาใจ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง 

หลักการสรางงานทัศนศิลป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 2. เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคโดยใชตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented Reality 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง หลักการสรางงานทัศนศิลป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการสรางงานทัศนศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียนและหลังเรียน  

 4. เพื่อศึกษาเจตคติ ท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

เรื่อง หลักการสรางงานทัศนศิลป 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง เปนเนื้อหาวิชาศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูวิจัยเลือกรูปแบบการสอนโดยใชส่ือ Augmented 

Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง หลักการสรางงานทัศนศิลป ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีกําหนดไวในสาระการเรียนรู

แกนกลาง 

2. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 17 หองเรียน จํานวนนักเรียน 649 คน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1. ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2561  

  1.2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน จํานวน 1 หองเรียน วิธีเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบ

กลุม 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 2.1. แผนการจัดการเรียนวิชาศิลปะ เรื่องหลักการสรางงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality จํานวน 4 แผน ใชเวลา 14 ช่ัวโมง 

 2.2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนยั จํานวน 40 ขอ จํานวน 4 

ตัวเลือก 

 2.3. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนแบบประเมินผลงาน 3 ระดับ จํานวน 5 ขอ 

 2.4. แบบทดสอบวัดเจตคติท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาศิลปะ เปนแบบประเมิน 5  
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ระดับ จํานวน 10 ขอ 

 3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  3.1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ 

Augmented Reality ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีลําดับข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

  3.1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับศึกษาแนวคิด ทฤษฏีในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

และศึกษาหลักสูตรวิชาศิลปะช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

  3.1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ 

Augmented Reality ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 แผน รวม 14 ช่ัวโมง แลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 5 

ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหา พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับเหมาะสมมาก โดยมี �̅�= 4.56, SD = 0.63  

  3.1.3. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษาและขอบกพรองเกี่ยวกับ

เวลา ลักษณะกิจกรรม และเนื้อหา 

 3.2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 40 ขอ 

จํานวน 4 ตัวเลือก 

  3.2.1. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู

แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และระยะเวลาท่ีจะทดลอง     

  3.2.2. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนขอสอบปรนัย 

จํานวน 60 ขอ เลือกนําไปใชจํานวน 40 ขอ จํานวน 4 ตัวเลือก กอนเรียนและหลังเรียนใชฉบับเดียวกัน 

  3.2.3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 

ทาน พบวาขอสอบมีคา IOC ต้ังแต 0.08-1.00 ท้ัง 40 ขอ มีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.60 และผล

การหาคาความยากงาย(p) หาคาอํานาจจําแนก(r) มีแบบทดสอบท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 45 ขอ ซึ่ง

ผูวิจัยคัดเลือกมา จํานวน 40 ขอ เฉพาะขอท่ีมีความยากงาย(p) ต้ังแต 0.21-0.94 ขอท่ีมีอํานาจจําแนก(r) ต้ังแต 

0.22-0.89 และคาความเช่ือมั่นKR-20 เทาหับท่ี 0.97 ครอบคลุมจุดประสงคเพื่อนําไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 

 3.3. การสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับ ข้ันตอน ดังนี ้

  3.3.1. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค จาก 

หนังสือเทคนิคการสงเสริมพัฒนาความคิดสรางสรรค และศึกษาหลักสูตร คูมือ การวัดผลประเมินผล ตาม 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

  3.3.2. สรางแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค เปนกิจกรรมยอยแบงเปน 3 กิจกรรม  

   กิจกรรมท่ี 1 การตอบคําถาม 

   กิจกรรมท่ี 2 การทําผลงาน 

   กิจกรรมท่ี 3 การนําไปใช 

  3.3.3. นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคท่ีปรับปรุงแกแลว ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน 

พบวาคา IOC ท่ีไดมีคา 0.80 – 1.00 จํานวน 5 ขอ 

  3.3.4. นําแบบทดสอบมาจัดพิมพเพื่อนําไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

ชลกันยานุกูล 

 3.4 การสรางแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดย

ประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับข้ันตอน 

ดังนี ้

  3.4.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต และเอกสารท่ีเกี่ยวของ

กับการสรางแบบวัดเจตคติ โดยศึกษาประเด็นการประเมิน และลักษณะของเกณฑการประเมินจะตองเช่ือมโยงกับ

รูปแบบการสอนแบบทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality 

  3.4.2. สรางแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด

สรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Reality ซึ่งเปนแบบการประเมินจํานวน 

10 ขอโดยมีการกําหนดเกณฑ 5 ระดับ 

  3.4.3. นําแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Realityเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พบวา

คา IOC ท่ีไดมีคา 0.60 – 1.00 จํานวน 10 ขอ 

  3.4.4. นําแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

ความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Realityจัดพิมพเพื่อ 

นําไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 4.1. ติดตอโรงเรียนชลกันยานุกูล ใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อประสานขอความรวมมือในการ 

ทดลองเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.2. ทําหนังสือขออนุญาต เพื่อขอความอนุเคราะหกับโรงเรียนชลกันยานุกูล เพื่อเปนกลุมตัวอยาง และ 
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เพื่อทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบ

วัดเจตคติท่ีมีตอการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอน

สตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Reality 

 4.3. ผูวิจัยช้ีแจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด

สรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามไดถูกตอง 

 4.4. ผูวิจัยใหผูเรียนทําทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 40 ขอ 

และตรวจใหคะแนน 

 4.5. ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality จํานวน 

4 แผน ใชระยะเวลา 14 ช่ัวโมง ตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4.6. เมื่อส้ินสุดการทดลองท้ัง 4 แผน ใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน โดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจใหคะแนนและนําคะแนนมาเทียบคะแนนกอนเรียน 

 4.7. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน และนําไปเปรียบเทียบกับ

การทดสอบหลังเรียนครั้งท่ี 1 เพื่อวิเคราะหผลทางสถิติและแปรขอมูลตอไป 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 5.1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบวัดเจตคติ ท่ีการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Reality 

 5.2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนกับหลังเรียน ท่ีเรียนดวยรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented Reality 

 5.3. ผลการศึกษาความคิดสรางสรรค และผลการศึกษาวัดเจตคติท่ีเรียนดวยรูปแบบการ 

จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือAugmented  

Reality 

 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรู 

ศิลปะ เรื่อง หลักการสรางสรรคงานทัศนศิลปมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยสังเคราะห หลักการแนวคิด และทฤษฏีทางการจัดการ

เรียนรูมาประยุกตใช 
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 2. วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 3. กระบวนการจัดการเรียนรู มี 5 ข้ัน 1.ข้ันรับรู 2. ข้ันสาธิต 3. ข้ันปฏิบัติ 4. ข้ันสรางสรรค 5. ข้ันประยุกต 

 4. เนื้อหาสาระการเรียนรู เปนไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

 5. การวัดประเมินผล กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 ตอนท่ี 2 ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

เรื่อง หลักการสรางสรรคงานทัศนศิลป 

 ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวย 

รูปแบบการสอนโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

กลุม N �̅� SD Df t p 

กอนเรียน 30 24.37 3.44 
29 -13.243 .000 

หลังเรียน 30 34.67 1.45 

*p < .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานกุูล 

จังหวัดชลบุรี ท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

มีคาเฉล่ียหลังเรียน (�̅� = 34.67, SD = 1.45) สูงกวากอนเรียน (�̅�= 24.37, SD = 3.44) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 ตารางท่ี 2 ผลความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ท่ี

เรียนดวยโดยใชตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง 

หลักการสรางสรรคงานทัศนศิลป  

กลุม N �̅� SD รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 การตอบคําถาม  13.70 0.95 91.33 

กิจกรรมท่ี 2 การทําผลงาน  30 13.97 0.81 93.11 

กิจกรรมท่ี 3 การนําประยุกตใชในผลงาน  14.70 0.78 98.00 

รวม  42.37  94.15 

 ตารางท่ี 2 พบวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 

ท่ีเรียนดวยโดยใชตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยู

ในระดับดีมาก 

 ตารางท่ี 3 ผลเจตคติตอรูปแบบการสอนโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานกุูล  
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ลําดับ ขอความ �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

1 การสรางสรรคงานทัศนศิลป ทําใหไดรับความรู

เกี่ยวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลป 
4.80 0.18 เห็นดวยมาก 

2 การสรางสรรค มีคุณประโยชนตอการพัฒนาการ

เรียนรู และฝกทักษะ 
4.93 0.25 เห็นดวยมาก 

3 สาระการเรียนรูในกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การ

สรางสรรคงานทัศนศิลป เหมาะสมกับเวลา 
4.93 0.25 เห็นดวยมาก 

4 การสรางสรรคงานทัศนศิลป มีความสอดคลองกับ

หลักสูตรของโรงเรียน และเกิดประโยชนตอการเรียน

การสอน 

4.97 0.18 เห็นดวยมาก 

5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ นาสนใจ 4.93 0.25 เห็นดวยมาก 

6 นักเรียนมีความสุขและสนุกสนานตอการเรียน 4.93 0.25 เห็นดวยมาก 

7 การสรางสรรคงานทัศนศิลป มีความเหมาะสมกับ

ระดับช้ันเรียนและนาสนใจ ทําใหอยากเรียนรู 
4.90 0.31 เห็นดวยมาก 

8 นักเรียนรูสึกประทับใจท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียน 

โดยเนนปฏิบัติ 
4.97 0.18 เห็นดวยมาก 

9 นักเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรู เรื่อง การ

สรางสรรคงานทัศนศิลป 
4.97 0.18 เห็นดวยมาก 

10 นักเรียนสามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน 4.93 0.25 เห็นดวยมาก 

สรุประดับเจตคติรวมของนักเรียน 4.93 0.23 ดีมาก 

 ตารางท่ี 3 เจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ตอรูปแบบการ

สอนโดยใชส่ือ Augmented Reality กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดยรวมอยูในระดับดีมาก  

 

อภิปรายผล  

 จากการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค กลุมสาระการ 

เรียนรูศิลปะ โดยประยุกตใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality สําหรับนักเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู เพือ่พัฒนาความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โดย 

ประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality เปนรูปแบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเพื่อสราง 
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แรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจ มีความต่ืนเตนตอรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ โดยผูวิจัยไดนําส่ือAugmented 

Reality มาประยุกตกับทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตทําใหนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคของ

ตนเองและนํามาสรางผลงานของตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดปรับเนื้อหา

บทเรียนใหเขากับส่ือการสอนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนรูท่ีจะสรางส่ิงใหมข้ึนมาสอดคลองกับทฤษฏี

ของเพียเจต กลาววา เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณเปนการสงเสริมการพัฒนาทางสติปญญา สอดคลอง

กับโรจนฤทธิ์ จันนุม ท่ีไดกลาววาการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

กระบวนการของรูปแบบการเรียนรู ทําใหทราบถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ และแหลง

เรียนรู ทําใหทราบถึงจุดบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขผูวิจัยจึงไดสรุปข้ันตอนกิจกรรม 5 ข้ัน ไดแก 1) ข้ันรับรู 

2) ข้ันสาธิต 3) ข้ันปฏิบัติ 4) ข้ันสรางสรรค 5) ข้ันประยุกต 

 2. ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ีเรียน

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยประยุกตทฤษฏีคอนตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว ผูวิจัยไดสรางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดความรูของนักเรียน

สอดคลองกับณัฏฐภรณ หลาวทอง ท่ีกลาววาแบบสอบผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล สามารถ

นําไปวัดกอนเรียนและหลังเรียนการจัดการเรียนรูเพื่อวัดพัฒนาการของผูเรียน ดังนัน้ผูวิจัยจึงได  จัดทํา

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 40  ขอ เปนปรนัย 

 3. ผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented 

Reality พบวาผลการประเมินจากนักเรียนอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียสูงกวาเกณฑรอยละ70 เพราะ

นักเรียนมีความพัฒนาความคิดสรางสรรคมากข้ึน มีการออกแบบผลงานท่ีมีความแตกตางท่ีหลากหลายมากข้ึน 

นักเรียนสามารถนํามาประยุกตส่ิงสรางสรรคส่ิงใหมใหมีความพัฒนามากกวารูปแบบเดิม ดังนั้นรูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนนัน้สอดคลองกับอารี พันธมณี ท่ีกลาววาความคิดสรางสรรคเปนความคิดแปลกใหม 

 4. เจตคติในการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ 

Augmented Reality  พบวานักเรียนมีเจตคติตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคอยูใน

ระดับดี เนื่องจากไดรับความสนใจในเนื้อหาบทเรียนรวมกับส่ือAR ทําใหกระตุนความคิดสรางสรรคมากข้ึน 

นักเรียนมีความสนใจเรียนตอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนการสอนท่ีนําเสนอภาพ 3 มิติทําให

นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาความคิดสรางสรรคของตนเองและนํามาสรางผลงานของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับไพศาล หวังพานิช ท่ีกลาวไววา เจตคติท่ีมีตอส่ิงหนึ่งอันเปนผลมาจากประสบการณการ

เรียนรูเกี่ยวกับส่ิงนั้น และเปนตัวกําหนดใหแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนมของการตอบสนองตอส่ิงนัน้ ดังนั้นผูวิจัย

จึงสรางเจตคติตอรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูนี ้

10 
 

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Rectangle

helpdesk
Typewriter
900



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 3 ดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและสิ่งประดิษฐ ประจําป 2562 

28 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

สรุปผล 

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูศิลปะโดยประยุกตทฤษฏี

คอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality ซึ่งประกอบดวย 1) หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู 2) 

วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรู 3) กระบวนการจัดการเรียนรู 4) เนื้อหาสาระการเรียนรู 5) การวัด

ประเมินผล 

 2. ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ีเรียน

ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต โดยใชส่ือ Augmented 

Reality พบวาผลการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดในทุกองคประกอบ 

 4. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยประยุกตทฤษฏีคอนสตรัคติ

วิสตรวมกับส่ือ Augmented Reality พบวา ผูเรียนมีความรูสึกแปลกใหม และนาสนใจในการเรียน ขณะท่ีเรียน 

ผูเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและเพลิดเพลินไดรับความรู เนื้อหาท่ีนําเสนอมีความนาสนใจ มีประโยชนและไม

ยากเกินไป ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง มีความเปนอิสระในการเลือกเนื้อหาในการเรียนรู

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1.1. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยผูสอนควรศึกษาองคประกอบของ

รูปแบบ เพื่อใหมีความเขาใจและทราบข้ันตอนของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนตองใหคําแนะนํา ให

กําลังใจ ช้ีจุดเดน จุดดอยในผลงานเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาผลงานใหดีข้ึนตอไป 

 1.2. ผูเรียนควรเตรียมตนเองในดานความรูทักษะพื้นฐานทางศิลปะ เพื่อใชในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ 

ผูเรียนควรมีความมั่นใจในการสรางสรรคผลงานของตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลงานศิลปะของตนเองตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาการสรางสรรคงานทัศนศิลป ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางสรรค 

งานทัศนศิลปคอนขางนอยกวาดานอื่นๆ ดังนัน้ในการวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการใชรูปภาพท่ีมีการสงเสริมดวย

ความรูเกี่ยวกับการสรางสรรคทัศนศิลป 

 2.2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาความคิดสรางสรรคจากกิจกรรมการตอบคําถาม โดยใหนักเรียนตอบคําถาม

จากคําถามท่ีผูวิจัยเปนผูกําหนดพบวาผูเรียนตอบคําถามคอนขางไมมีความมั่นใจ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรจะ
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มีการต้ังคําถามโดยนําส่ือการเรียนหรือรูปภาพประกอบ เพื่อใหผูเรียนมั่นใจท่ีจะกลาตอบคําถาม ไดเรียนรูอยางเต็ม

ศักยภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเปนอยางดี เนื่องจากไดรับความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางท่ี

ถูกตองจาก   ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ี

ชวยเหลือผูวิจัยตลอดเวลาท่ีศึกษาและทําวิจัย อีกท้ังตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน

และเอาใจใสดวยดีในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 

รายการอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ./(๒๕๕๑)./หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑./กรุงเทพฯ./

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

เกศินี กี่นา./(๒๕๕๘)./การสรางชุดกิจกรรมทัศนศิลปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิด

สรางสรรคสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑./วิทยานิพนธ./การศึกษามหาบัณฑิต./หลักสูตรและการ

สอน./ศึกษาศาสตร./มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชัยรัตน พัทบุรี./(๒๕๕๖)./การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เรื่อง เทคนิคการ

วาดภาพระบายสี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต ๓./

วิทยานิพนธ./ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต./สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา./มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 

ณัฏฐภรณ หลาวทอง./(๒๕๕๙)./การสรางเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา./กรุงเทพฯ./สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

ไพศาล หวังพานิช./(๒๕๓๒)./การวัดผลการศึกษา./กรุงเทพฯ./สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

โรจนฤทธิ์ จันนุม./(๒๕๕๙)./การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฏีคอนสตรัคซันนิสซึม 

เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรค สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4./วิทยานิพนธ./คณะ

ศึกษาศาสตร./สาขาหลักสูตรและการสอน./มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

วิวัฒน มีสุวรรณ./(๒๕๕๖)./การพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนรวมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

(Augmented Reality)./รายงานวิจัย./ คณะศึกษาศาสตร./มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อารี พันธมณี./(๒๕๕๓)./ฝกใหคิดเปน คิดใหสรางสรรค./กรุงเทพฯ./ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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The Competency Development of Vocational Teacher for Learning Management  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยท าการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างครูวิชาชีพ 
จ านวน 12 คน  และท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ตนเอง พบว่า  ครูวิชาชีพมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมทุกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  สมรรถนะในการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ  การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร  การท างานร่วมกัน การสร้างสรรค์ ความเข้าใจและใช้เป็นใน
ด้านข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจและใช้เป็นด้านสื่อ ความเข้าใจ และปฏิบัติเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการก ากับดูแลตนเอง ทักษะด้านสังคมและทักษะ
ข้ามวัฒนธรรม การมีผลงานและความรับผิดชอบ ภาวะผู้น าและหน้าที่รับผิดชอบ  

ค าส าคัญ: การพัฒนาครูวิชาชีพ  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21,  การบูรณาการการสอนแบบโครงการเป็นฐานกับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

Abstract 

This quasi- experimental research aimed to develop the learning management competency 
of the vocational teachers in the 21st century.  The performance self- evaluations were held by the 
group of 12 vocational teachers.  The results shown that the average competency of vocational 
teachers after attended the training are higher than before attended the training. The learning skills 
in the 21st century includes the competency at reading, writing, calculating, critical- thinking, 
communication, team work, creativity, data literacy, media literacy, information and communication 
technology literacy, flexibility and adaptability, initiating and self management, social and  cross 
cultural skills, performance and responsibility, and leadership and roles. 

Keywords:  Vocational teacher development, 21st Century learning skills, Integration of project-based 
teaching as a base for developing learning skills in the 21st century.  
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บทน า 
การปฏิรูปการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ก าหนดไว้ในมาตรา 81 ที่ว่า...“รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” ส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553 ที่มีการกล่าวถึงไว้ในมาตรา 15 ก าหนดให้
การศึกษามี 3 ระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้น มาตรา 
22 ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียน มีความส าคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ”1   ส่งผลให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ในขณะทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยก าลังให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาก็มีโจทย์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เรียกกันว่า 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในขณะที่ World Economic Forum (WEF)ได้ก าหนดทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้
ทั้งหมด 16 ทักษะ โดยแบ่งเป็น 3 หมวด ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของ ทักษะการใช้ชีวิตให้เหมาะกับบริบทของโลก
ปัจจุบัน ทักษะในการจัดการกับความท้าทายในชีวิต และทักษะการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดย
กระบวนการที่ใช้ในการสร้างทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสร้างได้จากจากกระบวนการที่ใช้ในห้องเรียนแบบเดิมๆ 2 ส่งผล
ถึงการปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปรูปแบบการเรียนจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 
ไปด้วยเพื่อเป็นการปรับตัวของผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญและได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษาชั้นน า
ของโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะแห่งอนาคต จึงได้สร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 (เครือข่ายP21) (Partnership for 21 st  Century Skills) ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่การมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation)การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problems Solving) การสื่อสารและการ
ร่วมมือท างาน(Communication and Collaboration) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology Skills) ได้แก่ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ( Information Literacy) ความรู้พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information, Communications and Technology Literacy; ICT Literacy) ความรู้พื้นฐาน
ด้านสื่อ(Media Literacy) และทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ได้แก่ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัว(Flexibility and Adaptability) การมีความคิดริเริ่มและการชี้น าตนเอง (Initiative and 
Self-Direction) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross Cultural Skills) การเพิ่มผลผลิต
และความรับผิดชอบ (Productivity and Accountability)ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information, Media, and Technology Skills) เพื่อเป็นกรอบ
และรูปแบบส าหรบั การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน2 นักการศึกษาไทยจ านวนมากก็ให้ความส าคัญกับการเตรียม
คนให้พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยของศตวรรษที่ 21 ปรากฏให้เห็นงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่
รูปแบบที่ตอบสนองกับการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  
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  การจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นอย่างยิ่ง โดยก าหนด
เอาไว้เป็นนโยบายในการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ในปี พ.ศ. 2557 แนวทางในการขับเคลื่อนในการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ขอ งสถานศึกษา ถูก
ก าหนดให้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ให้สามารถสร้างเป็นชิ้นงาน จัดเป็นโครงงานในแต่ละภาคเรียน3การจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน าให้ค าปรึกษาเพื่อให้
โครงงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานเป็น 5 ขั้นตอน4   
 ครูวิชาชีพเป็นผู้มีบทบาทส าคัญสุดที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติงานได้จริงพร้อมทั้งต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นสมรรถนะของครูวิชาชีพในยุคปัจจุบันต้องมีสมรรถนะใน

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการการสอนแบบโครงการเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการกับการ

สอนแบบโครงการเป็นฐาน 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21 

ขอบเขตการวิจัยและวิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณา-

การกับการสอนแบบโครงการเป็นฐาน  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้คือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเทคนิคศึกษา 

1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 9 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจดัชนีความสอดคล้องของกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาครูวิชาชพีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ข้อมูลทั่วไป  การประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ วิธีสอน/กิจกรรมการสอน  และการประเมินความ
สอดคล้องระหว่าง ขั้นตอนการสอนแบบโครงการเป็นฐานกับกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุม่ตัวอย่างจ านวน 9 คน โดยการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนเขา้
เก็บข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องข้อใดมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นจะสามารถบรรจุใน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 0.5 จะท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและบรรจุ
ในรูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพ 

ขั้นตอนที่ 2. การหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ในในศตวรรษที่ 21 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรเป็นครูวิชาชีพ สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบตามแต่บังเอิญ(Accidental Sampling) จากครูวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วม
ฝึกอบรมการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการ พัฒนาศิษย์เก่าของภาควิชา       
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นครูวิชาชีพในสังกัด   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 12 คน เป็นสาขาไฟฟ้าก าลัง 10 คน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้าน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป และ ส่วนการประเมินตนเองเกี่ยวกับ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างการสอนแบบโครงการเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) น า Treatment จัดกระท ากับกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูล

ขณะท าการทดลองโดยใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
แปลความหมายน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งก าหนดเกณฑ์ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [5] ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะมาก  

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1   

ข้อมูลทั่วไป: พบว่า ต าแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน                    
รองศาสตราจารย์ 1 คน และ  ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการสอนใน
สถานศึกษา/หน่วยงาน มากกว่า 10-15 ปี จ านวน 3 คน  มากกว่า 15 ปี – 20 ปี จ านวน 4 คน และมากกว่า 20 ปี 
ถึง 25 ปี จ านวน 2 คน ระดับการศึกษาประกอบด้วย ปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 5 คน  
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การประเมินความสอดคล้องระหว่างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับ วิธีสอน/กิจกรรมการสอน แสดงดังใน
ตารางที่ 1. 
ตารางที่ 1. ผลการศึกษาการประเมินความสอดคล้อง 

ความคาดหวังต่อทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน     
การสอน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

-1 0 +1 

Read : นักเรียนสามารถอ่านเข้าใจ
ความหมาย จับประเด็นความส าคัญ 
และ สรุปเรื่องราวหลักการทฤษฎี   
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท า
กิจกรรมการเรียน 

ใช้การสอนแบบ Deduction (นิรนัย) โดย
การก าหนดแหล่งข้อมูลให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการ องค์ความรู้ที่
จ าเป็นและวิธีการต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม
การเรียนโวยการก าหนดตารางให้นักเรียน
สรุปการอ่าน 

0 2 7 0.778 

wRite : เขียนรู้เรื่องหรือสามารถเขียน
สิ่งที่ได้เรียนรู้มา 

ใช้การสอนแบบ Induction (อุปนัย)ก าหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนบันทึกผลการเรียนรู้ใน
แบบฟอร์มและท าการสรุปผลการเรียนรู้ 

0 1 8 0.889 

aRithmetic : ตีความหมายคณติ-
ศาสตร ์

ใช้การสอนแบบ Case study (กรณีศึกษา) 
โดยให้แต่ละกลุ่มท าการคิดเพื่อวิเคราะห์
ความหมายทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปล
ความหมายสู่การปฏิบัติงาน 

0 0 9 1.0 

aRithmetic : อธิบายความคิดต่าง ๆ 
ที่สือสารออกมาในรูปคณิตศาสตร์และ
เลือกใช้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
งาน 

ใช้การสอนแบบกรณีศึกษาก าหนดให้กลุ่ม
ท าการคิดวิเคราะห์เพื่ออธิบายความคิด   
ต่าง ๆ ที่สื่อสารออกมาในรูปคณิตศาสตร์
และเลือกคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับงาน 

0 1 8 0.889 

Critical Thinking : ใช้เหตุผลในการ
ท าความเข้าใจเรื่องราว 

ใช้การสอนแบบInduction (อุปนัย)  ในการ
สอนโดยก าหนดให้มีอ้างอิงเหตุผลประกอบ
ในการอธิบายเร่ืองราวจากการศึกษา 

1 2 6 0.006 

Critical Thinking : ตัดสินใจโดยใช้
ทางเลือกที่หลากหลาย 

ใช้การสอนแบบ Case study (กรณีศึกษา)
โดย ก าหนดให้ต้องก าหนดทางเลือกหลาย ๆ 
ทางก่อนการตันสินใจ 

0 2 7 0.778 

Critical Thinking : มองเห็นความ
เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ 

ใช้ กรณีศึกษาโดย ก าหนดให้กลุ่มสรุป
ความเชื่อมโยงส่ิงท่ีท าการศึกษา 

0 3 6 0.667 

Critical Thinking : วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

ใช้ การสอนแบบกรณีศึกษาและ Small group 
Discussion (การเรียนแบบการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย)ก าหนดให้กลุ่มท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลในการแก้ปัญหา 

0 4 5 0.556 
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ความคาดหวังต่อทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน    
การสอน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 

-1 0 +1 
Communication : พูดหรือเขียนแสดง
ความคิดเห็นอย่างชัดเจน 

ใช้การสอน Small group Discussion  
ก าหนดให้กลุ่มร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องท่ีศึกษา 

1 1 7 0.667 

Communication : ใช้ ICT          
และจิตวิทยาเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ Small group 
Discussion ก า หนด ให้ ก ลุ่ ม ใ ช้  ICT 
ประกอบในการร่วมกันคิดวิเคราะห์ 

1 2 6 0.556 

Collaboration : สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

ใช้การสอนแบบ Small group 
Discussion มีการก าหนดให้แบ่งกลุ่ม    
ในการเรียนรู้ 

0 3 6 0.667 

Collaboration : ปรับตัวท่ีดีและต้ังใจ
ท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ  Small group 
Discussion ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยน
ภาระหน้าท่ีกันในกลุ่ม 

0 2 7 0.778 

Creatively: ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน พร้อมท้ังพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ อยู่เสมอและเปิดรับมุมมองท่ี
แตกต่าง 

ใช้การสอนแบบ Experiment (การ
เรียนรู้จากการทดลอง) ก าหนดโจทย์ให้
กลุ่มคิดพัฒนาต่อยอดความรู้ท่ีได้ 

0 1 8 0.889 

Information Literacy :  ส า ม า ร ถ
แสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและประเมินสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

ใช้การสอนแบบ Deduction ก าหนดให้
กลุ่มท าการสืบค้นข้อมูลหลาย ๆ ทางและ
ท าการประเมินความถูกต้องของข้อมูล 

0 0 9 1.0 

Information Literacy :  มี จ ริ ย ธ ร รม     
ในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ 

ใช้การสอนแบบ Induction ก าหนดให้มี
การอ้าง อิงแหล่ งข้อมูลอย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

1 2 6 0.556 

Information Literacy : สามารถรับสาร
ที่แตกต่างกันออกไปตามความแตกต่าง
ของบุคคล 

ใช้การสอน Small group Discussion
และ Deductionก าหนดให้มีการสืบค้น
ข้อมูลตามความถนัดของบุคคลและน า
ข้อมูลนั้นมาอภิปรายสรุปร่วมกัน 

0 3 6 0.667 

Media Literacy : สามารถผลิตหรือ
เลือกสื่อได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ เ ป้ า หม าย
คุณลักษณะและหลักการใช้งาน 

ใช้ Induction ก าหนดให้มีการน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ผ่านสื่อในหลายรูปแบบ 

0 2 7 0.778 
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ความคาดหวังต่อทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน    
การสอน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 

-1 0 +1 

Information and Communication 
Technology Literacy : ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเครื่องมือสื่อสารหรือระบบ
เครือข่ ายอย่ า ง เหมาะสมและ ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า
จัดเตรียมจัดการประเมินและสื่อสาร 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ  Deduction 
ก าหนดให้มีการสืบค้นข้อมูลผ่ าน
เครือข่ายสื่อสาร 

0 4 5 0.556 

Information and Communication 
Technology Literacy : มีจริยธรรม
ในการใช้และเข้าถึงสารสนเทศ 

ใช้ การสอนแบบ Induction มีการ
อ้างอิงการเข้าถึงข้อมูลจากเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1 2 6 0.556 

Flexibility and Adaptability :         
มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว 

ใช้การสอน Small group Discussion 
ก าหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าที่ในกลุ่ม 

0 1 8 0.889 

Flexibility and Adaptability : สามารถ
ท า ง าน ในสถานการณ์ที่ ไ ม่ แน่นอน
ตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการ
ท างานได้ 

ใช้การสอน Small group Discussion
ก าหนดเงื่ อนไขใหม่ๆให้มีการศึกษา
เพิ่มเติม 

0 3 6 0.667 

Initiative and self – direction : 
ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง 

ใช้การสอนแบบ Experiment ก าหนด
กิจกรรมให้มีการคิดต่อยอด 

0 4 5 0.556 

Initiative and self – direction : 
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรู้ความ
ช านาญเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และ
เกิดความช านาญ 

ใช้การสอนแบบ Induction ก าหนดให้มี
การยกระดับความรู้ทักษะที่เกิดจากการ
ทดลอง 

0 3 6 0.667 

Initiative and self – direction : 
แสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะมีกระบวน-
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

ใช้การสอนแบบ Deduction ก าหนดให้มี
การต่อยอดความรู้ 1 1 7 0.667 

Social and cross – cultural : ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ Small group 
Discussion ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มใน
การจัดการเรียนรู้ 

0 0 9 1.00 

Social and cross – cultural : ยกระดับ
คว าม รู้ ค ว า มคิ ด ขอ งกลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

ใช้การสอนแบบ Induction สรุปผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มเพื่อการต่อยอดความรู้ 0 3 6 0.667 
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ความคาดหวังต่อทักษะการเรียนรู ้    
ในศตวรรษที่ 21 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน    
การสอน 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
-1 0 +1 

Social and cross – cultural: อยู่
ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ  Small group 
Discussion เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอ
ความคิดที่แตกต่างภายในกลุ่ม 

1 0 8 0.778 

Leadership and Responsibility :       
มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถโน้มน้าวและชีน้ า
ให้งานบรรลุเป้าหมายพร้อมทั้งกระตุ้น
ความสามารถของผู้ร่วมงานให้บรรลุ
เ ป้ า หม ายและแสดงออกถึ ง ความ
รับผิ ดชอบที่ มี ต่ อสวนร่ วมมากกว่ า       
ส่วนตน 

ใ ช้ ก า ร ส อ น แ บ บ  Small group 
Discussion ก าหนดให้มีการสับเปลี่ยน
ความรับผิดชอบกันภายในกลุ่ม 

0 0 9 1.00 

 
ส่วนที่ 2. การประเมินความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการเรียนแบบโครงการเป็นฐานกับ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แสดงดังตารางที่ 2. 
ตารางที่ 2. ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างขั้นตอนการสอนแบบโครงการเป็นฐานกับกิจกรรม 
              ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ขั้นตอนการเรียนแบบโครงการ
เป็นฐาน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

-1 0 +1 

การเตรียมความพร้อม : เพื่อเสริม
แรงจูงใจ 

เสริมแรงจูงใจด้วยการน าเสนอสถานการณ์
ของงานในสื่อรูปแบต่างๆเพื่อเสริมทักษะ 
Critical Thinking 

0 2 7 0.778 

การเตรียมความพร้อม : ศึกษา
ค้นคว้า เพื่อให้มีข้อมูลในหัวข้อที่
ก าหนดเพื่อการเรียนอย่างเพียงพอ 

ก าหนดให้ท าการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี 
หลักการ ข้อมลูประกอบต่าง ๆ ในการเรยีนรู้
เป็นการส่งเสรมิทักษะ Read, Information 
and Communication Technology 
Literacy , Critical Thinking 

0 0 9 1.0 

การเตรียมความพร้อม : การจัดกลุ่ม
การท างาน 

จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มๆละไม่นอ้ยกว่า 3 
คน เป็นการสง่เสริมทักษะ Collaboration, 
communication, Information 
Literacy, Flexibility and Adaptability, 
Social and cross – cultural 

0 0 9 1.0 
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ขั้นตอนการเรียนแบบโครงการเป็น
ฐาน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

-1 0 +1 

การเตรียมความพร้อม : การระดม
ความคิด 

ก าหนดให้กลุ่มใช้ข้อมูลที่ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการท างานเป็นการส่งเสริมทักษะ 
Critical Thinking, Leadership and 
Responsibility 

0 2 7 0.778 

การเตรียมความพร้อม : ศึกษา
ความเป็นไปได้ 

ก าหนดให้กลุ่ มท ากรณีศึกษาเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ  aRithmetic, Critical 
Thinking 

0 1 8 0.889 

การเตรียมความพร้อม : สรุปปัญหา ก าหนดให้กลุ่มสรุปแนวทางการท าโครงงาน
เป็นการส่งเสริมทักษะ wRite, Initiative 
and self – direction 

0 0 9 1.0 

การก าหนดหัวข้อ : จัดท าแผนงาน
โครงการ 

ก าหนดให้ส่งแผนโครงการตามเวลาที่
ก าหนดเป็นการส่ ง เสริมทักษะ wRite, 
Critical Thinking, Communication 

1 0 8 0.778 

การก าหนดหัวข้อ : น าเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

ก าหนด ใ ห้แต่ ล ะกลุ่ มน า เ สนอ หั ว ข้ อ
โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ 
Communication, Media Literacy 

0 0 9 1.0 

การด า เนิ นกา ร  :  ล งมื อส ร้ า ง
โครงงาน 

ก าหนดเวลาให้ท างาน เป็นการส่งเสริม
ทั ก ษ ะ Collaboration, Flexibility and 
Adaptability ,Social and cross – 
cultural 

0 3 6 0.667 

การด าเนินการ : ทดสอบการท างาน
ของโครงการ 

ก าหนดให้แสดงวิธีการและร่องรอยการ
ทดสอบผลงานเป็นการส่ งเสริมทักษะ 
Critical Thinking, Flexibility and 
Adaptability 

0 1 8 0.889 

การด าเนินการ : แก้ปัญหาโครงการ ปรับปรุงผลงานตามกรอบแนวคิดเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ  Flexibility and 
Adaptability, Social and cross – 
cultural 

0 0 9 1.0 

การน า เสนอผลงาน  :  น า เสนอ
ผลส าเร็จของโครงการ 

ก าหนดให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเป็น
การส่งเสริมทักษะ Write , Media Literacy  
 

0 0 9 1.0 
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ขั้นตอนการเรียนแบบโครงการเป็น
ฐาน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

-1 0 +1 

ก า ร น า เ ส น อผ ล ง าน  :  รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ 

แต่ละกลุ่ มวิพากษ์ผลงานกัน เป็นการ
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ  Communication, 
Flexibility and Adaptability, Initiative 
and self – direction, Social and cross 
– cultural 

0 0 9 1.0 

การน าเสนอผลงาน : ปรับปรุง      
และแก้ไขผลงาน 

ท าการปรับปรุงผลงานเป็นการส่งเสริม
ทักษะ Creatively, Initiative and self – 
direction 

0 2 7 0.778 

การประเมินผล : ประเมินผลงาน
ตนเอง 

ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ ม เป็นการส่ ง เสริมทักษะ 
Initiative and self – direction 

0 1 8 0.889 

 
ขั้นตอนที่ 2. การทดลองรูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับกลุ่มตัวอย่าง 
สรุปผล ดังตารางที่ 3. 
ตารางที่ 3. ผลการประเมินตนเองของครูวิชาชีพ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินเฉลี่ย 

ก่อนอบรม หลังอบรม 
ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านให้นักเรียนอ่าน
เข้าใจความหมาย จับประเด็นความส าคัญ และ สรุปเรื่องราวหลักการทฤษฎี องค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท ากิจกรรมการเรียนได้เป็นอย่างดี 

3.167 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนสามารถเขียนรู้
เร่ืองหรือเขียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาได้เป็นอย่างดี 

3.583 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนตีความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี 

3.250 3.90 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถอธิบายความคิดต่าง ๆ ที่สื่อ
ออกมาในรูปคณิตศาสตร์หรือเลือกคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับงานได้เป็นอย่างดี 

3.083 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจ
เร่ืองราวได้เป็นอย่างดี 

3.833 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้ทางเลือก         
ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี 
 

3.583 4.00 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินเฉลี่ย 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ    
ได้เป็นอย่างดี 

3.500 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 

3.333 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนตีความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี 

3.000 4.00 

ท่านพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนได้เป็นอย่างดี 3.083 4.00 
ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถใช้ ICT และจิตวิทยาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

3.083 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน    
ได้เป็นอย่างดี 

4.083 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถสามารถปรับตัวที่ดีและตั้งในที่
จะให้ความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

3.583 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในการท างานพร้อมทั้งพัฒนาความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอและเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง
ได้เป็นอย่างดี 

3.500 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถแสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและประเมินสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ได้
เป็นอย่างดี 

3.167 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึง
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

3.250 4.30 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถรับสารที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความแตกต่างของบุคคลได้เป็นอย่างดี 

3.000 4.30 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถผลิตหรือเลือกสื่อได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณลักษณะและหลักการใช้งานได้
เป็นอย่างดี 

3.333 4.00 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเครื่องมือ
สื่อสารหรือระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าจัดเตรียม
จัดการประเมินและสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

3.250 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีจริยธรรมในการใช้และเข้าถึง
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

3.333 4.00 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินเฉลี่ย 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นและการปรับตัวได้เป็น
อย่างดี 

3.583 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถท างานในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการท างานได้ได้เป็นอย่างดี 

3.250 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี 

3.083 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับ
ความรู้ความช านาญเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และเกิดความช านาญได้เป็นอย่างดี 

3.250 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะมี
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้เป็นอย่างด ี

3.250 4.10 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

3.667 4.20 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีความสามารถยกระดับความรู้ความคิด
ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสมได้เป็นอย่างดี 

3.167 4.00 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได้เป็นอย่างดี 

3.500 4.00 

ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถโน้มน้าวและ
ชี้น าให้งานบรรลุเป้าหมายและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนได้เป็นอย่างดี 

3.500 4.30 

ท่านจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงการเป็นฐาน (Project base 
Learning) อยู่เป็นประจ า 

3.083 4.20 

ท่านสามารถสอดแทรกกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในการสอน           
รูปแบบโครงการเป็นฐาน (Project base Learning) ได้เป็นอย่างดี 

3.333 4.30 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลจะแยกการอภิปรายเป็นสองส่วนตามขั้นตอนการวิจัยซึ่งมีสองขั้นตอน แต่จะน ามาอภิปราย

แบบบูรณาการในตอนท้าย ดังนี้  

 จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1  ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 นั้น แสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
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สมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการตรวจเอกสารรวบรวมข้อมูล

จากทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีโอกาสจะพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 

 จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นขั้นตอนการทดลองรูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 และ ผลการทดลองครูวิชาชีพที่เป็นกลุม่ตัวอย่างได้ท าการประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ในการสร้างงานและสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาที่เน้นการสอนแบบโครงการเพื่อให้ผู้เรี ยนสร้างสรรค์

ผลงานจากการเรียนและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายวิชาชีพให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิต      

ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 

 จากผลการวิจัยทั้งสองส่วนจะแสดงความสัมพันธ์ของผลจากกรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติในการพัฒนา

สมรรถนะครูวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกันระหว่างกรอบแนวคิดซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ท าการตรวจสอบแนวคิดในการ

พัฒนารูปแบบผนวกกับเมื่อท าการทดลองกับครูวิชาชีพแล้วมีผลการประเมินว่ามีแนวโน้มว่ารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่จัดกระท ากับกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการพัฒนาครูวิชาชีพให้สามารถสอนในรูปแบบการสอนแบบ

โครงการร่วมกับบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วย และเมื่อน ารูปแบบไปทดลองใช้กับครู

วิชาชีพรูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพก็เป็นไปตามการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคือผลการประเมินตนเองสรุปได้ว่าครู

วิชาชีพมีการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแบบโครงการเป็นฐานและมีความสามารถในการบูรณา

การให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ถึงแม้ครูวิชาชีพจะรับนโยบายในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนจากสถาบันต้นสังกัดซึ่งมุ่งเน้นการสอนรูปแบบโครงการเป็นฐานอยู่แล้วสิ่งที่เติมเต็มครูวิชาชีพคือความ

เข้าใจในรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในรูปแบต่าง ๆ และในขั้นตอนต่าง ๆของรูปแบบ

การสนแบบโครงการ ได้เป็นอย่างดี 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูวิชาชีพสรุปว่า เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย คือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย

การบูรณาการการสอนแบบโครงการเป็นฐานกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิด

สอดคล้องกับแนวคิดของผู้วิจัยแสดงว่ารูปแบบฯมีแนวโน้มพัฒนาสมรรถนะครู  วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     

ได้ และรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิชาชีพเพื่อการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพจากผลการทดลองกับ     

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูวิชาชีพแล้วผลท าการประเมินตนเองมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 หลังการอบรม     

สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ 

การวิจัยนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นครูวิชาชีพสาขา ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์จึงควรท าวิจัยรูปแบบฯ กับ

บุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 2.1 กิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลายวิธี ควรมีการวิจัยเสริมใน

หัวข้อวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อ

วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างบุคคลเป็นหลัก 

 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐานมีวิธีการหรือขั้นตอนที่อาจแตกต่างกันตาม

ศาสตร์ของวิชาชีพที่แตกต่างกันจึงควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการที่

เหมาะสมกับวิชาชีพนั้น ๆ   
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14. อาจารย์อัญญรัตน์ ประสันใจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
15. อาจารย์ ดร.บุษราคัม ทองเพชร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
16. อาจารย์ ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกลุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล จินะวงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
22. ดร.ไกรลาศ ดอนชัย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีกนก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
26. อาจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ต่อ) 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (ภายนอก) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
11. อาจารย์ ดร.ราตรี ศิริพันธุ ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
12. อาจารย์ ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล นามลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย ตุลละสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 


