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สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

 

 

 

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได@รับเกียรติเปCนเจ@าภาพหลักในการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 ด@านนวัตกรรมเพื ่อการเรียนรู @และสิ ่งประดิษฐO ประจำปQ 2563 รVวมกับ 

คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน คณะครุศาสตรO

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตรO มทร.ล@านนา ที่มีภารกิจในการผลิตและ

พัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งเปCนโครงการหนึ่งที ่อยู Vภายใต@การขับเคลื่อนยุทธศาสตรOการผลิตและพัฒนาครู

อาชีวศึกษารVวมกัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้ จึงไมVเพียงแตVเปCนเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต 

นักศึกษา ครู อาจารยO บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัยได@เผยแพรVผลงานวิจัยของตนเองเทVาน้ัน หากแตVเปCน

การเป_ดโอกาสให@ได@แลกเปลี่ยน เรียนรู@ซึ่งกันและกันอีกด@วย นอกจากนี้แล@ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทั ้ง 7 แหVง ในฐานะสถาบันผลิตครูวิชาชีพ ได@ทำงานรVวมกัน เพื ่อพัฒนาครูวิชาชีพให@มีความก@าวหน@า  

มีความเข@มแข็ง และมีศักยภาพมากย่ิงข้ึน  

ผมหวังเปCนอยVางยิ่งวVา การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@ และสิ่งประดิษฐO  

ในครั้งน้ี จะเปCนการพัฒนาองคOความรู@ ด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@และสิ่งประดิษฐO การพัฒนาอาชีวศึกษา

และอาชีพ รวมทั้งการสร@างสิ ่งประดิษฐOตVาง ๆ ที ่จะชVวยพัฒนาผู @เรียนให@เกิดการเรียนรู @เพิ ่มมากยิ ่งข้ึน  

ขออำนวยพรให@การประชุมวิชาการระดับชาติ ด@านนวัตกรรมเพื ่อการเรียนรู @และสิ ่งประดิษฐO ครั ้งที ่ 4  

ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคOท่ีต้ังไว@ทุกประการ 

 

 

 

(ผู@ชVวยศาสตราจารยOสมหมาย ผิวสอาด) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรOการผลิตและพัฒนา 

ครูอาชีวศึกษา กลุVมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แหVง 
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สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
 

 

คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีเปCนอยVางย่ิง 

ที่ได@รับเกียรติเปCนหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@ 

และส่ิงประดิษฐO คร้ังท่ี 4 ประจำปQ 2563 อีกวาระหน่ึง 

การดำเนินงานในครั้งนี้เปCนการประชุมวิชาการในรูปแบบใหมVท่ีใช@เทคโนโลยี เปCนนวัตกรรมภายใต@ 

ยุคดิจิทัลด@วยการประชุมวิชาการผVานระบบประชุมออนไลนO ทั้งนี้ เนื่องจากในปQ 2563 ประเทศไทยและโลก 

ต@องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนVา COVID-19 สภาวะดังกลVาวในปnจจุบัน ยังไมVสามารถควบคุมและ

แก@ไขได@ หากแตVกลุ Vมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แหVงที ่จัดการเรียนการสอนด@านครุศาสตรO

อุตสาหกรรม ยังสามารถพร@อมใจปรับตัว รับมือกับสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้อยVางเข@มแข็ง และไมVหยุดที่จะ

พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู@และทักษะ ทั้งในด@านการอาชีวศึกษา การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐO เทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาอื่น ๆ และในปQนี้ยังมีหัวข@อพิเศษ

ในเรื่องของชุมชนแหVงการเรียนรู@ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่เปCนเรื่องใหมV 

ที่ใช@ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมทั้งหมดที่กลVาวมาจะทำให@การประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังน้ีทันสมัย และตVอยอดความรู@เดิมท่ีมีมาได@อยVางเข@มแข็ง 

สุดท@ายนี้ ในฐานะคณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ขอแสดงความชื่นชมคณะดำเนินงาน และแนวคิดใหมVในการเป_ดเวทีสาธารณะในลักษณะประชุมวิชาการ 

ระบบออนไลนOในครั้งนี้ ที่เป_ดโอกาสการเผยแพรVผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย องคOความรู@ โครงงาน นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐOท่ีมีคุณคVาทางการอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศรVวมกัน 

 

 
ผู@ชVวยศาสตราจารยO อานนทO นิยมผล 

คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 
 

 

ในนามของคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รู @สึกยินดี 

เปCนอยVางยิ่งที่เปCนเจ@าภาพรVวมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@ 

และสิ่งประดิษฐO  โดยความรVวมมือกันระหวVางครุศาสตรOอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทั้ง 7แหVง ท่ีจัดการเรียนการสอนด@านการผลิตครูวิชาชีพ นับเปCนการสร@างความเข@มแข็งทางวิชาการ รVวมกัน 

อีกทางหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรOการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ ซึ่งสอดคล@องกับพันธกิจของคณะ 

ครุศาสตรOอุตสาหกรรม ที่ต@องสร@างบุคลากรทางการศึกษา และการเผยแพรVองคOความรู@จากงานวิจัย นอกจากน้ี 

ยังเปCนการประสานสัมพันธOในการแลกเปล่ียนเรียนรู@ซ่ึงกันและกันอีกด@วย 

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี ที่คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทั้ง 7 แหVง ได@รVวมกันดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งนี้ขึ้นเปCนการสร@างความเข@มแข็งทางวิชาการ

ของครุศาสตรOอุตสาหกรรม ขออวยพรให@การจัดการประชุมวิชาการฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคO

ที่ตั้งไว@ทุกประการ และขอให@ผู@เข@ารVวมการประชุมวิชาการทุกทVานจะได@มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู@ทางวิชาการซ่ึง

กันและกันเพ่ือจะได@พัฒนาและตVอยอดองคOความรู@ในด@านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู@และส่ิงประดิษฐOตVอไป 

 

 

 

ผู@ชVวยศาสตราจารยOพีระพล เดชะดนุวงคO 

     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

        คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 
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สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 
 

 

คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในฐานะท่ีเปCนสถาบันอุดมศึกษา

ที่ผลิตบัณฑิตครูชVางอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ได@ดตระหนักถึงความสำคัญใน

การสะสมองคOความรู@เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให@กับสถานศึกษาตVาง ๆ โดยหวังเปCนสVวนหนึ่งท่ี

ชVวยให@นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู @จากนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู @ งานวิจัยทางการศึกษา ตลอดจด

เทคโนโลยีทางการศึกษาอยVางเต็มตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้นเพื่อเปCนการขับเคลื่อนและสร@างกลไกให@

นำไปสูVเป�าหมายดังกลVาว คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงได@เข@ามามี

สVวนรVวมในการสVงเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โดยจัดให@มีการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด@านนวัตกรรมเพ่ือ

การเรียนรู@ และสิ่งประดิษฐO ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and 

Invention 2020 : ILI2020) ขึ้นอยVางตVอเนื่อง เพื่อเปCนเวทีให@กับนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ครูและคณาจารยOจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาตVาง ๆ 

ได@รVวมเรียนรู@ประสบการณOพร@อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเป_ดโอกาสให@มีการเผยแพรVผลงานทาง

วิชาการสูVสาธารณะ และเปCนการกระตุ@นให@นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร@างองคOความรู@นวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู@ และส่ิงประดิษฐOใหมV ๆ ไปประยุกตOใช@ให@เกิดประโยชนOตVอการเรียนการสอนตVอไป 

 

 

 

 

ผู@ชVวยศาสตราจารยO ดร.รุVงอรุณ  พรเจริญ 

คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 ~ v ~ 

สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 
 

 

การศึกษา นับวVามีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยOของประเทศชาติ การจัดการเรียน 

การสอนจะเปCนเบ@าหลอมในรูปแบบการผลิตบุคลากรตามความต@องการในศาสตรOแขนงวิชาตVาง ๆ โดยเฉพาะ

อยVางยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต “ครู” สูVประเทศชาติจะต@องมีกระบวนการเรียนการสอนที่ต@อง

เน@นทักษะตVาง ๆ เพ่ือประกอบให@เกิดองคOความรู@ในความเปCน “ครู”  

“การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา” นับวVามีความสำคัญอยVางมาก ในการฝ�กเฉพาะทางด@าน

อาชีวศึกษา เพราะครูเหลVานี้จะต@องมีทักษะปฏิบัติและวิชาการที่เปCนเลิศในศาสตรOเฉพาะทาง คณะครุศาสตรO

อุตสาหกรรมกลุVมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 7 แหVง ได@ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา และเปCนกำลัง

สำคัญในการพัฒนาประเทศ  

ในการประชุมคณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม ทั้ง 7 แหVง ได@มีมติรVวมกันในการจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@และสิ่งประดิษฐO ทั้งนี้เพื่อให@บุคลากรและนักศึกษา

ด@านครุศาสตรOอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป ได@นำเสนอองคOความรู @ในด@านวิชาชีพเพื ่อเปCนชVองทางการ

แลกเปล่ียนเรียนรู@ซ่ึงกันและกันและเครือขVายทางด@านวิชาการ  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเจ@าภาพจัดงานครั้งนี ้ตลอดจนเครือขVายครุศาสตรOอุตสาหกรรมที่รVวมมือ

ทางด@านวิชาการ เพ่ือเปCนแหลVงองคOความรู@ทางด@านวิชาชีพตVอไป 

 

 

 

 

(ผู@ชVวยศาสตราจารยOป_ยะ ประสงคOจันทรO) 

คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

  
  

 

คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความยินดีเปCนอยVางยิ่งที่มี

สVวนรVวมในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งนี้ รVวมกับกลุVมคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 7 แหVง ที่มีภารกิจในการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา การจัดประชุมวิชาการในครั้งน้ี

นับเปCนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู@ที่สำคัญระหวVางนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เปCนกิจกรรมทางวิชาการท่ี

สVงเสริมและสนับสนุนให@เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู@ผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ไมVวVาจะเปCนการ

วิจัยทางด@านวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี การวิจัยทางด@านมนุษยOศาสตรOและสังคมศาสตรO การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและผลงานโครงการ (Project) ของนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรี ซ่ึงเปCนการพัฒนาองคOความรู@ทางด@านงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐO ซ่ึงกVอให@เกิดประโยชนOใน

การสร@างความรVวมมือและสร@างเครือขVายทางวิชาการในมิติตVาง ๆ ท่ีจะนำไปสูVการนำผลการวิจัยไปใช@ประโยชนO

อยVางย่ังยืน 

ในนามของคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอขอบคุณ

คณะกรรมการดำเนินงานและผู@เกี ่ยวข@องทุกฝ�ายที่ได@จัดเวทีแหVงการแลกเปลี่ยนเรียนรู@รVวมกัน เพื่อเปCน

เครือขVายสร@างสรรคOงานวิจัย และขอขอบคุณผู@นำเสนอผลงานทางวิชาการทุกทVานที่ผลิตผลงานและรVวม

นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อกVอให@เกิดประโยชนOตVอชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตตVอไป ขอ

อำนวยพรให@ทุกทVานประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุVงเรืองสืบไป 

 

 

 

 

ผู@ชVวยศาสตราจารยOเดชา พลเสน 

คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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สารจากคณบดี 

คณะครุศาสตร@อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 

 

ตามที่คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี  ได@กำหนดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4  ด@านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู@และส่ิงประดิษฐO ประจำปQ 2563 (The 4th National 

Conference on Innovation for Leaning and Invention 2020 : ILI 2020) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563  

โดยมีวัตถุประสงคOเพื่อเปCนเวทีทางวิชาการให@อาจารยO นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาเครือขVาย  ได@มีโอกาสเผยแพรV

นวัตกรรมผลงานวิจัยด@านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู@และส่ิงประดิษฐO 

 ในนามของคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน ขอแสดงความยินดี 

และภาคภูมิใจที่คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 แหVง ได@รVวมดำเนินการ

จัดการประชุมทางวิชาการฯ นับเปCนการสร@างความเข@มแข็งทางวิชาการ เปCนเวทีที่เป_ดโอกาสให@คณาจารยO 

นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ และผู@สนใจทุกทVานได@แลกเปลี่ยน

เรียนรู@รVวมกันระหวVางเครือขVายวิจัย และสามารถนำความรู@ที่ได@จากงานวิจัยไปประยุกตOใช@ให@เกิดประโยชนO     

ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติให@เจริญก@าวหน@าสืบไป ขออวยพรให@การจัดการประชุม

วิชาการฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคOท่ีต้ังไว@ทุกประการ  

 

 

      

(นายประพันธO ยาวระ) 

คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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สารจากคณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร@  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลEานนา 

 
 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา เปCนอีกสถาบันหนึ่งที่มีการจัดการ

เรียนการสอนด@านครุศาสตรOอุตสาหกรรมและเปCนสVวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรOการผลิตและพัฒนาครู

อาชีวศึกษา มีความยินดีเปCนอยVางยิ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@และ

สิ่งประดิษฐO ครั้งที่ 4  ซึ่งถือเปCนการทำงานวิชาการรVวมกันของครุศาสตรOอุตสาหกรรมทั้ง 7 แหVง การสร@าง

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@นั้น ถือเปCนภารกิจของครูเพื่อเปCนเครื่องชVวยให@ผู@เรียนสามารถเข@าใจในสิ่งท่ีเรียน 

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร@างและการพัฒนาสิ่งประดิษฐOนั้นเปCนภารกิจหลักของครูอาชีวศึกษาในการสVงเสริม

ให@ผู@เรียนในการทำโครงงานกVอนที่จะสำเร็จการศึกษา ชVวยให@ผู@เรียนได@นำความรู@ความสามารถมาสร@างชิ้นงาน 

สิ่งประดิษฐOที่ตนเองสนใจ การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ นับวVาเปCนเวทีที่ทรงคุณคVาสำหรับครูวิชาชีพ นิสิต 

นักศึกษา และนักวิจัยทุกคนในการนำเสนอผลงานวิจัยด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@และสิ่งประดิษฐO รวมทั้งได@

แลกเปลี่ยนเรียนรู@ เปCนโอกาสดีที่จะได@สร@างเครือขVายทางวิชาการเพื่อรVวมกันพัฒนาองคOความรู@ด@านนวัตกรรม

เพ่ือการเรียนรู@สืบตVอไป 

 

 

 

(ดร.กิจจา ไชยทนุ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรO 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล@านนา 
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สารจากบรรณาธิการ 

 

 การประชุมวิชาการระดับชาติด@านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู@และสิ่งประดิษฐO ครั้งที่ 4 ประจำปQ 2563 

( The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020: ILI2020)  

เปCนการดำเนินงานด@วยความรVวมมือระหวVาง คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพ คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย คณะครุศาสตรOอ ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตรO มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล@านนา โดยมีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เปCนเจ@าภาพหลัก  

วัตถุประสงคOของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เพื่อเปCนเวทีทางวิชาการให@อาจารยO 

นักวิจ ัย นักวิชาการ นิส ิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ได@มีโอกาสเผยแพรVนวัตกรรมผลงานวิจัยในชั้นเรียน และสิ่งประดิษฐO และเปCน platform  

ทางวิชาการที่ให@นักวิจัยหน@าใหมVและนักวิจัยที่มีประสบการณOได@รVวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู@ซึ ่งกันและกัน  

ซึ่งในปQ 2563 นี้เปCนปQที่มีสถานการณOการแพรVระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให@การจัดงานได@ปรับเปลี่ยน

รูปแบบจากการประชุมแบบพบหน@าเปCนการประชุมแบบ virtual conference  

การดำเนินงานในครั ้งนี ้ ขอขอบพระคุณ ดร.สุเทพ แกVงสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และคุณสุรพงษO เป�ากลาง ประธานหอการค@าจังหวัดปทุมธานี ที่ตอบรับเปCนวิทยากรเสวนาใน

หัวข @อ “การเปลี ่ยนแปลงของตลาดแรงงานและการอาชีวศ ึกษาในสถานการณO COVID-19” และ 

ขอขอบพระคุณผู@ชVวยศาสตราจารยO ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผู@ชVวยศาสตราจารยOอานนทO นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ที่ให@การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ขอขอบพระคุณผู@ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 

คณาจารยO บุคลากร และเจ@าหน@าที่ คณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ทุกทVานท่ีเปCนกำลังสำคัญในการจัดงาน และชVวยให@งานประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังน้ีประสบความสำเร็จ  

 

          บรรณาธิการ 

17 ธันวาคม 2563 
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ประวัติวิทยากร 

ดร.สุเทพ แก8งสันเทียะ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยO 

 

ประวัติการทำงาน 

• ผู@อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 

• ผู@อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 

• ผู@อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

• ผู@อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 

• ผู@อำนวยการสำนักความรVวมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• ผู@อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและทำหน@าท่ีหัวหน@าสำนักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 

• รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหนVงศึกษาธิการภาค 14 

• รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ประวัติวิทยากร 

นายสุรพงษE เปFากลาง 

ประธานกรรมการหอการคHาจังหวัดปทุมธาน ี

 

 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาครุศาสตรOอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

ประวัติการทำงาน 

• ประธานบริษัท เอส พี อี เอ็นเตอรOไพรสO จำกัด 

• ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด 

• คณะกรรมการโครงการโรงเรียนรVวมพัฒนา (Partnership School Project) 

• คณะอนุกรรมการข@าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

• คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี 

• ประธานกรรมการหอการค@าจังหวัดปทุมธานี 
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กำหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ด=านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู=และส่ิงประดิษฐH 

The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 (ILI2020) 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ด=วยระบบ Virtual Conference 

 

เวลา กิจกรรม 

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน ชมวีดิทัศนOแนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

9.01 – 9.30 น. กลVาวต@อนรับและกลVาวรายงานวัตถุประสงคOโครงการ 

        โดย ผู@ชVวยศาสตราจารยOอานนทO นิยมผล 

              คณบดีคณะครุศาสตรOอุตสาหกรรม  

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

กลVาวเป_ดการประชุม  

        โดย ผู@ชVวยศาสตราจารยO ดร.สมหมาย ผิวสอาด  

              อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9.31 – 10.30 น. การเสวนา ในหัวข@อ 

        “การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานและการอาชีวศึกษาในสถานการณO 

COVID-19” 

        โดย ดร.สุเทพ แกVงสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ       

              นายสุรพงษO เป�ากลาง ประธานกรรมการหอการค@าจังหวัดปทุมธานี 

10.31 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวVาง/เตรียมความพร@อมการนำเสนอบทความ 

10.41 – 17.00 น. นำเสนอบทความ (14 ห=องยiอย) 
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การนำเสนอบทความ 

 ห=องท่ี 1 ห=องท่ี 2 ห=องท่ี 3 ห=องท่ี 4 ห=องท่ี 5 ห=องท่ี 6 ห=องท่ี 7 
นวัตกรรม 

และ

สิ่งประดิษฐ4 

นวัตกรรม 

และ

สิ่งประดิษฐ4 

วิจัยชั้นเรียน

ด;าน

อาชีวศึกษา 

วิจัยด;าน IT 

ICT 

e-learning 

Project 

นิสิต/ 

นักศึกษา 

Project 

นิสิต/ 

นักศึกษา 

Project 

นิสิต/ 

นักศึกษา 

10.41 - 11.00 น. Chairperson ชี้แจงนักวิจัย 

11.01 - 11.20 น. ILI025 ILI190 ILI006 ILI102 ILI043 ILI133 ILI216 

11.21 - 11.40 น. ILI027 ILI228 ILI052 ILI103 ILI073 ILI135 ILI225 

11.41 - 12.00 น. ILI046 ILI229 ILI064 ILI110 ILI074 ILI159 ILI226 

12.01 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 - 13.20 น. ILI051 ILI255 ILI099 ILI142 ILI075 ILI160 ILI238 

13.21 - 13.40 น. ILI062 ILI258 ILI101 ILI166 ILI082 ILI163 ILI239 

13.41 - 14.00 น. ILI072 ILI263 ILI106 ILI175 ILI083 ILI165 ILI242 

14.01 - 14.20 น. ILI105 ILI011 ILI187 ILI180 ILI094 ILI179 ILI243 

14.21 - 14.40 น. ILI126 ILI012 ILI248 ILI193 ILI095 ILI181 ILI244 

14.41 - 15.00 น. ILI127 ILI023 ILI250 ILI202 ILI117 ILI182 ILI247 

15.01 - 15.20 น. ILI136 ILI038 ILI009 ILI221 ILI120 ILI185 ILI249 

15.21 - 15.40 น. ILI139 ILI045 ILI018 ILI234 ILI123 ILI192 ILI257 

15.41 – 16.00 น. ILI162 ILI071 ILI022 ILI240 ILI125 ILI197 ILI259 

16.01 – 16.20 น. ILI174 ILI098  ILI246 ILI128 ILI204 ILI267 

16.21 – 17.00 น. พิธีปCด 
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การนำเสนอบทความ 

 ห=องท่ี 8  ห=องท่ี 9  ห=องท่ี 10  ห=องท่ี 11  ห=องท่ี 12  ห=องท่ี 13  ห=องท่ี 14  
 (PLC) E-

PLC วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

วิจัย

การศึกษา

และอื่น ๆ 

10.41 - 11.00 น. Chairperson ชี้แจงนักวิจัย 

11.01 - 11.20 น. ILI053 ILI033 ILI055 ILI077 ILI114 ILI152 ILI222 

11.21 - 11.40 น. ILI003 ILI039 ILI056 ILI078 ILI116 ILI177 ILI230 

11.41 - 12.00 น. ILI004 ILI040 ILI057 ILI080 ILI118 ILI178 ILI235 

12.01 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 - 13.20 น. ILI007 ILI041 ILI058 ILI081 ILI124 ILI191 ILI236 

13.21 - 13.40 น. ILI014 ILI042 ILI060 ILI084 ILI132 ILI198 ILI241 

13.41 - 14.00 น. ILI015 ILI044 ILI061 ILI085 ILI137 ILI200 ILI245 

14.01 - 14.20 น. ILI016 ILI047 ILI065 ILI086 ILI138 ILI203 ILI251 

14.21 - 14.40 น. ILI017 ILI048 ILI066 ILI089 ILI140 ILI206 ILI253 

14.41 - 15.00 น. ILI019 ILI049 ILI069 ILI107 ILI141 ILI207 ILI254 

15.01 - 15.20 น. ILI020 ILI050 ILI070 ILI112 ILI151 ILI212 ILI256 

15.21 - 15.40 น. ILI024 ILI054 ILI076 ILI113 ILI155 ILI219 ILI260 

15.41 – 16.00 น. ILI030    ILI157 ILI220 ILI261 

16.01 – 16.20 น.        

16.21 – 17.00 น. พิธีปCด 
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 หน=า 

ศึกษาป�ญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมi ของอาจารยHคณะครุศาสตรHอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกiน 

อุมาพร กัสนุกา, วิรัช ชินพลอย, กรกรก วรหาญ และสำเภา โยธี.......................................................... 

 

 

1904 

  

รายนามผู=ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  

ผู=จัดทำเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ* ข@อมูล เน้ือหา และการอ@างอิงท้ังหมดในบทความถือเปCนความรับผิดชอบของนักวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาการฝ-กประสบการณ3วิชาชีพสู8การประกอบวิชาชีพ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

Guidelines for Development of Field Experience towards Professional Practice 

of the Industrial Management Program, Suan Sunandha Rajabhat University 

 
ไสว ศิริทองถาวร1 

1 อาจารย'ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีเมล' Sawai.si@ssru.ac.th  

 

 

บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการ

ฝGกประสบการณ8วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2) เพื่อจัดทำขEอเสนอ

แนวทางการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสู Uการประกอบวิชาชีพ ประชากรที ่ศึกษา ไดEแกU 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปWที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ

ทางการจัดการอุตสาหกรรม ในปWการศึกษา 2562 จำนวน 41 คน เคร่ืองมือที่ใชEในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชEในการวิเคราะห8ขEอมูลไดEแกU ความถี่ รEอยละ คUาเฉลี่ย คUาสUวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห8เชิงเนื ้อหา ผลการวิจัย พบวUา ระดับการรับรู EการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมมีคUาเฉลี่ย เทUากับ 4.31 จากมาตรวัด 5 ระดับ จัดอยูUในระดับมาก 

คUาเฉลี่ยระดับการจัดการเรียนรูEรายดEาน เรียงลำดับจากมากไปหานEอยไดEดังนี้ 1) ดEานระบบและการเตรียม

ความพรEอม 2) ดEานการปฏิบัติงาน และ 3) ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร สUวนขEอเสนอแนวทางการ

พัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพที่สำคัญ คือ ควรใหEความสำคัญกับระบบ

ฐานขEอมูลสถานประกอบการ การจัดอาจารย8นิเทศก8 การสื่อสารระหวUางนักศึกษา อาจารย8นิเทศ และพี่เลี้ยง 

การปฐมนิเทศนักศึกษา การสรEางสัมพันธภาพอันดีของนักศึกษากับสถานประกอบการ และการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

คำสำคัญ: การฝGกประสบการณ8วิชาชีพ การประกอบวิชาชีพ การจัดการอุตสาหกรรม 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to: 1) investigate the perceived field experience levels 

of the field experience in industrial management course, Suan Sunandha Rajabhat University; 

and 2) make guideline proposals for development of field experience towards professional 
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practice.  Population in this study included 41 students undertaking the ‘Professional 

Experience in Industrial Management’ course in their 4th Year of the industrial management 

program, Suan Sunandha Rajabhat University.  Research instrument comprised questionnaire.  

Data analysis tools included frequency, percentage, mean, standard deviation, and content 

analysis.  The results showed that the overall average of perceived field experience levels of 

the professional experience in industrial management course was equal to 4.31 from 5-level 

Likert scales, interpreted in a high level.  The categorical average of perceived field experience 

levels sorted in descending order were as follows: 1) system and readiness preparation, 2) 

operations and, 3) environment and staff.  Guideline proposals for development of field 

experience towards professional practice could be concluded that the field experience 

management should keep more concern on systems of previously-collaborated enterprise 

database; supervisory faculty assignment; communication between students, university, and 

on-site mentor; on-site and on-campus student orientation; student-enterprise relationship; 

and student’s performance monitoring.  

 

Keywords: Field experience, Professional practice, Industrial management 
 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหUงชาติ พ.ศ.2542 ไดEใหEความสำคัญกับการศึกษาในทุกระบบ มีจุดเนEนใน

ดEานความรู E คุณธรรม กระบวนการเรียนรู E และการบูรณาการ โดยเฉพาะในมาตรา 30 ที ่กลUาววUา “ใหE

สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสUงเสริมใหEผูEสอนสามารถวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูEที่เหมาะสมกับผูEเรียนในแตUละระดับการศึกษา” นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหUงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ในยุทธศาสตร8ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3.4 กำหนดใหEมีการสUงเสริม

มาตรการสรEางแรงจูงใจใหEสถานประกอบการ ใหEรUวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝGกปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลผูEเรียน รวมถึงในยุทธศาสตร8ที่ 3 แนวทางพัฒนาที่ 2.1 ยังไดEกลUาวถึงการวางแผนและ

พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต จะเห็นไดEวUาประเทศไดEเห็นความสำคัญของการศึกษาในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดEานการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในทุกระดับ โดยสUงเสริมใหEสถานประกอบการ

มีสUวนในการขับเคล่ือน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป�นหลักสูตรหนึ่งท่ีสังกัดคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษาสนใจเลือกสมัครเรียนเป�นจำนวนมาก 

หลักสูตรหนึ่ง ป�จจุบันหลักสูตรดังกลUาวเป�นหลักสูตรปรับปรุง ปW พ.ศ.2563 มีจำนวนหนUวยกิตที่ตEองศึกษาไมU



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 3 ~  
 

นEอยกวUา 133 หนUวยกิต โครงสรEางหลักสูตรแบUงเป�น หมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หนUวยกิต หมวดวิชา

เฉพาะ ซึ่งแบUงเป�นหมวดตUางๆ ไดEแกU หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะดEาน หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 

หมวดวิชาการจัดการ และหมวดวิชาฝGกประสบการณ8วิชาชีพ รวม 97 หนUวยกิต และหมวดเลือกเสรี จำนวน 6 

หนUวยกิต โดยในหมวดวิชาฝGกประสบการณ8วิชาชีพ ประกอบดEวยรายวิชาการเตรียมฝGกประสบการณ8วิชาชีพ 

และรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ รวม 7 หนUวยกิต 

รายวิชา IMM4902 การฝGกประสบการณ8วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรม เป�นรายวิชาที่นักศึกษา

ศึกษาเป�นรายวิชาสุดทEายกUอนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร จำนวน 5(450) หนUวยกิต กลUาวคือ เป�นรายวิชาที่มี

จำนวนหนUวยกิต 5 หนUวยกิต ใชEระยะเวลาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการรวมไมUนEอยกวUา 450 ชั่วโมง 

รายวิชาน้ีมุUงใหEนักศึกษาไดEรับประสบการณ8ตรงจากสถานการณ8และสภาพการณ8ที่เป�นจริงของการทำงาน

ทางดEานการจัดการอุตสาหกรรม อีกทั้งเป�นการนำเอาความรูEที่ไดEรับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองปฏิบัติ 

เพื่อสะทEอนใหEเห็นภาพรวมขององค8ความรูEที่ไดEรับ อีกทั้งเป�นการเตรียมนักศึกษาใหEมีความพรEอมทั้งดEาน

บุคลิกภาพ สติป�ญญา เจตคติ ที่เหมาะสมกUอนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ การพัฒนาการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพจึงมีความสำคัญและจำเป�นตUอทั้งตัวนักศึกษาและประเทศชาติ การ

วิจัยน้ีจะเป�นแนวทางในการพัฒนาระบบการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพในวงการวิชาชีพ

การจัดการอุตสาหกรรม อีกทั้งเป�นจุดเริ ่มตEนของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูEในรายวิชาการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมในปWการศึกษาตUอไป 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพการจัดการ

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 เพ่ือจัดทำขEอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรไดEแกUนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคปกติ ชั้นปWที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการเตรียมฝGกประสบการณ8วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 1/2562 จำนวน 41 คน 

 ขอบเขตดEานเนื้อหาของการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ แบUงเป�น 3 ดEาน ประกอบดEวย ก) ดEาน

ระบบและการเตรียมความพรEอม ข) ดEานการปฏิบัติงาน  และ ค) ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพของนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิธีการดำเนินการวิจัยที่ครอบคลุม

รายละเอียดของประชากร เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัย การเก็บรวบรวมขEอมูล และการวิเคราะห8ขEอมูล ดังตUอไปน้ี 

1) ประชากร 

ประชากรที่ใชEในงานวิจัยนี้ ไดEแกU นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ชั้นปWที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรม ใน

ภาคเรียนท่ี 1/2562 จำนวน 41 คน (กองบริการการศึกษา, 2562) 

2) เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย 

เครื่องมือหลักที่ใชEในการศึกษาครั้งน้ี ไดEแกU แบบสอบถาม แบบสอบถามถูกสรEางขึ้นจากแนวคิด

องค8ประกอบที่สำคัญของการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ ที่ไดEมาจากการสังเคราะห8วรรณกรรมที่เกี่ยวขEอง

กับการฝGกประสบการณ8วิชาชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบUงออกเป�นดEานระบบและการเตรียมความ

พรEอม ดEานการปฏิบัติงาน และดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร มาสรEางเคร่ืองมือวัด แบUงเป�น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขEอมูลสUวนบุคคลของนักศึกษา เป�นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดEวย เพศ เกรด

เฉล่ียสะสม และทัศนคติของนักศึกษาตUอการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในสถานประกอบการในภาพรวม  

ตอนที่ 2 สภาพการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ เป�นรายการประเมินแบบมาตราสUวนประมาณคUา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีคUาระดับตั ้งแตU 1 ถึง 5 โดยจัดกลุ Uมตามองค8ประกอบของการจัดการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพ ประกอบดEวย 

1) ดEานระบบและการเตรียมความพรEอม  มีจำนวนรายการคำถาม 9 ขEอ 

2) ดEานการปฏิบัติงาน  มีจำนวนรายการคำถาม 7 ขEอ 

3) ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร  มีจำนวนรายการคำถาม 7 ขEอ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เริ ่มจากการหาความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content 

Validity) โดยสรEางเครื่องมือจากกรอบแนวคิดที่กลUาวขEางตEน หลังจากนั้นนำเครื่องมือไปตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหากับผูEเช่ียวชาญ 3 ทUาน แลEวนำผลมาวิเคราะห8ตามเทคนิค IOC (Index of Item-Objective 

Congruence) ไดEคUาดัชนีความสอดคลEอง (IOC) มีคUาอยู UระหวUาง 0.70–1.00 หลังจากนั้นนำเครื ่องมือท่ี

ปรับปรุงแลEวไปทดลองใชE (Try Out) กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 25 คน ที่ไมUใชU

ประชากรในการศึกษา หาคUาความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยวิธีการหาคUาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1974) 

ในงานวิจัยน้ีหาความเชื่อมั่นโดยหาคUาสัมประสิทธิ์แอลฟาไดEที่คUาระดับความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด

เทUากับ 0.79 จึงสรุปไดEวUาแบบสอบถามมีความนUาเช่ือถือและสามารถนำไปศึกษาจริงไดE 
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ท้ังน้ีในการแปลความหมายขEอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ผูEวิจัยแปลความหมายของคUาเฉลี่ยโดยใชE

เกณฑ8 ตามแนวคิดของเบสท8 (Best & Kahn, 1986) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  การแปลความหมายของค'าเฉล่ีย 

ค'าเฉล่ีย ความหมาย 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นEอย 

1.00 – 1.50 นEอยท่ีสุด 

3) การเก็บรวบรวมขUอมูล 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขEอมูลท่ีสอดคลEองกับวัตถุประสงค8การวิจัย มีดังน้ี 

ชUวงท่ี 1 (สำหรับวัตถุประสงค8การวิจัยขEอท่ี 1) 

1 สรEางเคร่ืองมือวัดจากกรอบแนวคิด  ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดกับผูEเช่ียวชาญ 

2 สUงแบบสอบถามไปเก็บขEอมูลกับนักศึกษากลุUมท่ีศึกษา 

3 รวบรวมขEอมูลท่ีไดEรับ 

4 วิเคราะห8ขEอมูลจากแบบสอบถาม 

ชUวงท่ี 2 (สำหรับวัตถุประสงค8การวิจัยขEอท่ี 2) 

1 สังเคราะห8ผลการวิจัยจากชUวงท่ี 1 

2 ยกรUางขEอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ 

จากผลการวิจัยท่ีสังเคราะห8มาไดE 

3 นำรUางขEอเสนอไปใหEผูEเช่ียวชาญไมUนEอยกวUา 3 คน พิจารณา โดยการประชุมวิพากย8ขEอเสนอ  

4 ปรับปรุง และนำเสนอผลการวิจัย 

4) การวิเคราะหDขUอมูล 

ขEอมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะห8ขEอมูลที่ไดEจากแบบสอบถาม สUวนที่ 1 ใชEความถี่ (Frequency) และ

รEอยละ (Percentage) สUวนท่ี 2 ใชEคUาเฉล่ีย (Mean) และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ขEอมูลเชิงคุณภาพ  ในการจัดทำขEอเสนอแนวทางการพัฒนาพัฒนาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบ

วิชาชีพ ใชEการวิเคราะห8เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และการใชEมติท่ีประชุม 
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ผลการวิจัย 

 แบบสอบถามไดEถูกแจกใหEกับประชากรนักศึกษาที ่ศึกษา จำนวน 41 ชุด ไดEรับแบบสอบถาม

คืนกลับมาครบทั้ง 41 ชุด คิดเป�นรEอยละ 100 ในที่นี้ การนำเสนอผลการวิจัยจะแบUงเป�น 3 สUวน ไดEแกU สUวนท่ี 

1 ขEอมูลสUวนบุคคลของผูEตอบแบบสอบถาม สUวนที่ 2 ระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการ

ฝGกประสบการณ8วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม และสUวนที่ 3 ขEอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ 

1) ผลการวิจัยขUอมูลส'วนบุคคลของผูUตอบแบบสอบถาม 

 ผูEตอบแบบสอบถามเป�นเพศชาย จำนวน 27 คน คิดเป�นรEอยละ 65.85 และเพศหญิง จำนวน 14 คน 

คิดเป�นรEอยละ 34.15 ในดEานเกรดเฉลี่ยสะสม ผูEตอบแบบสอบถาม มีความถี่ของชUวงเกรดเฉลี่ยสะสมระหวUาง 

2.26 – 2.75 สูงสุด จำนวน 27 คน คิดเป�นรEอยละ 65.85 รองลงมาไดEแกU ชUวงระหวUาง 1.76 – 2.25 

ในดEานทัศนคติต UอการฝGกประสบการณ8ว ิชาชีพในสถานประกอบการในภาพรวมของผู Eตอบ

แบบสอบถาม พบวUา ผูEตอบแบบสอบถามมีความถี่ในระดับ “ชอบ” สูงที่สุด จำนวน 19 คน คิดเป�นรEอยละ 

46.34 รองลงมาไดEแกU ระดับ “ชอบมาก” และ “ปานกลาง” ตามลำดับ 

2) ผลการวิจัยระดับการรับรูUการฝ`กประสบการณDวิชาชีพในรายวิชาการฝ`กประสบการณDวิชาชีพการ

จัดการอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 2  ระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพเฉล่ียรายดEานและในภาพรวม 

       การฝ̀กประสบการณDวิชาชีพ 𝝁   𝝈 ระดับ 

1. ดEานระบบและการเตรียมความพรEอม 4.26 .607  มาก 

2. ดEานการปฏิบัติงาน 4.33 .625  มาก 

3. ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร  4.36 .635  มาก 

รวม 4.31 .622  มาก 

  

ตารางที่ 2 แสดงขEอมูลระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพเฉลี่ยรายดEานและในภาพรวม 

คUาเฉลี่ยของระดับการรับรูEรายดEานที่มีคUาสูงสุดอยูUที่ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร มีคUาเทUากับ 4.36 สUวนคUา

ต่ำสุดอยูUท่ีดEานระบบและการเตรียมความพรEอม มีคUาเทUากับ 4.26 ซ่ึงทุกดEานลEวนมีคUาเฉล่ียอยูUในระดับมาก 

 สUวนในภาพรวมของระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ มีคUาเฉลี่ยรวมเทUากับ 4.31 และสUวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานมีคUาเทUากับ 0.622 แสดงถึงระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในภาพรวมทั้งหมด

อยูUในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาคUาเฉลี่ยระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในระดับรายขEอคำถาม โดยมุUงท่ี

รายการขEอคำถามท่ีมีคUาเฉล่ียสูงท่ีสุดของแตUละดEาน เพ่ือศึกษาประเด็นท่ีผูEเรียนเห็นดEวยหรือมีความพึงพอใจตUอ
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การจัด และขEอที่มีคUาเฉลี่ยต่ำที่สุดของแตUละดEาน ซึ่งแสดงถึงประเด็นที่ควรไดEรับการปรับปรุงของแตUละดEาน 

ผลเป�นดังน้ี 

 ดEานระบบและการเตรียมความพรEอม มีคUาเฉลี่ยระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพรายดEาน

เทUากับ 4.26 จัดอยูUในระดับมาก รายการที่มีคUาเฉลี่ยสูงสุด อยูUที่รายการที่ 6 “จัดป�จฉิมนิเทศหลังการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพแกUนักศึกษาเพื่อสรุปผลการเรียนรูE” มีคUาเฉลี่ยเทUากับ 4.36 สUวนคUาต่ำสุด อยูUที่รายการท่ี 

2 “ระบบการจัดอาจารย8นิเทศก8เอื้อตUอการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ” โดยมีคUาเฉลี่ยเทUากับ 4.17 ทุกรายการ

คำถามไดEรับการประเมินอยูUในระดับมากท้ังส้ิน  

ดEานการปฏิบัติงาน มีคUาเฉลี่ยระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพรายดEานเทUากับ 4.33 จัดอยูU

ในระดับมาก รายการที่มีคUาเฉลี่ยสูงสุดอยูUที่รายการที่ 7 “นักศึกษาบริหารเวลาโดยใชEเวลาอยUางคุEมคUา เกิด

ประโยชน8ตUอการฝGกประสบการณ8และการพัฒนาตน” มีคUาเฉลี่ยเทUากับ 4.43 สUวนคUาต่ำสุดอยูUที่รายการที่ 1 

“สถานประกอบการจัดปฐมนิเทศแกUนักศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบาย แนะนำสถานท่ี บุคลากร และกฎ ระเบียบ 

ของสถานประกอบการ” มีคUาเฉล่ียอยูUท่ี 4.24 ทุกรายการคำถามไดEรับการประเมินอยูUในระดับมากท้ังส้ิน 

ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร  มีคUาเฉลี่ยระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพรายดEานเทUากับ 

4.36 จัดอยูUในระดับมาก รายการที่มีคUาเฉลี่ยสูงสุด อยูUที่รายการที่ 7 “อาจารย8นิเทศก8ประเมินผลการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพตามที่กำหนด” มีคUาเฉลี่ยเทUากับ 4.50 จัดอยูUในระดับมาก สUวนคUาต่ำสุดอยูUที่รายการที่ 1 

“สถานประกอบการประสานงานกับอาจารย8นิเทศก8หรือคณะ เพื่อพัฒนาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในสถาน

ประกอบการ” มีคUาเฉล่ียอยูUท่ี 4.14 ทุกรายการคำถามไดEรับการประเมินอยูUในระดับมากท้ังส้ิน 

3) ผลการวิจัยขUอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝ̀กประสบการณDวิชาชีพสู'การประกอบวิชาชีพ 

 ผูEวิจัยไดEยกรUางขEอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญตาม

คUาเฉลี่ยระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพแตUละรายการจากผลการวิจัยตอนที่ 2 ในเบื้องตEน ผูEวิจัยไดE

รUางแนวทางเป�นขEอเสนอจำนวน 9 ขEอ แบUงตามองค8ประกอบแนวคิดของการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ 3 ดEาน 

 หลังจากนั ้นนำขEอเสนอดังกลUาวไปเสนอตUอผู Eเชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทUาน ประชุมวิพากย8เพื ่อใหE

ขEอเสนอแนะ แลEวนำมาปรับปรุงขEอเสนอแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม รวมเป�น 12 ขEอ เรียงลำดับความสำคัญ

จากคUาเฉลี่ยระดับการรับรูEที่มีคUานEอยไปมาก และเพิ่มขEอเสนอจากขEอเสนอแนะเชิงคุณภาพที่ไดEรับจากผูEใหE

ขEอมูล แบUงตามองค8ประกอบการฝGกประสบการณ8วิชาชีพไดEดังน้ี 

 3.1)  ดUานระบบและการเตรียมความพรUอม 

1. ฝ©ายฝGกประสบการณ8วิชาชีพควรจัดเตรียมฐานขEอมูลสถานประกอบการเพื ่อแสดงรายชื ่อประเภท

อุตสาหกรรม และตำแหนUงงานท่ีนักศึกษาฝGกงานเคยไปปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงใหEเป�นป�จจุบันอยูUเสมอ 

2. ในการจัดอาจารย8นิเทศก8 ควรจัดใหEมีความเหมาะสมกับลักษณะงานและสถานท่ีท่ีนักศึกษาไปฝGก 
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3. ควรมีการชี้แจงทำความเขEาใจเกี่ยวกับการใชEคูUมือการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในสถานประกอบการ แกU

นักศึกษา อาจารย8นิเทศก8 และพ่ีเล้ียง เพ่ือใหEเกิดประสิทธิผลจากการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ 

4. หลังจากนักศึกษาเริ่มไปฝGกงานแลEว ควรปรับปรุงรายละเอียดขEอมูลในการติดตUอประสานงานกับพี่เลี้ยง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวUางอาจารย8นิเทศก8กับพี่เลี้ยง อันจะเป�นการเพิ่มประสิทธิผลของ

การฝGกงานของนักศึกษา 

5. ปรับปรุงรายละเอียดของคูUมือการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในสถานประกอบการใหEมีความชัดเจน และเป�น

ป�จจุบันเสมอ 

 3.2)  ดUานการปฏิบัติงาน 

1. สถานประกอบการควรจัดปฐมนิเทศแกUนักศึกษากUอนเริ ่มฝGกงาน เพื่อชี ้แจงนโยบาย แนะนำสถานท่ี 

บุคลากร และกฎ ระเบียบ ของสถานประกอบการ 

2. ควรมีการสอบถามถึงขEอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการฝGกประสบการณ8วิชาชีพจากสถาน

ประกอบการภายหลังการฝGกประสบการณ8วิชาชีพเสร็จส้ิน 

3. นักศึกษาควรสรEางสัมพันธภาพอันดีกับพี่เลี้ยง บุคลากรในสถานประกอบการ คูUคEาที่เกี่ยวขEอง และชุมชน 

เพ่ือเสริมสรEางบรรยากาศและเจตคติตUอการฝGกประสบการณ8วิชาชีพของผูEเรียนท่ีดี  

 3.3)  ดUานสภาพแวดลUอมและบุคลากร 

1. อาจารย8นิเทศก8หรือฝ©ายฝGกประสบการณ8วิชาชีพควรเก็บขEอมูลปªอนกลับการฝGกประสบการณ8วิชาชีพของ

นักศึกษาจากพี่เลี้ยงหรือผูEรับผิดชอบของสถานประกอบการเพื่อนำมาใชEในการพัฒนาการฝGกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

2. สถานประกอบการควรพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อันไดEแกU คุณวุฒิ ความสามารถ และ

ประสบการณ8ในการปฏิบัติงาน เป�นตEน เป�นพ่ีเล้ียงของนักศึกษา  

3. พี่เลี้ยงควรเป�นผูEที่สามารถอธิบาย ใหEคำปรึกษา และมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ 

แกUนักศึกษาไดEอยUางเพียงพอ 

4. อาจารย8นิเทศควรติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเป�นระยะ ๆ พรEอมทั้งใหEคำแนะนำเพื่อการ

ปรับปรุงแกEไขอยUางตUอเน่ือง 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาขEอมูลสUวนบุคคล พบวUา ผูEตอบแบบสอบถามสUวนใหญUเป�นเพศชาย มีระดับเกรดเฉล่ีย

สะสมระหวUาง 2.26 – 2.75 ซึ่งสอดคลEองกับขEอมูลพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

(กองบริการการศึกษา, 2562) ซึ่งสUวนใหญUมีผลการเรียนระดับปานกลาง สUวนในดEานทัศนคติตUอการฝGกงานใน

สถานประกอบการในภาพรวม ซึ่งสUวนใหญUมีคUาในระดับ “ชอบ” และอันดับรองลงไปเป�น “ชอบมาก” น้ัน 
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แสดงถึงนักศึกษามีทัศนคติที ่ด ีตUอการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ สอดคลEองกับความหมายของการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพ (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2562) ที่วUาเป�นกระบวนการที่ทำใหE

นักศึกษามีทัศนคติของที่ดีตUอการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา และสอดคลEองกับ

แนวคิดของมณีภรณ8 ทฤษณาวดี (2554) ที่กลUาววUา การฝGกประสบการณ8วิชาชีพจะทำใหEนักศึกษามีความมั่นใจ

และกUอใหEเกิดทัศนะคติท่ีดีตUอวิชาชีพตUอไป 

ผลการศึกษาระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพการ

จัดการอุตสาหกรรม มีคUาเฉลี่ยสูงที่สุดที่ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากรที่เกี่ยวขEอง ในประเด็น “อาจารย8

นิเทศก8ประเมินผลการฝGกประสบการณ8วิชาชีพตามที่กำหนด” รองลงมาเป�นประเด็น “พี่เลี้ยงประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบประเมินที่กำหนดไวE” สอดคลEองกับฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ (2554: 

17-20) ที่ไดEกลUาวไวEวUา บทบาทที่สำคัญของอาจารย8นิเทศขEอหนึ่งคือ ประสานงานกับพี่เลี ้ยงเพื่อรUวมกัน

ประเมินผลการฝGกประสบการณ8วิชาชีพของผูEเรียนตามกำหนด 

ในดEานการปฏิบัติงาน ประเด็นที่มีคUาระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมเฉลี่ยสูงที่สุดคือ “นักศึกษาบริหารเวลาโดยใชEเวลาอยUางคุEมคUา 

เกิดประโยชน8ตUอการฝGกประสบการณ8และการพัฒนาตน” สอดคลEองกับฉวีวรรณ สุวรรณาภา และคณะ 

(2554: 17-20) ที ่กลUาววUา ในการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ นักศึกษาควรใชEเวลาใหEเหมาะสมคุEมคUา เกิด

ประโยชน8ตUอการฝGกประสบการณ8และการพัฒนาตนไปสูUความเป�นคนดี คนเกUง และสอดคลEองกับผลการศึกษา

ของนันทวัฒน8 ภัทรกรนันท8 (2560) วUา เวลาในการฝGกประสบการณ8วิชาชีพเป�นป�จจัยหนึ่งที่ชUวยใหEนักศึกษาไดE

เรียนรูEจากการกระทำ ฝGกปฏิบัตินอกหEองเรียน และเช่ือมโยงความรูEภาคทฤษฎีสูUภาคปฏิบัติ 

ในดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร ประเด็นที่มีคUาระดับการรับรูEการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ “อาจารย8นิเทศก8ประเมินผลการฝGกประสบการณ8

วิชาชีพตามที่กำหนด” สอดคลEองกับขEอเสนอของไสว ศิริทองถาวร (2562) ที่กลUาววUาการวัดผลควรดำเนินการ

ใหEตรงตามเกณฑ8และกำหนดการในแผนการจัดการเรียนรูE รวมทั้งมีการพัฒนาคูUมือในการวัดและประเมินผล

การเรียนประจำวิชาเพ่ือการส่ือสารใหEเขEาใจตรงกัน 

 

สรุปผลและขUอเสนอแนะ 

1) การสรุปผล 

1.1. ระดับการรับรู EการฝGกประสบการณ8วิชาชีพในรายวิชาการฝGกประสบการณ8วิชาชีพการจัดการ

อุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปWที่ 4 ในภาพรวม นักศึกษามีการรับรูEระดับ

การรับรูEเฉลี่ยเทUากับ 4.31 จัดอยูUในระดับมาก สUวนในระดับรายดEาน คUาเฉลี่ยของระดับการรับรูEเรียงจากมาก
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ไปหานEอยไดEดังน้ี 1) ดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร 2) ดEานการปฏิบัติงาน และ 3) ดEานระบบและการ

เตรียมความพรEอม 

1.2. ขEอเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย พบวUา ในดEานระบบและการเตรียมความ

พรEอม ควรใหEความสำคัญกับการจัดเตรียมฐานขEอมูลสถานประกอบการ ระบบการจัดอาจารย8นิเทศก8 และการ

สื่อสารระหวUางนักศึกษา อาจารย8นิเทศ และพี่เลี ้ยง สUวนดEานการปฏิบัติงาน สถานประกอบการควรใหE

ความสำคัญกับการปฐมนิเทศนักศึกษา การสรEางสัมพันธภาพอันดีของนักศึกษากับพี่เลี้ยงและบุคลากร รวมท้ัง

การใหEขEอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ และในดEานสภาพแวดลEอมและบุคลากร ควร

ใหEความสำคัญกับการปรับปรุงจากผลปªอนกลับ คุณสมบัติ และแนวทางปฏิบัติงานของพี่เลี้ยง รวมถึงการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยUางสม่ำเสมอ 

2) ขUอเสนอแนะ 

2.1 ขUอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใชU 

2.1.1 ควรพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพอยUางเหมาะสมในทุก ๆ 

ดEาน โดยเฉพาะระบบการประสานงานของทุกสUวน ระบบการจัดอาจารย8นิเทศก8 และการใชEคู UมือการฝGก

ประสบการณ8วิชาชีพ 

2.1.2 ดEานระบบและการเตรียมความพรEอม ควรมีการสนับสนุนขEอมูลสถานประกอบการในอดีต

แกUนักศึกษาในรูปของฐานขEอมูลสถานประกอบการ โดยแยกเป�นอุตสาหกรรม และลักษณะงานที่นักศึกษาเคย

ไปฝGก  

2.1.3 การปฐมนิเทศการฝGกประสบการณ8วิชาชีพ ควรมีทั้งจากฝ©ายฝGกประสบการณ8วิชาชีพ และ

ฝ©ายสถานประกอบการ เพ่ือแนะนำนักศึกษาดEวยมุมมองท่ีแตกตUางกัน 

2.1.4 การติดตามผลปªอนกลับจากการฝGกประสบการณ8วิชาชีพจากสถานประกอบการและจาก

นักศึกษา แลEวใหEขEอเสนอแนะในการปรับปรุง จะเป�นแนวทางสำคัญสรEางการเรียนรูEสูUการประกอบวิชาชีพ

อยUางเหมาะสม 

2.2 ขUอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป 

2.2.1 ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการฝGกประสบการณ8วิชาชีพสูUการประกอบวิชาชีพ ในลักษณะ

การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือใหEเกิดพัฒนาการของการจัดการเรียนรูEอยUางตUอเน่ือง 

2.2.2 ขยายการศึกษาไปสูUรายวิชาลักษณะอื่นที ่มีลักษณะการเรียนรู EจากแหลUงเรียนรู Eสถาน

ประกอบการที่เคียงกัน เชUน รายวิชาการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม รายวิชาการเตรียมฝGกประสบการณ8

วิชาชีพ หรือรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา เป�นตEน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 11 ~  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั ้งนี ้สำเร็จลุลUวงไปดEวยดี เนื ่องจากไดEรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนไดEรับการสUงเสริมการทำวิจัยเป�นอยUางดีย่ิง

จากคณะผูEบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งผูEเชี่ยวชาญและ

ผูEทรงคุณวุฒิทุกทUาน ผูEวิจัยขอขอบพระคุณเป�นอยUางสูงไวE ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค8ดังนี้ 1) ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) ประเมินความพึงพอใจของผูQใชQงาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และ3) วิเคราะห8สภาพปTญหาและแนวทางการแกQไขปTญหาจากการใชQงานระบบที่พัฒนาขึ้น กลุXมตัวอยXางที่ใชQ

ในการวิจัย ไดQแกX ผูQเช่ียวชาญดQานการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน ไดQมาดQวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

และผูQใชQงานระบบ จำแนกออกเป[น 3 กลุXม ไดQแกX กลุXมผูQใชQงานทั่วไป จำนวน 30 คน ไดQมาดQวยวิธีการสุXม

ตัวอยXางตามสะดวก กลุXมผูQดูแลระบบ จำนวน 3 คน ไดQมาดQวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และกลุXมผูQบริหาร

จัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 คน ไดQมาดQวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ี

ใชQในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ จำนวน 1 แบบประเมิน และแบบประเมินความพึงพอใจ

ตXอการใชQงานระบบ จำนวน 6 แบบประเมิน วิเคราะห8ขQอมูลดQวยคXาเฉล่ีย และสXวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวXา 1) ผู Qเชี ่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ ภาพรวมอยูXในระดับมากที่สุด 

(x!=4.56, S.D.=0.49) 2) ผู QใชQงานมีความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบ ภาพรวมอยูXในระดับมาก (x!=4.29, 

S.D.=0.71) และ 3) ระบบที่พัฒนาขึ้นยังขาดกระบวนการทำงานที่ยังไมXตอบสนองความตQองการของผูQใชQงาน 

เชXน ขาดกระบวนการยืนยันผลภาระงานของประธานสาขา ขาดการคำนวณภาระงานอัตโนมัติ และขาดสXวน

การจัดการไฟล8เอกสารในระดับสาขา เป[นตQน ซึ่งผูQพัฒนาระบบควรนำขQอเสนอแนะของผูQใชQงานไปปรับปรุง 

เพ่ือใหQระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตQองการของผูQใชQมากย่ิงข้ึนตXอไป 

 

คำสำคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินความพึงพอใจ 
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Abstract 

 This study has following objectives: 1) Assess efficiency of the Information System for 

Supporting Education Quality Assurance of Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University 2) Assess satisfaction of users toward the Information System for Supporting 

Education Quality Assurance of Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University 

and 3) Analyze the problems and solutions pertaining to use of the developed system. The 

sample group used in this study consists of five experts on the development of information 

systems, which was selected via purposive sampling, while the users are divided into three 

subgroups: 30 are general users selected by convenience sampling, three administrators 

selected by purposive sampling, and three education quality assurance information managers 

selected by purposive sampling. Tools used in this study are one system efficiency assessment 

form, and six system satisfaction forms. The data is analyzed by using average and standard 

deviation. 

 Result from this study is that 1) the experts give the highest rating for the system 

efficiency (x!=4.56, S.D.=0.49) 2) the user has high overall satisfaction towards the system 

(x!=4.29, S.D.=0.71) and 3) The developed system still lacks some processes that could better 

satisfy the user, such as workload confirmation by the chairperson of the major, automatic 

workload calculation, and major-level file management system. The system developer should 

take feedback and suggestions from the user to improve the system to better suit the users’ 

needs. 

 

Keywords: Education quality assurance, Evaluate efficiency, Satisfaction assessment 

 

บทนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานการศึกษาแตXละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ

การบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ ้น เพื ่อใหQเกิดการพัฒนาและสรQางความเชื ่อมั ่นใหQแกX 

ผูQมีสXวนเกี่ยวขQองและสาธารณชนวXาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดQอยXางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และบรรลุเป�าประสงค8ของหนXวยงานตQนสังกัดหรือหนXวยงานที่กำกับดูแล ซึ่งประกอบดQวย ระบบ

การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อนำไปสูXการพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงประกอบดQวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

)คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 2560) โดยในป�การศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา มีเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป[นการสรQางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหQเป[นไปตามนโยบาย เป�าหมาย และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหนXวยงานตQนสังกัด มีการจัดทำรายงานประจำป�ที่เป[นรายงานประเมิน

คุณภาพภายในเสนอตXอสถาบัน หนXวยงานตQนสังกัด และหนXวยงานที่เกี่ยวขQองเพื่อพิจารณาและเป�ดเผยตXอ

สาธารณชนเพ่ือนำไปสูXการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ประกอบดQวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน )คณะครุศาสตร8 มหาวิ ทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา, 2560)  

 คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดQเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ เพราะเป[นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวXา หลักสูตรและคณะไดQดำเนินการเป[นไป

ตามเกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ8มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขQอง โดยระดับหลักสูตร

พิจารณาองค8ประกอบที่สำคัญ ไดQแกX การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย8 หลักสูตร การเรียนการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูQ  สXวนระดับคณะนั้น จะประกอบดQวยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และ

พิจารณาองค8ประกอบที่สำคัญไดQแกX การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพื่อใหQสามารถผลิตบัณฑิตใหQมีคุณภาพ )คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครราชสีมา, 2560) ซ่ึงในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาน้ี จะไดQขQอมูลมาจากทุกข้ันตอนของการ

จัดการศึกษา เชXน การจัดทำหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมทักษะแกXนักศึกษา การบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน การบริการนักศึกษา เป[นตQน ซึ่งผูQรับผิดชอบงานในสXวนตXาง ๆ จำเป[นตQองบริหารจัดการ และ

จัดเก็บเอกสาร หรือขQอมูลเป[นจำนวนมาก เพื่อใชQประกอบการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในแตXละป� 

)และทิพยา จินตโกวิทพรพรรณ โพธ์ิศรีแกQว , 2558) โดยเอกสารดังกลXาวจะตQองสามารถอธิบายการดำเนินงาน

ใหQสอดคลQองกับองค8ประกอบ มาตรฐาน และตัวบXงชี้ที่กำหนด ดังนั้น การจัดการเอกสารจึงเป[นสXวนที่สำคัญ

อยXางย่ิง ในการเตรียมการสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ 

 ดังนั้น คณะครุศาสตร8จึงไดQพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน 

เพื่อเป[นการตอบสนองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย

สXงเสริมสนับสนุนใหQมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถนำไปสูXการ

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพไดQ )คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 2560) 

ประกอบดQวย 2 ระบบยXอย คือ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภาระงานของอาจารย8คณะครุศาสตร8 และระบบ

จัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื ่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และเมื ่อเป�ดใชQงานระบบแลQว 
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คณะผู Qวิจัยจึงมีแนวคิดที ่จะประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบของผู QใชQงาน 

ทุกกลุXม ตลอดจนวิเคราะห8สภาพปTญหาและหาแนวทางการปรับปรุงระบบใหQมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตXอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 2. ประเมินความพึงพอใจของผูQใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

3. วิเคราะห8สภาพปTญหาและเสนอแนวทางการแกQไขปTญหาจากการใชQงานระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  การวิจัยในคร้ังน้ีเป[นการวิจัยเชิงสำรวจมีกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
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  จากภาพท่ี 1 พบวXา กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยมีองค8ประกอบ 4 สXวน ประกอบดQวย 

 1. บุคคลท่ีเก่ียวขQองกับระบบ แบXงเป[น 4 กลุXม ไดQแกX  

1.1 ผูQเชี่ยวชาญ ทำหนQาที่ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ เป[นผูQเชี่ยวชาญดQานการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.2 ผูQใชQงานทั่วไป เป[นอาจารย8และบุคลากรสายสนับสนุน ทำหนQาที่ประเมินความพึงพอใจตXอการ

ใชQงานระบบในมุมมองของผูQใชQงาน 

1.3 ผูQดูแลระบบ ทำหนQาที่ประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบ ในมุมมองของผูQดูแลระบบ 

การจัดการสิทธิการใชQงาน และจัดการอัพโหลดไฟล8เอกสารท่ีเก่ียวขQอง 

1.4 กลุXมผูQบริหารจัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหนQาที่ประเมินความพึงพอใจ

ตXอการใชQงานระบบ ในมุมมองของการใชQประโยชน8จากขQอมูลในระบบ เพื่อนำไปสูXการจัดทำเอกสารสำหรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา เป[นระบบสารสนเทศท่ีคณะครุศาสตร8พัฒนาข้ึน ประกอบดQวย 2 ระบบยXอย คือ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการภาระงานของอาจารย8คณะครุศาสตร8 เป[นระบบสำหรับใหQอาจารย8

คณะครุศาสตร8 สามารถเพิ่ม ลบ และแกQไข ขQอมูลภาระงานของตนเอง เชXน ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ

งานวิชาการอ่ืน ภาระงานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานบริหาร เป[นตQน  

2.2 ระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา เป[นระบบ

สำหรับจัดการไฟล8เอกสารที่เกี่ยวขQองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร8 ผูQใชQงานทั่วไปจะ

สามารถเป�ดดูและดาวน8โหลดไฟล8ไดQ สXวนผูQดูแลระบบหรือผูQไดQรับสิทธิการจัดการขQอมูล จะสามารถเรียกดู 

ดาวน8โหลด อัพโหลดไฟล8 และลบไฟล8 ไดQท้ังหมด 

  3. กระบวนการประเมินผลการใชQงานระบบ ผูQวิจัยจะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ และความ พึง

พอใจตXอการใชQงานระบบ โดยมี 6 ข้ันตอน (อุทิศ บำรุงชีพ, 2560) ดังน้ี 

3.1 ขั้นเตรียมการสำรวจขQอมูล (Data preparation) เป[นการศึกษาและวิเคราะห8เอกสารงานวิจัย

ท่ีเก่ียวขQองกับการประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศ 

3.2 ขั้นวางแผนในการสำรวจขQอมูล (Data planning) เป[นการกำหนดกลุXมประชากร และสุXมกลุXม

ตัวอยXาง จากจำนวนผูQใชQงานระบบในแตXละกลุXม กำหนดชXวงเวลา และวิธีการท่ีจะสำรวจขQอมูลใหQเหมาะสม 

3.3 ขั้นออกแบบและสรQางเครื่องมือที่ใชQในการวิจัยใหQไดQคุณภาพ (Design and construction) 

เป[นการสรQางเครื่องมือในการรวบรวมขQอมูล ซึ่งจะใชQเป[นแบบสอบถาม โดยจะมีการนำรXางแบบสอบถามไปใหQ

ผูQเชี่ยวชาญที่เกี่ยวขQองประเมินผลอยXางนQอย 3 คน เป[นผูQพิจารณาวXาขQอคำถามแตXละขQอนั้น วัดไดQตรงกับนิยาม

ของส่ิงท่ีตQองการจะวัดหรือไมX แลQวนำผลการพิจารณามาคำนวณคXาดัชนีความสอดคลQอง (IOC) 
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3.4 ขั ้นเก็บรวบรวมขQอมูล (Data collection) เป[นขั ้นตอนการดำเนินงานเก็บขQอมูลกับกลุXม

ตัวอยXางตามท่ีไดQวางแผนไวQ และติดตามใหQไดQแบบสอบถามกลับมาใหQมากท่ีสุด 

3.5 ขั้นวิเคราะห8ขQอมูล (Data analysis) เป[นขั้นตอนการลงรหัสขQอมูลเพื่อใชQในการวิเคราะห8

ขQอมูล โดยพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจ ปTญหา/อุปสรรค และขQอเสนอแนะท่ีผูQตอบแบบสอบถามไดQตอบมา 

3.6 ขั้นนำเสนอขQอมูล (Data presentation) เป[นข้ันตอนการนำขQอมูลที่ไดQจากการวิเคราะห8มา

นำเสนอรูปแบบตXาง ๆ ตามวัตถุประสงค8ของการวิจัย และอภิปรายผลในประเด็นท่ีพบ 

 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูQใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงวิเคราะห8ปTญหาอุปสรรค

และแนวทางการพัฒนาระบบใหQมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุXมตัวอยXาง 

 1.1 ประชากร คือ บุคลากรคณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 78 คน 

 1.2 กลุXมตัวอยXาง 

1.2.1 กลุXมผูQเช่ียวชาญดQานการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ท่ีพัฒนาข้ึน จำนวน 5 คน โดยใชQวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

1.2.2 กลุXมผูQใชQงานระบบ จำแนกออกเป[น 3 กลุXมยXอย ไดQแกX กลุXมผูQใชQงานท่ัวไป จำนวน 30 คน 

ใชQวิธีการสุXมตัวอยXางตามสะดวก (Convenience sampling) กลุXมผูQดูแลระบบ จำนวน 3 คน ใชQวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) และกลุ Xมผู QบริหารจัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 3 คน ใชQวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการวิจัยเป[นแบบสอบถาม แบบประมาณคXา 5 ระดับ จำนวน 7 แบบสอบถาม ดังน้ี 

 2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผูQเช่ียวชาญ จำนวน 32 ขQอคำถาม 

 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภาระงานของอาจารย8

คณะครุศาสตร8 จำนวน 16 ขQอคำถาม 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภาระงานของอาจารย8

คณะครุศาสตร8สำหรับกลุXมผูQดูแลระบบ จำนวน 19 ขQอคำถาม 

 2.4 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อจัดการภาระงานของอาจารย8

คณะครุศาสตร8สำหรับกลุXมผูQบริหารจัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 ขQอคำถาม 
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 2.5 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 16 ขQอคำถาม 

 2.6 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุXมผูQดูแลระบบ จำนวน 20 ขQอคำถาม 

 2.7 แบบประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุXมผูQบริหารจัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 21 ขQอคำถาม 

3. การเก็บรวบรวมขQอมูล 

 ผู Qวิจัยเก็บรวบรวมขQอมูลจากการฝ�กอบรมการใชQงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที ่คณะครุศาสตร8จัดข้ึน โดยเป[น

แบบสอบถามออนไลน8 

4. สถิติท่ีใชQในการวิเคราะห8ขQอมูล 

สถิติที่ใชQในการวิเคราะห8ขQอมูล ไดQแกX คXาเฉลี่ย และสXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะห8ผล

จากการประเมินประสิทธิภาพของผูQเช่ียวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบ โดยนำผล

ท่ีไดQเทียบกับเกณฑ8การประเมิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เกณฑ8การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

ค'าเฉล่ีย ความหมาย 

4.51-5.00 ระบบมีประสิทธิภาพ/ผูQใชQมีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50 ระบบมีประสิทธิภาพ/ผูQใชQมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 

2.51-3.50 ระบบมีประสิทธิภาพ/ผูQใชQมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 ระบบมีประสิทธิภาพ/ผูQใชQมีความพึงพอใจ ในระดับนQอย 

1.00-1.50 ระบบมีประสิทธิภาพ/ผูQใชQมีความพึงพอใจ ในระดับนQอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 ผูQวิจัยไดQสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค8การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

   ผูQวิจัยไดQวิเคราะห8ขQอมูลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยผูQเชี่ยวชาญดQานการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จำนวน 5 คน )Bulao and Puengjandum, 2019, p.73; Puengjandum and Bulao, 2019, 

p.77) สรุปผลไดQดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด̂านท่ีประเมิน 

ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือจัดการภาระงาน 

ระบบจัดการไฟลDเอกสาร

ออนไลนDฯ 

x! S.D. ระดับ x! S.D. ระดับ 

ดQานผลลัพธ8ท่ีไดQจากระบบ 4.76 0.48 มากท่ีสุด 4.80 0.36 มากท่ีสุด 

ดQานการประมวลผลของระบบ 4.57 0.47 มากท่ีสุด 4.40 0.52 มาก 

ดQานการใชQงานระบบ 4.38 0.50 มาก 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

ดQานความปลอดภัยของระบบ 4.42 0.51 มาก 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.53 0.49 มากท่ีสุด 4.59 0.48 มากท่ีสุด 

เฉล่ียท้ัง 2 ระบบ x!=4.56 ระดับมากท่ีสุด S.D.=0.49 

  จากตารางที่ 2 พบวXา ผูQเชี่ยวชาญดQานการพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูXในระดับมากที่สุด (x!=4.56, S.D.=0.49) 

โดยระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการภาระงาน มีประสิทธิภาพ ภาพรวมอยูXในระดับมากที่สุด (x!=4.53, 

S.D.=0.49) และระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพ 

ภาพรวมอยูXในระดับมากท่ีสุด (x!=4.59, S.D.=0.48) เชXนเดียวกัน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต'อการใช^งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

   ผูQวิจัยไดQดำเนินการประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบ โดยผูQมีสXวนเกี่ยวขQอง จำนวน 3 

กลุXม สรุปผลไดQดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กลุ'มผู̂ประเมิน 

ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือจัดการภาระงาน 

ระบบจัดการไฟลDเอกสาร

ออนไลนDฯ 

x! S.D. ระดับ x! S.D. ระดับ 

ผูQใชQงานท่ัวไป 4.53 0.66 มากท่ีสุด 4.14 0.98 มาก 

ผูQดูแลระบบ 4.20 0.44 มาก 4.23 0.86 มาก 

ผูQบริหารจัดการขQอมูลดQานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4.26 0.75 มาก 4.39 0.53 มาก 

เฉล่ีย 4.33 0.62 มาก 4.25 0.79 มาก 

เฉล่ีย 2 ระบบ x!=4.29 ระดับมาก S.D.= 0.71 
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   จากตารางที่ 3 พบวXา ผูQใชQงานทั้ง 3 กลุXม มีความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูXในระดับมาก (x!=4.29, S.D.=0.71) โดยมีความพึงพอใจ

ตXอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงาน ภาพรวมอยูXในระดับมาก (x!=4.33, S.D.=0.62) และระบบ

จัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูXในระดับมาก (x!=4.25, 

S.D.=0.79) เชXนเดียวกัน 

3. ผลการวิเคราะหDสภาพปqญหาและแนวทางการแก^ไขปqญหาจากการใช^งานระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

   หลังจากเป�ดใชQงานระบบ ผูQวิจัยไดQวิเคราะห8สภาพปTญหาจากการใชQงานระบบ และแนวทางการ

แกQไขปTญหาในแตXละประเด็น สามารถสรุปไดQดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห8สภาพปTญหาและแนวทางการแกQไขปTญหาจากการใชQงานระบบ 

ปqญหาในการใช̂งานระบบ แนวทางการแก̂ไขปqญหา 

การสXงขQอมูลภาระงานของอาจารย8ยังไมXผXานประธาน

สาขาวิชา ซึ่งประธานสาขาควรมีสิทธิตรวจสอบความ

ถูกตQอง และยืนยันขQอมูลกXอนสXงถึงผูQบริหารคณะ 

ปรับระบบใหQประธานสาขาสามารถมองเห็นขQอมูลของ

อาจารย8ในสาขา และเพิ่มปุ¢มยืนยันขQอมูล แลQวผูQบริหาร

จึงจะมองเห็นรายการภาระงานของอาจารย8ในสาขาน้ัน

ไดQ เมื่อรายการถูกยืนยันแลQว อาจารย8จะไมXสามารถแกQไข

ขQอมูลของตนเองไดQ 

ขาดการชี ้แจงรายละเอียดเกณฑ8การประเมินใน

หนQาจอกรอกขQอมูลภาระงานดQานตXาง ๆ ทำใหQ

อาจารย8กรอกขQอมูลไดQชQา หรือคลาดเคล่ือนไดQ 

ระบบเดิมมีการแสดงรายละเอียดการคำนวณภาระงานใน

หนQาจอ แตXละรายการที่เลือกกรอกขQอมูล แตXอาจจะ

ตัวอักษรเล็กเกินไป จึงควรเพิ่มรายละเอียดการคำนวณ

แสดงในแตXละดQาน เพ่ือใหQสะดวกในการตรวจสอบ 

ขาดการคำนวณภาระงานตามเกณฑ8แบบอัตโนมัติ เพ ิ ่ มการคำนวณแบบอ ัตโนม ัต ิ ในแต Xละรายการ  

ตามเกณฑ8การคำนวณภาระงานของมหาวิทยาลัย 

ขาดตัวเลือกภาระงานใหQอาจารย8เลือกกรอกในดQาน

ภาระงานอ ื ่น ๆ ท ี ่สอดคล Qองก ับพ ันธก ิจของ

มหาวิทยาลัย เชXน ภาระงานดQานการจัดการความรูQ 

เพิ่มรายการใหQเลือก เป[น “ภาระงานอื่น ๆ” เนื่องจาก

ระบบกำหนดรายการใหQเลือกกรอกขQอมูลตามรายการ

มประเภทของกองบริหารงานบุคคล จึงจะไมXสามารถเพ่ิ

รายการโดยอิสระไดQ 

ยังขาดสXวนของการจัดการไฟล8เอกสารในระดับสาขา 

เพ ื ่ อให Qสาขาสามารถเพ ิ ่ มไฟล 8ของตนเองไวQ

ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพิ่มสXวนการจัดการไฟล8เอกสารในระดับสาขา และการ

กำหนดสิทธิผู Qจัดการไฟล8เอกสารของสาขา พรQอมกับ

กำหนดหมวดหมูXตามองค8ประกอบการประเมินของสาขา 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาการใชQงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการสัมภาษณ8ผูQเก่ียวขQองเพ่ิมเติม มีประเด็นนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผูQเชี่ยวชาญดQานการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาพรวมอยูXในระดับ

มากที่สุด (x!=4.57, S.D.=0.40) โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงาน มีประสิทธิภาพภาพรวมอยูXใน

ระดับมากที่สุด (=4.54, S.D.=0.31) และระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีประสิทธิภาพ ภาพรวมอยูXในระดับมากที่สุด (x!=4.59, S.D.=0.48) เชXนเดียวกัน เนื่องมาจาก

ผูQเชี่ยวชาญดQานการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญดQานการใชQงานระบบ และทั้ง 2 ระบบ ออกแบบ

มาอยXางเรียบงXาย สามารถใชQงานไดQงXาย โดยไมXตQองศึกษาคูXมือ ผูQเชี่ยวชาญจึงประเมินประสิทธิภาพของระบบ

อยูXในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลQองกับ พุทธินันท8 นาคสุข (2561) ไดQพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพอยูXในระดับมากท่ีสุด (x!= 4.70, S.D.=0.27) 

 2. ผูQใชQงานทั่วไป จำนวน 30 คน ผูQดูแลระบบ จำนวน 3 คน และผูQบริหารจัดการขQอมูลดQานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 คน ประเมินความพึงพอใจตXอการใชQงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาพรวมอยูXในระดับมาก 

(x!=4.29, S.D.=0.71) โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงาน ผูQใชQงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูXใน

ระดับมาก (x!=4.33, S.D.=0.62) และระบบจัดการไฟล8เอกสารออนไลน8เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา ผูQใชQงานมีความพึงพอใจภาพรวมอยูXในระดับมาก (x!=4.25, S.D.= 0.79) เชXนเดียวกัน สอดคลQองกับ 

ชุติภา กันนุฬา และปรีชา วิหคโต (2560) ที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู QใชQงานประเมินประสิทธิภาพทุกดQานอยูXในระดับมากที่สุด 

(x!=4.53, S.D.=0.57) 

 

สรุปผลและข̂อเสนอแนะ  

 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา มี 2 ระบบ ไดQแกX ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาระงาน และระบบจัดการไฟล8เอกสาร

ออนไลน8เพื ่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ่งมีประสิทธิภาพอยูXในระดับมากที่สุด (x!=4.57, 

S.D.=0.40) และผูQใชQงานมีความพึงพอใจอยูXในระดับมาก (x!=4.29, S.D.=0.71) เชXนเดียวกัน แตXยังมีประเด็นท่ี

ตQองพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหQมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีขQอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ขQอเสนอแนะดQานการใชQงาน 
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1.1 ผู QใชQงานระบบสามารถเขQาบันทึกขQอมูลภาระงาน หรือจัดการเอกสารตXาง ๆ ไดQตลอด 

ป�การศึกษา โดยไมXตQองรอถึงชXวงใกลQประเมินแตXอยXางใด 

1.2 ผูQใชQงานระบบสามารถกลับมาสั่งพิมพ8รายงานภาระงานยQอนหลังไดQ หากมีความจำเป[น หรือมี

ความประสงค8ท่ีจะใชQงาน 

 2. ขQอเสนอแนะสำหรับการพัฒนาคร้ังตXอไป 

ควรพัฒนาระบบเพิ่มเติมในสXวนของกระบวนการทำงานที่ยังไมXตอบสนองความตQองการของ

ผูQใชQงาน เชXน ขาดกระบวนการยืนยันผลภาระงานของประธานสาขา ขาดการคำนวณภาระงานอัตโนมัติ และ

ขาดสXวนการจัดการไฟล8เอกสารในระดับสาขา เป[นตQน ซึ่งผูQพัฒนาระบบควรนำขQอเสนอแนะของผูQใชQงานไป

ปรับปรุง เพ่ือใหQระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตQองการของผูQใชQมากย่ิงข้ึนตXอไป 
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ผลการจัดการเรียนรู.แบบสืบเสาะหาความรู.แบบ 7 ขั้น (7Es) ร@วมกับหนังสือการCตูน เรื่อง 

สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปOที่ 4 

Effectiveness 7E Inquiry – base comblined Learning with Comic books on 

Properties of daily substance for Grade 4 student 
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บทคัดย'อ 

งานวิจัยวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค8ดังน้ี 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบ 

สืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูL  และ3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการ

เรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  ดำเนินการวิจัยโดยเก็บขLอมูลจากประชากรตัวอยSางคือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 4 โรงเรียนบLานหนองมะเกลือ จำนวน 20 คน  โดยวิธีการสุSมอยSางงSาย  วิเคราะห8ขLอมูลดLวย

สถิติหาคSาเฉล่ีย รLอยละ คSาสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   เคร่ืองมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลประกอบดLวย     

1. หนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  2. แผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL  

7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน   และ3. แบบวัดผลการเรียนรูLไดLจากแบบทดสอบ  แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร8  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค8ของผูLเรียน   และแบบสอบถามความ

พึงพอใจ   

 ผลการวิจัยประกอบดLวย แผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือ

การ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 จำนวน 10 แผน รวม 20 

ช่ัวโมง   มีคSาประสิทธิภาพ (E1/E2)  เทSากับ 77.90/87.67 สูงกวSาเกณฑ8ท่ีกำหนดไวL 75/75   ผลการเรียนรูL

ของนักเรียนประกอบดLวยดLานความรูLเฉล่ียรLอยละ 87.67   ดLานทักษะกระบวนการเฉล่ียรLอยละ  78.28   และ

ดLานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8เฉล่ียรLอยละ   76.17  ผSานเกณฑ8รLอยละ 75  และความพึงพอใจของนักเรียนอยูS

ในระดับมากท่ีสุด (	X#  = 4.65 และ S.D. = 0.49)  

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน   หนังสือการ8ตูน   7E 
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Abstract 

The purposes of this study were to 1. Develop and find effective learning 

management plans.  A quest to find knowledge of 7 levels (7Es) in conjunction with the 

comic book properties of substances in everyday life for students  Grade 4.  To 2. Study 

learning outcomes and to 3. Study the satisfaction of students towards learning by using a  

7-step quest for knowledge (7Es)  in conjunction with a comic book on the properties of 

substances in daily life.  This study was conducted by  20 students in Pratom Suksa 4 of  

Ban Nong Makhue School  Data were collected from  simple sampling method  by using   

1. Comic books about the properties of substances in daily life   2. A learning management 

plan for the 7-step quest (7Es) in conjunction with the comic book and 3. The learning 

evaluation form can be obtained from the quiz. Science Process Skills Assessment 

Assessment of desirable characteristics of learners And satisfaction questionnaire The data 

were analyzed by statistics to find mean, percentage, and standard deviation. 

Results A 7-step learning management plan (7Es) in conjunction with a comic book 

on the properties of substances in daily life. For Grade 4 students, 10 plans, total 20 hours, 

the efficiency value (E1/E2) was 77.90/87.67, higher than the specified criteria, 75/75. The 

student's learning outcomes consisted of a mean knowledge percentage. 87.67 on the 

process skills averaged 78.28% and the desirable characteristics of an average of 76.17% 

passed the criteria of 75% and student satisfaction was the highest (	X#= 4.65 and S.D = 0.49). 

Keywords : quest for knowledge management 7 steps    comic book    7E 
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บทนำ 

 วิทยาศาสตร8มีบทบาทสำคัญย่ิงในโลกป�จจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร8เก่ียวขLองกับ 

ทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตSาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชLและผลผลิตตSาง ๆ 

ท่ีมนุษย8ไดLใชLเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหลSาน้ีลLวนเป�นผลของความรูLวิทยาศาสตร8ผสม 

ผสานกับความคิดสรLางสรรค8และศาสตร8อ่ืนๆวิทยาศาสตร8ชSวยใหLมนุษย8ไดLพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป�นเหตุ 

เป�นผล คิดสรLางสรรค8 คิดวิเคราะห8 วิจารณ8 มีทักษะสำคัญในการคLนควLาหาความรูL มีความสามารถในการ

แกLป�ญหาอยSางเป�นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชLขLอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ8พยานท่ีตรวจสอบไดL

วิทยาศาสตร8เป�นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมSซ่ึงเป�นสังคมแหSงการเรียนรูL (Knowledge Based Society) 

ดังน้ันทุกคนจึงจำเป�นตLองไดLรับการพัฒนาใหLรูLวิทยาศาสตร8 เพ่ือท่ีจะมีความรูLความเขLาใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยีท่ีมนุษย8สรLางสรรค8 ข้ึน สามารถนำความรูLไปใชLอยSางมีเหตุผล สรLางสรรค8และมีคุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 น. 92)  

 การเรียนรูLวิทยาศาสตร8ในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาไดLกLาวหนLาและพัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ รูปแบบ 

การเรียนรูLก็ตLองปรับปรุงไปเร่ือย ๆ เพ่ือใหLเขLากับยุคสมัย โดยผูLเรียนจะมีการเรียนรูLท่ียืดหยุSนสรLางสรรค8และ 

ทLาทาย มองเห็นป�ญหาเป�นโจทย8ใหLผูLเรียนไดLเรียนรูLหาวิธีการแกLไข แนวทางการจัดการเรียนวิทยาศาสตร8ท่ี

สามารถแกLป�ญหาดังกลSาวไดLอีกรูปแบบหน่ึงคือ การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน ซ่ึงเป�นการ

จัดการเรียนรูLท่ีสSงเสริมใหLผูLเรียนไดLมีการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8มาใชLในการศึกษาคLนควLาหา

ความรูLดLวยตนเอง โดยมี 7 ข้ันตอนดังน้ี  ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูLเดิม ข้ันท่ี 2 ข้ันเรLาความสนใจ ข้ันท่ี 3 

ข้ันสำรวจและคLนหา  ข้ันท่ี 4 ข้ันอธิบาย  ข้ันท่ี 5 ข้ันขยายความรูL  ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล และข้ันท่ี 7 ข้ันนำ

ความรูLไปใชL   การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน เป�นการจัดการเรียนรูLท่ียึดตามแนวทฤษฎีการ

เรียนรูLท่ีเช่ือวSาการเรียนรูLน้ันสามารถเกิดข้ึนไดLในตัวของผูLเรียนเอง   โดยมีครูเป�นผูLกระตุLนใหLเกิดการเรียนรูL 

รวมท้ังอำนวยความสะดวกและจัดประสบการณ8การเรียนรูLท่ีเหมาะสมใหLแกSผูLเรียน   สติยา ลังการ8พินธุ8 

(2549, น. 70-74) กลSาววSา การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูLน้ันเป�นการจัดการเรียนการสอนโดยใหL

ผูLเรียนไดLศึกษาหรือต้ังประเด็นคำถามแลLวสรLางคำอธิบายดLวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลLองกับ ประสาท  เนืองเฉลิม 

(2550, น. 23 -25) ท่ีวSา การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน เป�นการขยายกรอบแนวคิดจากการ

จัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 5 ข้ันเป�น 7 ข้ัน  มุSงเนLนการถSายโอนการเรียนรูLและใหLความสำคัญ

เก่ียวกับการตรวจสอบความรูLเดิมของผูLเรียน ซ่ึงจะทำใหLผูLสอนคLนพบวSาผูLเรียนตLองเรียนรูLอะไรเสียกSอน กSอนท่ี

จะเรียนรูLเน้ือหาบทเรียน  ดังเชSนณัฐนา เมืองโคตร (2560, น. 209) พบวSาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูLดLวย

การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน สSงผลใหLนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8

สูงข้ึนกวSากSอนเรียน  ดังน้ันเม่ือนำการจัดกิจกรรมการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ันมาใชLในการจัดการ

เรียนการสอนจะชSวยพัฒนาการคิดวิเคราะห8และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดLดีย่ิงข้ึน   
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 ส่ือการสอน คือ ตัวกลางท่ีใชLในการถSายทอดหรือนำความรูL ในลักษณะตSาง ๆ จากผูLสอนไปยัง 

ผูLเรียนใหLเขLาใจความหมายไดLตรงกัน  เพ่ือความเขLาใจงSายและความสะดวกสบายมากข้ึน   ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนส่ือการสอนท่ีใชLเป�นส่ิงเรLาท่ีนSาสนใจอีกอยSางคือ หนังสือการ8ตูน เพราะเป�นส่ือการสอนท่ีใชL

เป�นส่ิงเรLาความสนใจและกระตุLนใหLผูLเกิดความอยากรูLอยากเห็นมากย่ิงข้ึน  โดยผูLเรียนจะเกิดความเขLาใจจาก

การใชLภาพการ8ตูนงSาย ๆ  อธิบายในส่ิงท่ีจะเรียนรูLซ่ึงในการใชLการ8ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนจะชSวยสรLาง

เสริมใหLผูLเรียนเกิดความคิดสรLางสรรค8  สอดคลLองกับงานวิจัยของ วัชรินทร8  อ่ิมจิต (2553, น. 4) , สุวรรณา  

ใครSกระโทก (2554, น. 142) และหน่ึงฤทัย  ชูแกLว (2556, น. 3) ท่ีวSา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะ

ใหLผลดีอยSางหน่ึงคือการเรียนโดยใชLหนังสือภาพการ8ตูนสีประกอบการสอน ภาพสีจะดึงดูดความสนใจของเด็ก

ทำใหLเกิดความกระตือรือรLนในการอSาน ทำใหLเขLาใจเร่ืองราวไดLอยSางรวดเร็ว ทำใหLเกิดอารมณ8ขันและความ

สนุกเพลิดเพลิน ผลสัมฤทธ์ิของผูLเรียนท่ีไดLรับการสอนโดยใชLหนังสือการ8ตูนสูงกวSาผูLเรียนท่ีไดLรับการสอนแบบ

ปกติดังน้ันการใชLหนังสือการ8ตูนประกอบการสอนจะเป�นการฝ�กทักษะในการอSานและชSวยสSงเสริมใหLผูLอSานใชL

สมองและความคิดเพ่ือใหLเขLาใจความหมายของเร่ืองท่ีเรียนไดLเป�นอยSางดี 

 จากเหตุผลท่ีกลSาวมาขLางตLนผูLวิจัยจึงสนใจท่ีจะนำการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน 

(7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูนมาใชLเป�นส่ือในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8 เร่ือง สมบัติของสารในชีวิต 

ประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ใหLสอดคลLองและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูLท่ีเนLนผูLเรียน

เป�นสำคัญ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8 ทำใหLนักเรียนมีความสนใจกระตือรือรLนและไมS

เกิดความเบ่ือหนSายตSอการเรียน  

 

วัตถุประสงค>การวิจัย   

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  

รSวมกับหนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4   

 2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรูLทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8โดยแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหา

ความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 4   

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) 

รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดEานประชากร 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 โรงเรียนบLานหนองมะเกลือ จำนวน 1 หLองเรียน จำนวน 20 คน 
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 ขอบเขตดEานเน้ือหา 

 เน้ือหาวิชาวิชาวิทยาศาสตร8เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ใชLเวลาจำนวน 20 ช่ัวโมง 

 ขอบเขตดEานตัวแปร 

 ตัวแปรตLน 

  การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน 

 ตัวแปรตาม 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) 

  2.  ผลการเรียนรูLทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8 เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLโดยใชL 

หนังสือการ8ตูนรSวมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  

 ขอบเขตดEานระยะเวลา 

  ภาคเรียนท่ี  1  ปZการศึกษา 2563 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีผูLวิจัยเลือกใชLในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 โรงเรียนบLานหนอง

มะเกลือ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 20 คน ไดLมาจากการสุSมอยSางงSาย  ภาคเรียนท่ี 

1  ปZการศึกษา 2563 

 ตัวแปรท่ีเก่ียวขEอง 

 ตัวแปรตLน 

  การจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน 

 ตัวแปรตาม 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) 

  2.  ผลการเรียนรูLทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8 เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLโดยใชLหนังสือ

การ8ตูนรSวมกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  

 การสรEางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 หนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 สาระ

ท่ี 2 วิทยาศาสตร8กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 ผูLวิจัยไดLดำเนินการสรLางหนังสือการ8ตูนเป�นลำดับข้ันตอนดังน้ี 
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 1. ศึกษาจุดประสงค8การเรียนรูL  เน้ือหาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  และหนังสือคูSมือการจัดการเรียนรูL กลุSมสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตร8 เก่ียวกับ

จุดมุSงหมาย โครงสรLางเวลาเรียน  แนวการดำเนินการวัดผลและประเมินผล  

ในเน้ือหาสาระท่ี 2 วิทยาศาสตร8กายภาพ  โดยผูLวิจัยไดLดำเนินการสรLางหนังสือภาพการ8ตูนพรLอมท้ังคำถาม

ทLายเร่ือง เพ่ือใชLเป�นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 10 เลSม   

 2. ศึกษาคLนควLาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขLองกับการจัดการเรียนรูLจากหนังสือภาพการ8ตูน  เพ่ือ

เป�นแนวทางในการสรLางหนังสือภาพการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 4 

 3. วาดภาพการ8ตูนโดยใชLโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือจัดทำเป�นรูปเลSมหนังสือการ8ตูนและเขียนบทการ8ตูน

จากโครงเร่ือง ประกอบดLวยตัวละคร บุกคลิกของตัวละคร ฉากและเหตุการณ8ตSาง ๆ คำบรรยายของตัวละคร

แลLวนำไปปรึกษาผูLเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทSาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตLองเหมาะสมและความ

สอดคลLองกับวัตถุประสงค8     

 4. นำหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 

ท่ีปรับปรุงแกLไขเรียบรLอยแลLว จัดทำเป�นหนังสือการ8ตูนเร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  

 5. การทดลองใชL (Tryout) และหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใชLหนังสือภาพ

การ8ตูน เร่ือง  สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ไดLทดลองเพ่ือหา

ประสิทธิภาพ 

 แผนการจัดการเรียนรูE 

 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ศึกษาเน้ือหา

เก่ียวกับกลุSมสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตร8  ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 

 2. วิเคราะห8มาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร8กายภาพ  มาตรฐาน  ว 2.1 

 3. ศึกษาการสรLางแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) จากเอกสารวิชาการ

และงานวิจัยท่ีเก่ียวขLอง 

 4. จัดทำแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง 

สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 จำนวน 10 แผน รวม 20 ช่ัวโมง  

 5. นำแผนการจัดการเรียนรูLท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึนใหLผูLเช่ียวชาญ 3 ทSานตรวจสอบความถูกตLองของ

แผนการจัดการเรียนรูL  คุณภาพในดLานของเน้ือหา เวลา กิจกรรมการเรียนรูL ส่ือการเรียนรูL  

การวัดผลประเมินผลของแผนการจัดการเรียนรูLแลLวประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูL 

 6. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูLตามขLอเสนอแนะของผูLเช่ียวชาญ และนำแผนไปใชLในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 โรงเรียนบLานหนองมะเกลือ ภาคเรียนท่ี 1 
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ปZการศึกษา 2563 จำนวน 20 คน  

 ผลการเรียนรูE 

 แบบวัดผลการเรียนรูLท่ีผูLวิจัยดำเนินการสรLางมี 3 ดLานดังน้ี 

  ดLานพุทธิพิสัย  ดำเนินการสรLางแบบทดสอบวัดความรูLเร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 มีข้ันตอนในการสรLางดังน้ี 

   1. ศึกษาเอกสารการสรLางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิเคราะห8จุดประสงค8การ

เรียนรูL  เน้ือหา เพ่ือใหLขLอสอบมีความถูกตLองตรงตามจุดประสงค8การเรียนรูL   

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  

   2. สรLางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูLทางการเรียนจากเน้ือหาหนังสือการ8ตูน 10 เร่ือง เป�น

แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขLอ  

   3. นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูLทางการเรียนท่ีสรLางเสร็จแลLวเสนอตSอ 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ8และใหLผูLเช่ียวชาญทางดLานเน้ือหาและการวัดผลจำนวน 3 ทSาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเน้ือหาโดยหาคSาดัชนีความสอดคลLองระหวSางขLอคำถามกับวัตถุประสงค8 IOC   

   4. นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกLไขตามคำแนะนำของผูLเช่ียวชาญแลLวไปทดลองใชLกับ

นักเรียนบLานวังขวัญท่ีมีบริบทใกลLเคียงกันท่ีไมSใชSประชากรตัวอยSาง จำนวนนักเรียน 23 คน เพ่ือทำการ

วิเคราะห8ขLอสอบรายขLอเพ่ือหาคSาความยากงSาย (p)  และคSาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบรายขLอ (Item 

Analysis)     

   5. คัดเลือกขLอสอบท่ีมีคSาความยากงSายระหวSาง  0.20 - 0.80 และคSาอำนาจจำแนกต้ังแตS 

0.20 ข้ึนไป และสอดคลLองกับจุดประสงค8การเรียนรูLและเน้ือหา จำนวน 30 ขLอ  

   6. นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไปวิเคราะห8 เพ่ือหาคSาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ

แบบทดสอบ 

   7. นำแบบทดสอบท่ีผSานการคัดเลือกและหาความเช่ือม่ันแลLวมาสรLางเป�นแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนรูLทางการเรียนตSอไป 

  ดLานทักษะพิสัย ดำเนินการสรLางแบบประเมินวัดทักษะกระบวนการทางดLานวิทยาศาสตร8ดังน้ี 

   1. ศึกษาเอกสารการสรLางแบบประเมินวัดทักษะกระบวนการทางดLานวิทยาศาสตร8 

   2. กำหนดจุดมุSงหมายหรือขLอคำถามในการสรLางแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร8 

   3. เขียนขLอคำถามแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8ใหLครอบคลุมท้ัง 8 ทักษะ

จำนวน 30 ขLอ 

   4. นำขLอคำถามไปใหLผูLเช่ียวชาญจำนวน 3 ทSาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความแมSน

ตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใชL ครอบคลุมและสอดคลLองกับจุดมุSงหมายท่ีกำหนด  
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   5. นำขLอคำถามท่ีปรับปรุงแกLไขแลLวไปทดลองใชLกับประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 

4 โรงเรียนบLานวังขวัญท่ีไมSใชSประชากรตัวอยSางจำนวน 20 คน 

  ดLานจิตพิสัย ดำเนินการสรLางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค8ดังน้ี 

   1. ศึกษาเอกสารการสรLางแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค8ท่ีเก่ียวขLองกับจิตวิทยาศาสตร8 

   2. กำหนดจุดมุSงหมายหรือขLอคำถามในการสรLางแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร8 

   3. เขียนขLอคำถามของแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร8เป�นแบบประเมินคSา 5 ระดับ ใหL

ครอบคลุมเน้ือหาดLานจิตวิทยาสาสตร8 3 ดLาน ไดLแกS ความมีเหตุผล ความอยากรูLอยากเห็น และความเพียร

พยายาม 

   4. นำขLอคำถามไปใหLผูLเช่ียวชาญจำนวน 3 ทSาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความแมSน

ตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใชL ครอบคลุมและสอดคลLองกับจุดมุSงหมายท่ีกำหนด  

   5. นำขLอคำถามท่ีปรับปรุงแกLไขแลLวไปทดลองใชLกับประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 

4 โรงเรียนบLานวังขวัญท่ีไมSใชSประชากรตัวอยSาง 

  ความพึงพอใจ 

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL7ข้ัน ( 7Es) 

รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ซ่ึงผูLวิจัย

ไดLดำเนินการสรLางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขLองกับการสรLางแบบสอบถามความพึงพอใจ  กำหนดกรอบเน้ือหาท่ีจะ

สอบถามความพึงพอใจ ไดLแกS ดLานเน้ือหา ดLานกิจกรรมการเรียนการสอน ดLานส่ือวัสดุอุปกรณ8 และดLานการ

วัดผลประเมินผล          

  2. ดำเนินการสรLางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLแบบสืบ

เสาะหาความรูL7ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวันโดยกำหนดใชLแบบ

ประเมินความพึงพอใจ ชนิดมาตราสSวนประมาณคSา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

  3. นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรLางเสร็จแลLวไปใหLผูLเช่ียวชาญตรวจสอบความแมSนตรงเชิง

เน้ือหา (Content  Validity) โดยใชLวิธีการเชิงคุณภาพและคSาดัชนีความสอดคลLอง IOC  และทำการปรับปรุง

แกLไข           

  4. นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกLไขแลLวไปทดลองใชLกับนักเรียนท่ีไมSใชSกลุSม

ตัวอยSาง            

  5. หาคSาอำนาจจำแนกและคSาความเช่ือม่ันดLวยวิธีของครอนบัค (Cronbach)  ทำการปรับปรุง

แกLไขแลLวนำไปใชLกับกลุSมตัวอยSาง 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขEอมูล 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการวิจัยก่ึงทดลอง  ผูLวิจัยไดLดำเนินการเก็บรวบรวมขLอมูลเพ่ือตรวจสอบ

สมมติฐานของการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ทำหนังสือขอความรSวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ8ไปยังโรงเรียนท่ีผูLวิจัยตLองการเก็บ

รวบรวมขLอมูล 

 2.  ดำเนินการทดสอบกSอนเรียน ดLวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูLวิจัย 

สรLางข้ึน 

 3.  ผูLวิจัยดำเนินการสอนกับกลุSมตัวอยSาง โดยการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน  (7Es) 

รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 หลังจาก

เสร็จส้ินการทดลองแลLว ดำเนินการสอบความรูLหลังเรียน โดยใชLแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับ

เดิม 

  4.  นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะ 

หาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน   

  5.  นำขLอมูลท่ีไดLจากการทดลองไปวิเคราะห8ผลตSอไป 

 

การวิเคราะห>ขEอมูล 

 1.  วิเคราะห8หาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูL เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ดLวยการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน  (7Es) 

 2.  วิเคราะห8หาประสิทธิภาพของหนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ดLวยการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน  (7Es) ประสิทธิภาพตาม

เกณฑ8 75/75 

 3.  วิเคราะห8หาคSาเฉล่ียผลการจัดการเรียนรูLกับคะแนนสอบหลังเรียนกับเกณฑ8รLอยละ 75 ดLวยการ

จัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน โดยหาคSาเฉล่ีย รLอยละ คSาสSวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  4.  วิเคราะห8ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน  

(7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน โดยนำคSาท่ีไดLมาหาคSาเฉล่ีย รLอยละ คSาสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

 จากการดำเนินการวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับ

หนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 สรุปผลการวิจัยไดL

ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน 

(7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ผล

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของ

สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  มีความเหมาะสมอยูSในระดับมากท่ีสุด (X=4.66 

S.D.=0.37) และพบวSา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLเร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวันโดย

วิธีการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 4 มีคSาเทSากับ 77.90/87.67 สูงกวSาเกณฑ8ท่ีกำหนดไวLรLอยละ 75/75 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห8ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLเร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน 

คะแนน คะแนนระหว'างเรียน (100) คะแนน

หลังเรียน 

(30) 

 แผน 

1 

(10) 

แผน 

2 

(10) 

แผน

3 

(10) 

แผน 

4 

(10) 

แผน

5 

(10) 

แผน

6 

(10) 

แผน

7 

(10) 

แผน

8 

(10) 

แผน

9 

(10) 

แผน

10 

(10) 

N=20 156 165 145 161 161 153 158 152 149 158 526 

 E1= 77.90 E2=87.67 

 

 ตอนท่ี 2  ผลการเรียนรูLทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8โดยแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหา

ความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ัน

ป ระถ ม ศึ ก ษ าปZ ท่ี  4  ผ ล ก าร วิ เค ราะห8 พ บ วS า  ผ ล ก าร เรี ย น รูL ข อ ง นั ก เรี ย น ช้ั น ป ระถ ม ศึ ก ษ า 

ปZท่ี 4  โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) ดLานความรูL มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 26.30 จาก 30 

คะแนนเต็ม คิดเป�นรLอยละ 87.67 ดLานทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 70.45 จาก 90 คะแนนเต็ม 

คิดเป�นรLอยละ 78.28 และดLานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 68.55 จาก 90 คะแนนเต็ม 

คิดเป�นรLอยละ 76.17 

 

ตารางท่ี 2 ผลการจัดการเรียนรูLโดยใชLวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) ดLานความรูL  ดLานทักษะ

กระบวนการ และดLานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 

ดEาน คะแนนเต็ม เกณฑ>ผ'านรEอยละ 75 ค'าเฉล่ีย รEอยละ 

ความรูL 30 22.50 26.30 87.67 

ทักษะกระบวนการ 90 67.50 70.45 78.28 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 90 67.50 68.55 76.17 
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 ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) 

รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 พบวSา ผล

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 

ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน ในภาพรวมอยูSในระดับมาก โดยมี

คSาเฉล่ีย 4.42 รายการท่ีมีคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของแบบทดสอบกSอนเรียน-หลังเรียน โดยมี

คSาเฉล่ีย 4.85 รองลงมาคือ ส่ือสามารถใชLงานไดLดี โดยมีคSาเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ไดLแลกเปล่ียนความรูL

ความคิดในการทำงานรSวมกันเป�นกลุSม  ส่ือมีความเหมาะสมกับเน้ือหา นักเรียนมีสSวนรSวมในการประเมินผล

การทำงานของกลุSม มีการใหLคะแนนอยSางเหมาะสม สSวนรายการท่ีมีคSาเฉล่ียนLอยท่ีสุดคือ ส่ือมีจำนวนเพียงพอ

ตSอการใชLงาน โดยมีคSาเฉล่ีย 4.10 

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL  

7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน 

 

ขEอ 

 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย 

ส'วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. เน้ือหาในบทเรียนเขLาใจไดLงSาย 4.45 0.68 มาก 

2. เน้ือหาเหมาะสมกับเวลา 4.30 0.73 มาก 

3. เน้ือหามีความนSาสนใจ 4.30 0.80 มาก 

4. ส่ือมีจำนวนเพียงพอตSอการใชLงาน 4.10 0.85 มาก 

5. ใหLนักเรียนไดLปฏิบัติจริง 4.50 0.60 มาก 

6. กิจกรรมกลุSมมีความนSาสนใจ 4.40 0.75 มาก 

7. ไดLแลกเปล่ียนความรูLความคิดในการทำงานรSวมกัน

เป�นกลุSม 

4.55 0.60 มากท่ีสุด 

8. เรียนรูLการทำงานรSวมกันเป�นกลุSม 4.50 0.51 มาก 

9. สSงเสริมใหLทำงานรSวมกันเป�นกลุSม 4.50 0.60 มาก 

10. สSงเสริมใหLเกิดการเรียนรูLรSวมกัน 4.40 0.68 มาก 

11. กระตุLนใหLนักเรียนอยากเรียน 4.45 0.60 มาก 

12. มีส่ือท่ีหลากหลาย นSาสนใจ 4.20 0.76 มาก 

13. ส่ือสามารถใชLงานไดLดี 4.60 0.59 มากท่ีสุด 

14. ส่ือมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

15. นักเรียนไดLใชLส่ือในการปฏิบัติจริง 4.00 0.72 มาก 
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16. กำหนดเกณฑ8การประเมินชัดเจน และแจLงใหLนักเรียน

ทราบ 

4.30 0.73 มาก 

17. ความเหมาะสมของแบบทดสอบกSอนเรียน-หลังเรียน 4.85 0.48 มากท่ีสุด 

18. นักเรียนมีสSวนรSวมในการประเมินผลการทำงานของ

กลุSม 

4.55 0.68 มากท่ีสุด 

19. มีการใหLคะแนนอยSางเหมาะสม 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

20. มีการแจLงคะแนนกลุSมหลังเลิกเรียน 4.35 0.81 มาก 

 รวม 4.42 0.48 มาก 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน 

เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ผูLวิจัยไดLผลอภิปรายไวLดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน 

(7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน  เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 

พบวSา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูLเร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวันโดยวิธีการจัดการเรียนรูL

แบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 มีคSาเทSากับ 

77.90/87.67 สูงกวSาเกณฑ8ท่ีกำหนดไวLรLอยละ 75/75 แสดงวSาแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 

ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูนท่ีผูLวิจัยไดLนำมาใชLในการสอนในคร้ังน้ีมีการสรLางแผนการจัดการเรียนรูLตาม

ข้ันตอนไวLอยSางเป�นระบบ โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพการเรียนรูLและความตLองการของนักเรียน ศึกษาคLนควLา

วิเคราะห8หลักสูตร กำหนดจุดประสงค8การเรียนรูL แผนการจัดการเรียนรูL ส่ือการเรียนรูL และหนังสือการ8ตูน

วิทยาศาสตร8ท่ีผูLวิจัยสรLางข้ึน ไดLผSานกระบวนการการสรLางเคร่ืองมือจากผูLเช่ียวชาญและกล่ันกรองจากอาจารย8

ท่ีปรึกษากSอนท่ีจะมีการนำไปทดลองใชLจริงกับนักเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน 

(7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูนเป�นวิธีการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะทำใหLนักเรียนเกิดความคิด และลงมือแสวงหา

ความรูLดLวยตนเอง โดยมีครูผูLสอนเป�นผูLใหLคำปรึกษาและคอยอำนวยความสะดวกใหLแกSผูLเรียนในดLานตSางๆ เชSน 

การสืบคLนขLอมูลจากแหลSงเรียนรูL การวิเคราะห8ขLอมูล การสรุปขLอมูลและการทำงานรSวมกับผูLอ่ืน (ทิศนา แข

มณี, 2555, น. 41) รวมถึงการใชLส่ือการเรียนรูLท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูLเรียนโดยเฉพาะหนังสือการ8ตูน

ซ่ึงเป�นส่ือการเรียนรูLท่ีทำใหLผูLเรียนเขLาใจเน้ือหาไดLงSายข้ึนมีภาพท่ีส่ือความหมายไดLชัดเจนสามารถชSวยเสริม

ความเขLาใจในเร่ืองของเน้ือหาไดLงSายข้ึน ดังท่ีประสาท เนืองเฉลิม (2553, น. 228) ใหLความหมายของการ

เรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูLคือ กระบวนการเรียนรูLท่ีเนLนการพัฒนาความสามารถในการแกLป�ญหาดLวยวิธีการ

ฝ�กฝนใหLผูLเรียนรูLจักศึกษาคLนควLาหาความรูLดLวยตนเองโดนผูLสอนเป�นผูLต้ังคำถาม เพ่ือกระตุLนใหLผูLเรียนไดLใชL

กระบวนการทางความคิดในการหาเหตุผลจนคLนพบความรูLหรือแนวทางแกLไขป�ญหาท่ีถูกตLองไดLดLวยตนเอง   
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        นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสอดคลLองกับงานวิจัยของจินตนา  คำสอนจิก (2553, น. 3-4) ไดLทำการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาชุดการสอน เร่ือง สารเคมีในชีวิตประจำวันโดยใชLการ8ตูนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร8ข้ันพ้ืนฐาน  สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 6 กลุSมเป£าหมายคือนักเรียนจากโรงเรียนหLวยขา

แขLงวิทยาคม จำนวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัยไดLแกS ชุดการสอนประกอบดLวย 8 หนSวยการเรียนรูL  แตS

ละหนSวยการเรียนรูLมีเน้ือหาสอดคลLองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 ผลการวิจัยพบวSา  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนแตSละหนSวยการเรียนรูLโดยชุดการสอน เร่ืองสารเคมีในชีวิตประจำวันโดยใชL

การ8ตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ8ท่ีกำหนดคือ 86.99/81.05 เจตคติของนักเรียนกลุSมเป£าหมายหลังเรียนสูงกวSา

กSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลLองกับงานวิจัยของณัฐนา เมืองโคตร (2560, น. 

209)  ไดLทำการวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 เร่ือง ชีวิตพืช ระหวSางการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7E กับการ

จัดการเรียนรูLแบบใชLป�ญหาเป�นฐาน (PBL) กลุSมตัวอยSางจำนวน 2 กลุSมไดLแกS นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 

โรงเรียนบLานนาตะแบงจำนวน 25 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 โรงเรียนบLานคำป¥าหลายจำนวน 20 

คน ไดLมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัยไดLแกS แผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหา

ความรูL 7E และแผนการจัดการเรียนรูLแบบใชLป�ญหาเป�นฐาน (PBL) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 ผลการวิจัยพบวSา 1) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูL

แบบสืบเสาะหาความรูL 7E และการใชLป�ญหาเป�นฐานมีคSาเทSากับ 91.38/87.60 และ 87.50/87.67 ตามลำดับ  

2) นักเรียนท้ัง 2 กลุSม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8หลัง

เรียนสูงกวSากSอนเรียนอยSางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05  

 ตอนท่ี 2  ผลการเรียนรูLทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร8โดยแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหา

ความรูL 7 ข้ัน (7Es)  รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 4 ผลการวิเคราะห8พบวSา ผลการเรียนรูLของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  โดยวิธีการสอน

แบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) ดLานความรูL มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 26.30 จาก 30 คะแนนเต็ม คิดเป�นรLอย

ละ 87.67 ดLานทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 70.45 จาก 90 คะแนนเต็ม คิดเป�นรLอยละ 78.28 

และดLานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค8 มีคะแนนเฉล่ียเทSากับ 68.55 จาก 90 คะแนนเต็ม คิดเป�นรLอยละ 76.17 

การนำหนังสือการ8ตูนมาใชLในการจัดการเรียนรูLสามารถตอบสนองตSอการเรียนรูLของแตSละบุคคลไดL เพราะ

พฤติกรรมการเรียนรูLของแตSละคนน้ันมีความแตกตSางกัน นักเรียนบางคนตLองอธิบายซ้ำใหLฟ�งหลายรอบถึงจะ

เขLาใจในเน้ือหา เม่ือมีการนำส่ือการ8ตูนเขLามาใชLในการจัดการเรียนรูLครูก็อธิบายรSวมกับการใชLส่ือเพียงคร้ังเดียว

ก็เขLาใจ ดังงานวิจัยของป§ยะนาฏ ป§ยะรัตน8 (2556 น.4) ไดLทำการวิจัยเร่ือง ผลการเรียนรูLวิชาวิทยาศาสตร8ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวSา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 มีความรูLพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร8 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8 และจิตวิทยาศาสตร8
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อยูSในระดับมาก ระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูLท่ีเนLนผูLเรียนเป�นสำคัญตามการรับรูLของนักเรียนท่ีมีผลตSอการ

เรียนรูLวิทยาศาสตร8ในแตSละดLาน ไดLแกSความรูLพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร8 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร8ข้ัน

พ้ืนฐาน และจิตวิทยาศาสตร8อยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบสืบเสาะหาความรูL  

7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปZท่ี 4 พบวSา ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 ท่ีมีตSอการเรียนโดยใชLแบบ

สืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูน เร่ือง สมบัติของสารในชีวิตประจำวัน ในภาพรวมอยูSใน

ระดับมาก โดยมีคSาเฉล่ีย 4.42 รายการท่ีมีคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของแบบทดสอบกSอนเรียน-หลัง

เรียน โดยมีคSาเฉล่ีย 4.85 รองลงมาคือ ส่ือสามารถใชLงานไดLดี โดยมีคSาเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ไดLแลกเปล่ียน

ความรูLความคิดในการทำงานรSวมกันเป�นกลุSม ส่ือมีความเหมาะสมกับเน้ือหา นักเรียนมีสSวนรSวมในการ

ประเมินผลการทำงานของกลุSม มีการใหLคะแนนอยSางเหมาะสม สSวนรายการท่ีมีคSาเฉล่ียนLอยท่ีสุดคือ ส่ือมี

จำนวนเพียงพอตSอการใชLงาน โดยมีคSาเฉล่ีย 4.10 ซ่ึงสอดคลLองกับงานวิจัยของ ชนิกา บัวเผ่ือน (2556) ไดLทำ

การวิจัยเร่ืองการสรLางส่ือประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 6 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูSในระดับมาก และงานวิจัย อารีย8 สุขใจวรเวทย8 

(2553, น. 99) ไดLทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูL เร่ือง การบวกและการลบของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปZท่ี 1 ดLวยการจัดการเรียนรูLแบบวัฏจักรการเรียนรูL 7 E ผลการวิจัยพบวSา ผลการเรียนรูLเร่ืองการ

บวกและการลบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 1 กSอนและหลังการจัดการเรียนรูLแบบวัฏจักรการเรียนรูL7 E 

แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังการจัดการเรียนรูLสูงกวSากSอนการจัดการ

เรียนรูL ความสามารถในการเรียนรูLแบบวัฏจักร การเรียนรูL7 E โดยภาพรวมมีความสามารถอยูSในระดับดี และ

ความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปZท่ี1 ท่ีมีตSอการจัดการเรียนรูLแบบวัฏจักรการเรียนรูL 7E ใน

ภาพรวมอยูSระดับพึงพอใจมาก 

 

ขEอเสนอแนะ 

 ขLอเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใชL 

 1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชLหนังสือการ8ตูน ทำใหLนักเรียนมีผลการเรียนรูLท่ีดีข้ึน ควรมีการ

สSงเสริมใหLใชLวิธีการสอนน้ีกับการสอนหนSวยการเรียนอ่ืน และครูผูLสอนควรกำหนดหัวขLอในการอภิปรายผล

ขยายความรูLเพ่ือนำไปใชLในชีวิตประจำวันใหLมากข้ึน 

 2. หนังสือการ8ตูนประกอบการสอน ครูผูLสอนควรมีการศึกษาเน้ือหาและสำรวจความสนใจของ

นักเรียนมาเป�นเน้ือเร่ือง หรือตัวดำเนินเร่ือง  พรLอมกันน้ีรูปภาพ ตัวหนังสือ และสีสันสวยงาม 

 3. ผูLสอนควรนำแอพพลิเคช่ันหรือ QR-Code มาใชLในหนังสือการ8ตูนเพ่ือใหLเกิดภาพเสมือนจริงหรือ

ฟ�งคำคำบรรยายเพ่ิมเติมไดL 
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 ขLอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตSอไป 

 1. ผูLวิจัยควรพัฒนาการ8ตูนจากหนังสือการ8ตูนใหLอยูSในรูปแบบการ8ตูนแอนิเมช่ันและเปรียบเทียบผล

การเรียนรูLท่ีเกิดข้ึน 

 2. ผูLวิจัยควรนำแผนการจัดการเรียนรูLแบบสืบเสาะหาความรูL 7 ข้ัน (7Es) รSวมกับหนังสือการ8ตูนมา

ใชLเป�นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการอSานของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 
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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค9เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝMกทักษะเรื่องการคูณ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม และ 2) ศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9เรื่องการคูณ

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปPที ่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม ประชากรเปVาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปPท่ี 4 โรงเรียนบRานสามเสียมจำนวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย ไดRแก\ แผนการจัดการเรียนรูR 

เรื่องการคูณ ซึ่งไดRผ\านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูRเชี่ยวชาญ ทุกแผนมีคุณภาพอยู\ในระดับดีมาก (ค\าเฉล่ีย 

3.56-3.70) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร9 เรื ่องการคูณ ซึ่งเปiนแบบทดสอบปรนัย 

จำนวน 20 ขRอ โดยมีค\าดัชนีความสอดคลRองของขRอสอบกับจุดประสงค9 เท\ากับ 1.00 ค\าความยาก (p) ระหว\าง 

.50 - .67 ค\าอำนาจจำแนก(r) ระหว\าง .33 - .67 สถิติที ่ใชRในการวิเคราะห9ขRอมูล ไดRแก\ ค\าเฉลี่ย รRอยละ     

ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9 

ผลวิจัยพบว\า ประสิทธิภาพของชุดแบบฝMกทักษะ เรื ่องการคูณ ต\อผลการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปPที่ 4  มีค\าเท\ากับ 87.27/87.14 และนักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9มากกว\ารRอยละ 

50 หลังไดRรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชRชุดแบบฝMกทักษะ เร่ืองการคูณ 

 

คำสำคัญ: ทักษะทางคณิตศาสตร9, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4, ชุดฝMกทักษะการคูณ 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study efficiency of the developed a set of 

practices on multiplication for the primary school level 4 Bansamseam School and were to 

study relative gain score on multiplication of mathematics learning for the primary school 
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level 4 Bansamseam School. The research target population were the primary school level 4 

Bansamseam School were 7 students. The research instrument were learning plan which were 

approved by the experts. The lesson plan reflected a very good quality at 3.65 – 3.70 the 20 

multiple-choice type question of the test with IOC 1.00. The test had difficulty index from .50 

- .67 it had discrimination from .33 - .67. The statistics using for the data analysis were mean, 

percentage, standard deviation and relative gain score 

The research results were as follows the efficiency of the developed a set of practices 

on Multiplication of Mathematics learning for the primary school level 4, were 87.27/87.14 

and the students’ achievement had the relative gain score higher than 50 percentage after 

the learning developed implemented the developed set of practices on Multiplication of 

Mathematics. 

 

Keywords: Mathematical skills, Primary school level 4, a set of practices on Multiplication. 

 

บทนำ  

คณิตศาสตร9มีบทบาทสำคัญย่ิงต\อการพัฒนาความคิดของมนุษย9ทำใหRมนุษย9มีความคิด สรRางสรรค9 คิด

อย\างมีเหตุผล มีแบบแผน เปiนระบบระเบียบ สามารถวิเคราะห9ป�ญหาและ สถานการณ9ไดRอย\างรอบคอบ 

ถูกตRองและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร9ยังพัฒนามนุษย9ใหR สมบูรณ9 มีความสมดุลทั้งทางร\างกาย จิตใจ

สติป�ญญา และอารมณ9 สามารถคิดเปiนทำเปiน แกRป�ญหาเปiนและสามารถอยู\ร\วมกับผูRอื่นไดRอย\างมีความสุข 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา,2546 ) “คณิตศาสตร9” เปiนวิชาพื้นฐานของศาสตร9ต\าง ๆ ที่มีความจําเปiนในการ

เรียนรูR นอกจากนี้คณิตศาสตร9ยังเปiนเครื่องมือช\วยในการเตรียมเด็กใหRมีความสามารถในการคิด แกRป�ญหาท่ี

พบในชีวิตไดRอย\างถูกตRอง พรRอมเผชิญเหตุการณ9ท่ีเปiนป�ญหาในสังคมดRวยเหตุผลอย\าง มีหลักการและวิธีปฏิบัติ

อย\างมีประสิทธิภาพตามจุดหมายนักเรียน ที ่สามารถเรียนคณิตศาสตร9ไดRดี จำเปiนตRองมีพื ้นฐานทาง

คณิตศาสตร9ระดับประถมศึกษาที่ดี คณิตศาสตร9ยังเปiนสาระที่มีความสัมพันธ9กับกิจกรรมหลายๆ อย\างใน

ชีวิตประจำวันของคนเรา อย\างมาก เช\น การดูเวลา การซ้ือขาย เศรษฐกิจ การธนาคารและอื่น ๆ ตลอดจน

การคํานวณขั้นสูงและ คณิตศาสตร9เปiนเครื่องมือนําไปสู\ความเจริญกRาวหนRาทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี

เศรษฐกิจและสังคม อีกทั ้งยังเปiนพื ้นฐานสำหรับ การคRนควRาวิจัยทุกประเภท ความเจริญกRาวหนRาทาง

วิทยาศาสตร9ทุกแขนง ลRวนจำเปiนตRองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร9ทั้งสิ้น และเปiนที่ยอมรับว\าคณิตศาสตร9

เปiนป�จจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย9ใหRสามารถคิดไดRอย\างมีระบบ มีเหตุผลแกRป�ญหาไดR

อย\างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร9ยังเปiนเครื่องมือช\วยในการเตรียมเด็กใหRมีความสามารถในการคิด

แกRป�ญหาที่พบในชีวิตไดR อย\างถูกตRอง พรRอมเผชิญเหตุการณ9ที่เปiนป�ญหาในสังคมดRวยเหตุผลอย\างมีหลักการ
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และวิธีปฏิบัติอย\างมีประสิทธิภาพตามจุดหมาย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร9จึงเปiนเรื่องท่ี

สำคัญที่ครูผูRสอนควรคำนึงใหRมาก เพื่อคิดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน กลุ\มสาระคณิตศาสตร9ใหR

ประสบความสำเร็จตามเปVาหมาย  

ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร9ขึ ้นอยู \ก ับพื ้นฐานทางคณิตศาสตร9ที ่ดี เพราะวิชา

คณิตศาสตร9เปiนวิชาที่เริ่มตRนดRวยเรื่องที่ง\ายไปสู\เรื่องอื่น ๆ ที่มีความยากและมีความสัมพันธ9กันอย\างต\อเนื่อง 

ซึ่งถRาหากนักเรียนไม\เขRาใจในความสัมพันธ9ระหว\างจำนวนเลข คือ การ บวก ลบ คูณ หารแลRว นักเรียนก็ไม\

สามารถที่จะเรียนรูRความสัมพันธ9ของจำนวนเลขในขั้นสูงต\อไปไดR โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร9เปiนวิชาท่ี

เกี่ยวกับความคิดรวบยอด อีกทั้งตRองอาศัยวิธีการสอนที่เหมาะสม ซึ่งจะทำไดRโดยเรียนจากอุปกรณ9จริง การลง

มือปฏิบัติและการฝMกฝนทักษะ (กรมวิชาการ, 2551) การฝMกฝนทักษะช\วยใหRนักเรียนจำเน้ือเร่ืองท่ีเรียนมาแลRว

ไดRนานสามารถนำไปใชRในการแกRโจทย9ป�ญหาไดRดีและเปiนพ้ืนฐานในการเรียนเร่ืองใหม\ต\อไป (อัญชลี แจ\มเจริญ

, 2550)   

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขRองกับประเด็นเรื่องทักษะการคูณ ในระดับชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 

พบว\าป�ญหาที่พบส\วนใหญ\นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบมาส\งครู นักเรียนไม\สามารถอธิบายขั้นตอนการหา

คำตอบไดR ทั้งน้ีเพราะนักเรียนไม\ชอบคิดเอง ไม\ชอบแสดงวิธีทำ และไม\มีความคิดริเริ่มสรRางสรรค9 เมื่อกำหนด

โจทย9ใหRก็ไม\สามารถหาคำตอบไดR แมRการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร9ยังไม\ประสบความสำเร็จ คือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร9ยังไม\บรรลุผลที่หวังไวR มีผลสัมฤทธิ์อยู\ในระดับที่ไม\น\าพึงพอใจ และ

นักเรียนจำนวนมากไม\ชอบวิชาคณิตศาสตร9  โดยคิดว\าวิชาคณิตศาสตร9เปiนวิชาที่ยาก และทำแบบฝMกหัดมาก 

(พรรภัทร แซ\โทRว, 2557)    

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  หลักการสภาพป�ญหา และความจำ เปiนดังกล\าวนั้น ครูควรใชR เทคนิค

หลายๆอย\าง เพื่อไม\ใหRเด็กขาดแรงจูงใจในการแกRป�ญหา การสอนใหRนักเรียนคิดทำใหRนักเรียนมีความเห็นชอบ 

และรูRจริงแกRป�ญหาไดR ทำใหRผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งการสอนโดยใชRแบบฝMกทักษะเปiนอีก

วิธีหนึ่งที่จะทำนักเรียนใหRบรรลุวัตถุประสงค9ไดR เพราะแบบฝMกทักษะไดRแบ\งเนื้อหาออกเปiนหน\วยย\อยโดยการ

เรียงลำดับเนื้อหาจากง\ายไปยาก มีตัวอย\างและแบบฝMกหัดที่มีความยากง\ายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 

นักเรียนไดRฝMกฝนในเรื่องนั้นซ้ำๆ ทำใหRเกิดทักษะส\งผลใหRนักเรียนเกิดกระบวนการคิด จดจํา และเขRาใจเนื้อหา

ท่ีเรียนเกิดความสนุกสนานในขณะเรียน  

แบบฝMกทักษะ เปiนเทคนิคการสอนที่สนุกอีก วิธีหนึ่ง คือการใหRนักเรียนทำแบบฝMกทักษะมากๆ สิ่งท่ี

จะช\วยใหRนักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเรียนรูRในเนื้อหาวิชาไดRดีขึ้น เพราะนักเรียนไดRมีโอกาสนําความรูRท่ี

ไดRเรียนมาแลRวมาฝMกใหRเกิดความเขRาใจกวRางขวางยิ่งขึ้น แบบฝMกมีความสำคัญและจําเปiนต\อการเรียนอย\างมาก 

เพราะช\วยใหRผูRเรียนเขRาใจบทเรียนดีขึ้น สามารถจำเนื้อหาในบทเรียนทำใหRเกิดความสนุกสนานขณะที่เรียน 

ทราบความกRาวหนRาของตนเอง สามารถนําแบบฝMกหัดมาทบทวนเนื้อหาเดิมดRวยตนเอง นํามาวัดผลการเรียน

หลังจากที่เรียนแลRว ตลอดจนทราบขRอบกพร\องของนักเรียนและนําไปปรับปรุงการ เรียนการสอนไดR (จงรักษ9 
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ตรีกุล,2562) ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร9แบบฝMกทักษะมีความสำคัญเปiนอย\างมาก  เพราะ

เปiนสื่อการสอนที่ช\วยใหRผูRเรียนเกิดทักษะ  ความชำนาญในการเรียนรูRและความเขRาใจมากขึ้น ผูRวิจัยไดRจัดทำ

แบบฝMกโดยอRางอิงและประยุกต9จากแบบฝMกทักษะตามตัวชี้วัดของนักเรียนระดับประถมศึกษาปPที่ 4 และ

ประยุกต9แบบฝMกทักษะมาจากแบบฝMกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่องการคูณ ของสำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ,2552) ซึ่งมีความ

แตกต\างจากแบบฝMกทักษะในบทเรียนแบบเดิม ผูRวิจัยไดRศึกษาขRอมูลเก่ียวกับชุดแบบฝMกทักษะพบว\าการใชRแบบ

ฝMกทักษะแบบเดิม เปiนการฝMกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร9 3 ขั้น คือ ทักษะกระบวนการแกRป�ญหา 

ทักษะกระบวนการในการใหRเหตุผล ทักษะกระบวนการสื่อสาร แต\ยังขาดทักษะกระบวนการเชื่อมโยงและการ

พัฒนาความคิดสรRางริเริ่มสรRางสรรค9  ผูRวิจัยจึงไดRจัดทำแผนการเรียนการสอนดRวยบรรยากาศที่ส\งเสริมใหR

ผูRเรียนคิดและนำเสนอเทคนิคการคำนวณหาคำตอบ ซึ่งเปiนความทRาทายทางความคิด ผูRเรียนไดRเรียนรูRและ

แกRป�ญหาไปพรRอม ๆ กัน การลดจำนวนขRอของแบบฝMกทักษะนั้นเปiนการช\วยใหRผูRเรียนคิดคำนวณหาคำตอบไดR

ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และเปiนการเป�ดโอกาสใหRผูRเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูRแบบกลุ\มและการแสดง

ความคิดเห็นร\วมกัน รวมไปถึงสามารถนำทักษะกระบวนการขั้นต\างๆไปต\อยอดเปiนพื้นฐานในบทเรียนของ

ระดับชั้นต\อไปไดR ผูRวิจัยจึงไดRจัดทำแบบฝMกทักษะเรื่องการคูณไวRทั้งหมด  11  ชุด  ซึ่งนำไปใชRประกอบการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูR แผนการเรียนรูRละ  1  ชั่วโมง  ซึ่งมีเวลาจำกัดในการทำแบบ

ฝMกทักษะเพื่อคำนวณหาคำตอบ จึงไดRจัดทำแบบฝMกทักษะโดยเรียงระดับจากง\ายไปยาก และไดRออกแบบใหR

ชุดฝMกทักษะ ที่  1 – 4 มีจำนวน 20 ขRอ ซึ่งเปiนแบบฝMกทักษะที่อยู\ในระดับง\าย คือ เปiนการหาคำตอบของการ

คูณดRวยจำนวน  1  หลัก ซึ่งเปiนจำนวนขRอที่เหมาะสมกับเวลา 1 ชั่วโมง  ส\วนชุดแบบฝMกทักษะที่  5 – 11  มี

จำนวน   12  ขRอ  เพราะชุดแบบฝMกทักษะมีความยากเพิ่มขึ้นทำใหRการคำนวณหาคำตอบอาจจะใชRเวลานาน

กว\าการหาคำตอบของการคูณดRวยจำนวน 1 หลัก เพราะในแบบฝMกทักษะที่ 5-11 จะเปiนการหาคำตอบของ

การคูณดRวยจำนวน 2 หลัก จำนวน 3 หลัก และจำนวน 4 หลัก ตามลำดับจึงลดจำนวนขRอลง เพ่ือใหRผูRเรียนคิด

คำนวณหาคำตอบไดRทันเวลา และช\วยใหRผูRเรียนไดRเกิดความชำนาญและความเขRาใจในเรื่องการคูณมากขึ้น ทำ

ใหRครูทราบจุดเด\นและจุดดRอยของแบบฝMกและของนักเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาความรูRทักษะ และเจตคติดRานต\างๆ 

ของผูRเรียน ตลอดจนครูผูRสอนไดRแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหRผูRเรียนเรียนรูRไดRดีที่สุดตาม

ความสามารถของตนเอง พรRอมท้ังเปiนการ พัฒนาศักยภาพทางดRานการคิดเชิงวิเคราะห9คิดอย\างเปiนระบบของ

ผูRเรียนและนําไปประโยชน9ใชRในชีวิตประจำวันไดRอย\างมีความสุข  

ดRวยเหตุผลดังกล\าว ผู Rวิจัยจึงสนใจที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู Rกลุ \มสาระการเรียนรูR

คณิตศาสตร9 ช\วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม โดยใชRแบบฝMก เรื่อง การคูณ เพื่อใชR

เปiนแนวทางในการพัฒนาผูRเรียน ใหRนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เกิดทักษะพ้ืนฐานใน

การคิดคํานวณที่สามารถนําไปใชRในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปและสามารถนําความรูRไปใชRในการแกRป�ญหาใน 
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ชีวิตประจำวันไดR รวมทั้งเปiนแนวทางในการปฏิบัติหนRาที่ของครูผูRสอนในการปรับปรุง ส\งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร9 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝMกทักษะเรื ่องการคูณที ่ม ีต\อผลการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปPท่ี 4 โรงเรียนบRานสามเสียม 

2. เพื่อศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRาน

สามเสียม 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ประชากรเปPาหมาย 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม จำนวน 7 คน โดยการศึกษา

คร้ังน้ี เปiนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูR จึงมิไดRมีจุดมุ\งหมายในการอRางอิงไปยังประชากร  

สมมุติฐานวิจัย 

 1. ชุดแบบฝMกทักษะเรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ9 80/80 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียมทุกคน มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9

ไม\นRอยกว\ารRอยละ 50  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตRน คือ ชุดฝMกทักษะเร่ืองการคูณ 

  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร9 

 ข้ันตอนการสรYางและพัฒนานวัตกรรม 

 การสรYางแผนการสอน 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  

2560) ในมาตรฐาน ค1.2  เขRาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ9

ระหว\างการดำเนินการต\าง ๆ  และสามารถใชRการดำเนินการในการแกRป�ญหา  ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปPท่ี  4  ตามสาระการเรียนรูRแกนกลางคณิตศาสตร9ท่ีเก่ียวขRองกับการคูณ   
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2. ศึกษาคRนควRาเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวขRอง โดยศึกษาเอกสารและวรรณกรรม 

เรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวขRองกับคณิตศาสตร9 ชุดฝMกทักษะเรื่องการคูณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูRวิชา

คณิตศาสตร9 

3. การสรRางแผนการสอน  เร่ือง  การคูณ  โดยแบ\งเน้ือหาออกเปiน 11 แผน 

4. นำร\างแผนการสอนไปใหRผูRเชี่ยวชาญดRานการสอนคณิตศาสตร9  จำนวน  3  คน  

ตรวจพิจารณาปรับปรุงแกRไขดRานเน้ือหาการใชRภาษา  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม 

5. ปรับปรุงแกRไขแผนการจัดการเรียนรูRใหRถูกตRองเหมาะสมตามคำแนะนำของ

ผูRเช่ียวชาญ 

6. นำแผนการสอนเสริมที่ปรับปรุงแกRไขตามคำแนะนำของผูRเชี่ยวชาญไปทดลองใชR

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPท่ี  4 

 การสรYางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  การคูณ   

  1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  

2560)  ในมาตรฐาน  ค  1.2  เขRาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ9

ระหว\างการดำเนินการต\าง ๆ  และสามารถใชRการดำเนินการในการแกRป�ญหา  ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปPที่  4  ตามสาระการเรียนรูRแกนกลางคณิตศาสตร9ที่เกี่ยวขRองกับการคูณ  และศึกษา

วิธีการสรRางแบบทดสอบ 

        2. วิเคราะห9ความสัมพันธ9ระหว\างเนื้อหาที่ใชRในการวิจัย  และจุดประสงค9การเรียนรูR

ที่กำหนดไวRในแผนการจัดการเรียนรูRซึ่งเปiนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด  ค 1.2  เขRาใจถึงผลท่ีเกิดข้ึน

จากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ9ระหว\างการดำเนินการต\าง ๆ  สามารถใชRการสรRาง

แบบทดสอบไดRผลการวิเคราะห9ความสัมพันธ9ระหว\างเนื้อหาที่ใชRในการวิจัย  และจุดประสงค9การ

เรียนรูRท่ีกำหนดไวRในแผนการจัดการเรียนรูRซ่ึงเปiนไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัด  ค 1.2  และจำนวนขRอสอบ   

        3. สรRางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การคูณ  เปiนขRอสอบแบบ

ปรนัย  จำนวน  20  ขRอ  แลRวนำไปใหRผูRเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสอดคลRองใหRตรง

เนื้อหา  จุดประสงค9การเรียนรูR  โดยใหRผู Rเชี ่ยวชาญดRานการสอนคณิตศาสตร9  ดRานการวัดและ

ประเมินผล  จำนวน  3  คน  เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตRองเหมาะสม  ทำการพิจารณา

แบบทดสอบท่ีมีความสอดคลRองกับจุดประสงค9การเรียนรูR   

 

  เคร่ืองมือท่ีใชYในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลในคร้ังน้ีไดRแก\ 

   1. ชุดแบบฝMกทักษะ เร่ืองการคูณ ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4 จำนวน 11 ชุด 
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   2. แผนการจัดการเรียนรูR ใชRประกอบแบบฝMก เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 

จำนวน 11 แผน รวมเวลา 11 ช่ัวโมง 

3. แบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร 9 เร ื ่องการค ูณ ช้ัน

ประถมศึกษาปPท่ี 4 เปiนขRอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขRอ 

 

  การเก็บรวบรวมขYอมูล 

  การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยไดRดำเนินการเก็บรวบรวมขRอมูลดังน้ี 

     1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยตาปP เพื่อขอความอนุเคราะห9จากผูRเชี่ยวชาญในการตรวจ

เครื่องมือการวิจัยและขอความอนุเคราะห9ในการเก็บรวบรวมขRอมูลการวิจัยต\อผูRอำนวยการโรงเรียนบRานสาม

เสียม 

     2. ก\อนการทดลองผูRวิจัยช้ีแจงหลักการและเหตุผลใหRนักเรียนกลุ\มเปVาหมายทราบ 

     3. ทำการทดสอบก\อนเรียน โดยใชRแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการคูณ 

     4. ทดลองใชRแบบฝMกกับกลุ\มเปVาหมายซ่ึงเปVนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4 จำนวน 7 คน 

ระหว\าง เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

     5. หลังสิ้นสุดการทดลอง ผูRวิจัยทำการทดสอบหลังเรียน โดยใชRแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก\อนเรียน 

 

การวิเคราะหDขYอมูล 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRดำเนินการวิเคราะห9ขRอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะห9ค\าประสิทธิภาพของชุดแบบฝMกทักษะ โดยใชRสูตร (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,2556) 

 
(	∑x	/𝑁)

A × 100 

 
(∑x/N)	

B × 100 
 

                         2. วิเคราะห9ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียน โดยการหาค\าพัฒนาการสัมพัทธ9 โดยใชRสูตร 

(บุญชม ศรีสะอาด,2545:154) 

 

                                   S   = 
("#$)&''
((#$)

 

 

E1	=	

E2	=	
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ผลการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝMกทักษะเรื่องการคูณ และศึกษา

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPท่ี 4 โดยใชRแบบฝMกทักษะ เรื่องการคูณ ผูRวิจัยไดR

นำเสนอขRอมูลจำนวนนักเรียนและผลการวิเคราะห9ขRอมูลตามลำดับดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนของกระบวนการที่จัดไวRในบทเรียน โดยคะแนนไดRจากการทำกิจกรรมระหว\างเรียน 

และคะแนนสอบหลังเรียนเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝMกทักษะเร่ืองการคูณ 

 

         E1    =   			(	∑$	/&)
(

× 100      = 
())*/+)
,,

× 100  = 87.27 

 

         E2    =   			(	∑$	/&)
-

× 100      = 
(.///+)
/0

× 100  = 87.14 

 

จากตารางที่ 1 พบว\าชุดฝMกทักษะเรื่องการคูณมีค\าประสิทธิภาพต\อผลการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปPที ่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม  โดยมีค\า E1/E2 มีค\าประสิทธิภาพตามเกณฑ9มาตรฐาน 

87.27/87.14 สรุปไดRว\าชุดฝMกทักษะเรื่องการคูณ มีประสิทธิภาพต\อผลการเรียนทางคณิตศาสตร9 เรื่องการคูณ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4 โรงเรียนบRานสามเสียม 

 

 

 

เลขท่ี 

คะแนนแบบฝgกทักษะ 11 ชุด (แบบฝgกทักษะละ 5 คะแนน) รวม  

55 คะแนน 

คะแนน

สอบหลัง

เรียน 20 

คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

3 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

48 

52 

45 

50 

48 

46 

47 

17 

20 

15 

19 

17 

16 

18 

รวม 35 35 35 35 35 35 29 27 24 24 22 336 122 
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ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4 โรงเรียนบRานสามเสียม ท่ี

เรียนโดยใชRชุดฝMกทักษะ เร่ืองการคูณ 

เลขท่ี 

คะแนน

ก'อนเรียน 

(X) 

คะแนน

หลังเรียน 

(Y) 

คะแนน

เต็ม 

(F) 

คะแนนความ

แตกต'าง 

(Y-X) 

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธD 

100(Y-X)/(F-X) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

18 

6 

15 

7 

6 

13 

17 

20 

15 

19 

17 

16 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

9 

2 

9 

4 

10 

10 

5 

75.00 

100.00 

64.28 

80.00 

76.92 

71.42 

71.42 

ค'าเฉล่ีย 10.43 17.43 20 7 77.00 

 

จากตารางที่ 2 พบว\านักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9มากกว\ารRอยละ 50 หลังไดRรับการจัด

ประสบการณ9โดยใชRชุดฝMกทักษะ เรื่องการคูณ นักเรียนที่มีพัฒนาการสัมพัทธ9ต่ำสุดคิดเปiนรRอยละ 64.28 

นักเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9สูงสุดคิดเปiนรRอยละ 100 สรุปไดRว\า นักเรียนที่เรียนโดยใชRชุดฝMกทักษะ 

เร่ืองการคูณ มีผลสัมฤทธ์ิในทักษะทางคณิตศาสตร9ดRานการคูณ เพ่ิมข้ึนทุกคน  

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาคRนควRาครั้งนี้เปiนการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝMกทักษะเรื่องการคูณ และศึกษา

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม ซึ่งจาก

การศึกษาคRนควRาปรากฏผลดังน้ี 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝMกทักษะ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 

โรงเรียนบRานสามเสียมมีประสิทธิภาพ 87.27/87.14 ซึ่งสูงกว\าเกณฑ9มาตรฐานที่กำหนดไวRและสอดคลRองกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไวR แสดงใหRว\าชุดแบบฝMกทักษะ เร่ืองการคูณ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ9ท่ีกำหนด เน่ืองมาจากใน

การสรRางและพัฒนาไดRมีการดําเนินการ โดยมีการศึกษาหลักสูตรวิเคราะห9มาตรฐานและตัวชี้วัด วิเคราะห9

เนื้อหา กําหนดจุดประสงค9การเรียนรูR อีกทั้งไดRผ\านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูRเชี่ยวชาญ

โดยตรงและไดRมีการปรับปรุงและพัฒนามาตามลําดับ  จึงนำมาใชRเปiนสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร9 เรื่องการคูณใหRกับนักเรียน ทำใหRนักเรียนไดRลงมือปฏิบัติจริงและมีขั้นตอนการ

วางแผนในการคิดคำนวณซึ่งไดRเกิดการพัฒนาทักษะดRานการคิดคำนวณ ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรูR
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และทักษะที่ไดRมาเปiนพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร9และสามารถนำความรูRมาประยุกต9ใชRไดRอย\าง

เหมาะสม สอคคลRองกับทฤษฎีการเรียนรูRของธอร9นไดค9 (Thorndike’s connectionism) ที่กล\าวถึงกฎการ

เรียนรูRที่สำคัญ คือ กฎแห\งผล (Law of Effect) ที่กล\าวว\าบุคคลไดRรับผลจากการเรียนรูRที่พึงพอใจจะทำใหR

อยากจะเรียนรู Rต \อไป แต\ถRาไดRรับผลที ่ไม\พึงพอใจก็จะไม\อยากเรียนรู R  กฎแห\งความพรRอม (Law of 

Readiness) การเรียนรูRจะเกิดขึ้นไดRดีถRาผูRเรียนมีความพรRอมทั้งทางดRานร\างกายและจิตใจ และกฎแห\งการ

ฝMกหัด (Law of Exercise) การเรียนรูRที่คงทนจะเกิดจากการฝMกหัดหรือกระทำซ้ำบ\อยๆ ดRวยความเขRาใจ  ถRามี

การนำความรูRที่เคยเรียนรูRไปแลRวไปใชRบ\อย ๆ จะทำใหRการเรียนรูRเกิดความคงทน แต\หากความรูRที่เคยเรียนไป

ไม\ไดRถูกนำไปใชRจะทำเกิดการลืม และในงานวิจัยน้ีไดRมีการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูRอย\างเปiน

ระบบ โดยในแต\ละแผนการเรียนรูRจะมีการนำแบบฝMกทักษะเรื่องการคูณมาใชRโดยจะเรียงลำดับตามความง\าย 

และค\อยๆเพิ ่มความยากขึ ้นเพื ่อใหRนักเรียนไดRเกิดทักษะทางกระบวนการคิด และมีความชำนาญใน

กระบวนการคิดรวมถึงกระบวนการแกRป�ญหา ทั้งนี้ผูRวิจัยไดRนำทฤษฎีการจัดการเรียนรูRมาประยุกต9สู\การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในงานวิจัย ดังนี ้ ผู Rวิจัยกำหนดจุดประสงค9การเรียนรูRเปiนพฤติกรรมที่ชัดเจน 

เฉพาะเจาะจงซึ่งทำใหRสามารถวัดผลประเมินผลไดRว\าเกิดการเรียนรูRหรือไม\ โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 

และแจRงใหRนักเรียนทราบพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ก\อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูRวิจัยไดRสำรวจว\านักเรียน

มีความพรRอมและมีความรูRพื้นฐานเดิมหรือไม\ โดยการทำการทดสอบนักเรียนก\อนเรียน เพื่อหาแนวทางในการ

เตรียมความพรRอมใหRกับผูRเรียน ผูRวิจัยไดRจัดกิจกรรมการเรียนรูRที่ใหRผูRเรียนเรียนรูRผ\านการลงมือปฏิบัติ การ

เผชิญสถานการณ9ป�ญหาซึ่งเป�ดโอกาสใหRผูRเรียนไดRลองถูกลองผิด เพื่อหาทางแกRป�ญหาดRวยตนเอง ซึ่งจะทำใหR

ผูRเรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อคRนพบวิธีการแกRป�ญหาไดRและผูRวิจัยใหRนักเรียนไดRฝMกฝนสิ่งที่เรียนรูRแลRวอย\าง

สม่ำเสมอเพื่อใหRเกิดทักษะในสิ่งนั้น สอดคลRองกับงานวิจัยของอัมพร เพชรศรี (2561) ที่ไดRศึกษาผลการใชRแบบ

ฝMกเสริมทักษะการแกRโจทย9ป�ญหาคณิตศาสตร9ร\วมกับกระบวนการ แกRป�ญหาตามขั้นตอนของโพลยาที่มีต\อ

ความสามารถในการแกRโจทย9ป�ญหา เรื ่องการบวก การลบคูณและหารเศษส\วน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปP ที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขต พบว\า แบบฝMกเสริมทักษะการแกRโจทย9ป�ญหาคณิตศาสตร9 เรื่องการ

บวก ลบ คูณและหาร เศษส\วน ชั้นประถมศึกษาปPที่ 5 มีประสิทธิภาพเท\ากับ 81.56/81.67 ซึ่งสูงกว\าเกณฑ9

มาตรฐานที่กำหนดไวR แสดงใหRเห็นว\าแบบฝMกเสริมทักษะ คณิตศาสตร9การแกRโจทย9ป�ญหา เรื่องการบวก ลบ 

คูณและหารเศษส\วนนี้เปiนแบบฝMกทักษะที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ9 ที่กำหนด เนื่องมาจากมีการสรRางและ

พัฒนาแบบฝMกทักษะมีการดําเนินการอย\างเปiนขั้นตอน นำมาแบบฝMกทักษะมาใชRเปiนสื่อในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูRใหRนักเรียนไดRฝMกการแกRโจทย9ป�ญหา ไดRลงมือปฏิบัติดRวยตนเอง ไดRฝMกทักษะการคิดคำนวณและนำความรูR

ที่ไดRเรียนมาแลRวมาประยุกต9ใชRไดR สอดคลRองกับงานวิจัยของไข\มุก มณีศรี (2555) ที่ไดRศึกษาการสรRางแบบฝMก

ทักษะสาระการ เรียนรูRคณิตศาสตร9เรื่อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปP 

ที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 พบว\าประสิทธิภาพของแบบฝMกทักษะมีค\าเท\ากับ85.00/83.33 ซึ่งเปiนไปตาม

เกณฑ9มาตรฐาน 80/80  สอดคลRองกับงานวิจัยของ มาลินี คําชมพู (2556) ที่ไดRศึกษาการพัฒนาการเรียนรูR 
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เรื่องการคูณ โดยใชRแบบฝMกกลุ\มสาระการเรียนรูRคณิตศาสตร9 ชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 พบว\าประสิทธิภาพของ

แบบฝMกทักษะมีค\าเท\ากับ 76.80/76.12 ซ่ึงสูงกว\าเกณฑ9มาตรฐาน 75/75 ซ่ึงสอดคลRองกับงานวิจัยของขนิษฐา 

หาญสมบัติ (2558) ที่ศึกษาผลการใชRแบบฝMกทักษะ เรื่องสมการเชิงเสRนตัวแปรเดียวโดยใชRการเรียนรูRแบบ

ร\วมมือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 1 พบว\าประสิทธิภาพของแบบฝMกทักษะมีค\าเท\ากับ 81.64/81.98 

ซึ่งสูงกว\าเกณฑ9มาตรฐาน 80/80 เนื่องจากไดRสรRางแบบฝMกทักษะโดยผ\านกระบวนการ การตรวจสอบแกRไข

จากคณะกรรมการและไดRผ\านการประเมินตรวจสอบจากผูRเชี่ยวชาญเพื่อใหRไดRแบบฝMกทักษะที่เหมาะสมที่จะ

นำมาจัดกิจกรรมการเรียนรูR โดยวิมลรัตน9 สุนทรโรจน9(2551:11) ไดRกล\าวถึงความสำคัญของแบบฝMกว\าเปiนการ

สอนที่สนุก และอีกวิธีหนึ่งคือการใหRนักเรียนทำแบบฝMกมากๆ สิ่งที่จะช\วยใหRนักเรียนมีพัฒนาการทางการ

เรียนรูRในเนื้อหาบทเรียนไดRดีขึ้น คือ แบบฝMก เพราะนักเรียนมีโอกาสนำความรูRที่เรียนมาแลRวมาฝMกใหRเกิดความ

เขRาใจ ซึ่งผูRวิจัยไดRทำการแกRไขปรับปรุง และนำมาใชRกับนักเรียน นักเรียนไดRทำกิจกรรมตามแผนการจัดการ

เรียนรูR ตามชุดแบบฝMกทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนถ\ายทอดเทคนิควิธีการคิดใหRกับเพื่อน

นักเรียนในหRองเรียน 

2. ผลการศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 โรงเรียนบRานสามเสียม

ที่ไดRรับการการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร9โดยใชRชุดแบบฝMกทักษะ เรื่องการคูณ พบว\านักเรียนมี

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9เฉลี่ยรRอยละ 77.00 และนักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9มากกว\ารRอยละ 

50 ซึ่งสูงกว\าสมมติฐานที่กำหนดไวR โดยนักเรียนที่ไดRคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9สูงสุดคิดเปiนรRอยละ 100 อยู\ใน

ระดับพัฒนาการสัมพัทธ9สูงสุด และถึงแมRว\ามีนักเรียนส\วนใหญ\มีค\าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9สูงกว\าหรือ

ใกลRเคียงรRอยละ 70 แต\พบว\ามีนักเรียนจำนวน 1 คน ที่ไดRคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9รRอยละ 64.28 การท่ี

นักเรียนมีคะแนนแตกต\างกันขึ้นอยู\กับป�จจัยดRานผูRเรียนและป�จจัยดRานสิ่งแวดลRอม คือความสนใจในระหว\าง

การทำกิจกรรม และความถนัดของผูRเรียนอย\างไรก็ตามในระหว\างการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางคณิตศาสตร9 เรื่องการคูณ โดยใชRชุดแบบฝMกทักษะเรื่องการคูณ ผูRวิจัยไดRติดตามกลุ\มประชากรเปVาหมายท้ัง 

7 คนอย\างใกลRชิด และไดRสรRางบรรยากาศหRองเรียนที่ทRาทาย และสนุกสนานเหมาะสมกับการแสดงออกและ

การเรียนรูR คอยกระตุRนและช\วยเหลือนักเรียนตลอด ส\งผลใหRนักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9

มากกว\ารRอยละ 50 ซึ่งเปiนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวR สอดคลRองกับผลการวิจัย มาลินี คำชมพู (2556) ไดRศึกษา

ผลการพัฒนาการเรียนรูR เรื่องการคูณ โดยใชRแบบฝMกกลุ\มสาระการเรียนรูRคณิตศาสตร9 ชั้นประถมศึกษาปPที่ 4 

โรงเรียนบRานหนองบึงหวาย ผลการวิจัยพบว\าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูRเรื่อง

การคูณ โดยใชRแบบฝMกกลุ\มสาระการเรียนรูRคณิตศาสตร9 ชั ้นประถมศึกษาปPที่ 4 สูงกว\าก\อนเรียนอย\างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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สรุปผลและขYอเสนอแนะ 

 สรุปผล 

  จากการศึกษา ผูRวิจัยไดRสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

     1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝMกทักษะ เรื่องการคูณที่สรRางขึ้นมีประสิทธิภาพต\อผลการ

เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPท่ี 4 โรงเรียนบRานสามเสียม มีประสิทธิภาพ 87.27/87.14 ซึ่งสูงกว\าเกณฑ9

มาตรฐาน 80/80 

   2. นักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ9มากกว\ารRอยละ 50 หลังไดRรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชRชุดแบบฝMกทักษะ เร่ืองการคูณ 

ขYอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยในการนำไปใชY 

1. ผลการวิจัยพบว\า ชุดแบบฝMกทักษะ เรื่องการคูณ มีประสิทธิภาพสูงกว\าเกณฑ9ที่กำหนด 80/80 

ครูผูRสอนในระดับช้ันอ่ืน ควรนำไปทดลองใชRและพัฒนาต\อไป 

2. ในระหว\างการจัดการเรียนการสอนครูผู RสอนควรสรRางบรรยากาศที่เปiนกันเอง เป�ดโอกาสใหR

นักเรียนเปiนผูRนำในการแสดงออก กระตุRนและเป�ดโอกาสใหRนักเรียนถ\ายทอดเทคนิควิธีการคิดอย\างเต็มท่ี 

ส\งผลใหRนักเรียนไดRพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร9ไดRเต็มศักยภาพ 

3. ครูผูRสอนควรกำหนดจำนวนขRอของชุดแบบฝMกทักษะ แต\ละชุดใหRเหมาะสมกับเวลาโดยจำนวนขRอ

ของชุดแบบฝMกทักษะไม\มากหรือนRอยเกินไป และควรออกใหRครอบคลุมเน้ือเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 

ขYอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

1. ครูผูRสอนสามารถศึกษาป�ญหาหรือป�จจัยดRานอื่นๆ ที่มีผลต\อพื้นฐานการคิดคำนวณของนักเรียน

ต\อไปไดR 

2. ครูผูRสอนควรวิจัย เรื่องการคูณ โดยใชRชุดแบบฝMกทักษะ กลุ\มสาระคณิตศาสตร9 ในเนื้อหาอื่นๆ และ

พัฒนาใหRมีประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ครูควรวิจัยเกี่ยวกับเจตคติต\อวิชาคณิตศาสตร9โดยการใชRแบบฝMก คณิตศาสตร9ประกอบการเรียน

การสอนกับนักเรียน ชั้นอื ่นๆ เพื ่อนําผลมาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใชRแบบฝMกคณิตศาสตร9ใหRมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล\วงไปไดRดRวยดี เนื่องจากไดRรับความกรุณาอย\างสูงสุดของ ดร.เลิศพร อุดมพงษ9

อาจารย9ท่ีปรึกษางานวิจัย ที่ไดRใหRความรูR คำแนะนำและแบบอย\างที่ดีในการทำงาน อีกทั้งช\วยปรับปรุงแกRไข

ขRอบกพร\องต\างๆ และเสนอแนวทางในการศึกษาคRนควRาดRวยดีตลอดมา และกราบขอบพระคุณผูRทรงคุณวุฒิใน

การตรวจสอบวิจัยทุกท\าน รวมถึงคณะผูRบริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบRานสามเสียมทุกท\าน

ท่ีใหRขRอมูลต\างๆท่ีเอ้ือต\อการทำงานวิจัยจนทำใหRงานวิจัยน้ีสำเร็จลุล\วงไปดRวยดี  
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กระบวนการ แกYป~ญหาตามขั้นตอนของโพลยาที่มีต'อความสามารถในการแกYโจทยDป~ญหา เรื่อง

การบวก การลบคูณและหารเศษส'วน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป| ที่ 5 โรงเรียนวัดเขียน

เขต. วิทยานิพนธ9ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร9 คณะศึกษาศาสตร9, 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
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การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

ขององค=กรปกครองส>วนท@องถิ่นในจังหวัดตาก 

Project Evaluation of the Educational Development Plan  

of Local Government Organizations in Tak Province  

 
นวพล เมืองใจ1 สุรพงษD แสงสีมุข2 

1สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร3 วิทยาลัยนอร3ทเทิร3น อีเมล aummarutalaypura@hotmail.com 
2สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร3 วิทยาลัยนอร3ทเทิร3น  

 

 

บทคัดย(อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค9 เพื่อประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถิ ่นในจังหวัดตาก และเพื ่อหาแนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ประชากรที่ใชKในการวิจัยครั้งนี้ ไดKแกJ ผูKอำนวยการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนKาฝTายบริหารการศึกษา เจKาหนKาที่กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ ้น 70 คน เครื ่องมือท่ีใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลเปYน

แบบสอบถามการประเมินโครงการสำหรับผูKอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนKาฝTายบริหาร

การศึกษา เจKาหนKาที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษา ใชKรูปแบบการประเมินแบบ 

CIPP Model ของสตัฟเฟcลบีม ซึ่งมุJงประเมิน 4 ดKาน คือ การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) 

การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการ

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) วิเคราะห9ขKอมูลโดยใชKสถิติแจกแจงความถี ่และหาคJารKอยละ 

(Percentage) โดยการคำนวณหาคJาเฉล่ียและสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวJา การดำเนินงานการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก โดยรวมอยูJในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปYนรายดKานเรียงลำดับ

คJาเฉลี่ยจากมากไปหานKอย คือ การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) รองลงมาการประเมิน

กระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินปqจจัยเบื ้องตKน (Input Evaluation) และการประเมิน 

ผลผลิต (Product Evaluation) ตามลำดับ 

 แนวทางการพัฒนา คือ 1) ควรคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย นโยบาย กลยุทธ9 หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวขKอง 

2) ควรสJงผูKที ่มีหนKาที่รับผิดชอบดKานการจัดทำแผนการศึกษาของหนJวยงานและสามารถตัดสินใจเขKารJวม

โครงการ 3) ควรมีการรายงานใหKผูKบริหารทราบทั้งกJอน ระหวJางและหลังดำเนินโครงการ และ 4) ควรนำ
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ยุทธศาสตร9ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ แมJบทดKานการศึกษาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

เปYนแนวทางในการเช่ือมโยงและบูรณาการแผน 

 

คำสำคัญ :  การประเมินโครงการ  แผนพัฒนาการศึกษา  องค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน  ตาก 

 

Abstract 

 The purpose of the research seemed to project evaluate of the educational 

development plan of local government organizations in Tak Province, and explore 

development approaches to the project of the educational development plan of local 

government organizations in Tak Province. The population of the research was 70 directors of 

Division of Education, Religion and Culture, heads of Division of Education Administration, 

authorities of Division of Education, Religion and Culture, and Academic Service Officer. The 

research instruments were project evaluation questionnaires for directors of Division of 

Education, Religion and Culture, heads of Division of Education Administration, authorities of 

Division of Education, Religion and Culture, and Academic Service Officer. The collected form 

using CIPP evaluation model of Daniel L. Stufflebeam, context, input, process and product. The 

collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic mean, and standard 

deviation.  

 The findings of the research indicated that; on the whole, the project evaluation 

of the educational development plan of local government organizations in Tak Province 

seemed to be at the high level. When each aspect was considered based on arithmetic means 

arranged in descending order, it was found that the aspect that had the highest level was 

context evaluation. Moreover, the second and third highest levels seemed to be the side of 

process evaluation and product evaluation respectively.  

 In terms of the development approaches to the evaluation of the project of the 

educational development plan of local government organizations in Tak Province, it can be 

said that 1) the local government organizations should place importance on regulations, laws, 

policies and strategies, including official letter of command. 2) The local government 

organizations should assign the person who can be responsible for the educational 

development plan of local government organizations to attend the project. 3) The progress 
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report should be written to inform executives before, during and after the project. 4) The 

National Strategy, National Economic and Social Development Plan, a model scheme of 

National Education, and Provincial Development Plan should be applied to plan connectivity 

and plan integration. 

 

Keywords : Project Evaluation, Educational Development Plan, Local Government  

Organizations, Tak Province  
 

บทนำ  

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหKองค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 

2565) เพ่ือใชKเปYนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาใหKมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โดยนำขKอมูลมาจัดกลุ Jมปqญหา/ความตKองการพัฒนา กำหนดประเด็นการพัฒนาขึ ้นและนำมาเขียนเปYน

วิสัยทัศน9ดKานการศึกษาของจังหวัดตากใหKครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา อันเปYนกรอบดำเนินการท่ีนำมา

จัดทำเปYนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ของจังหวัดตาก สำนักงานสJงเสริมการปกครองทKองถ่ิน

จังหวัดตากจึงไดKมอบหมายใหKองค9การบริหารสJวนจังหวัดตากดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ ่นในเขตจังหวัด เพื ่อรJวมกันประสานและ      

บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในเขตจังหวัดใหKแลKวเสร็จทันจัดสJงใหK

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และจากการจัดการศึกษา          

ที่ผJานมา องค9การบริหารสJวนจังหวัดตากไมJเคยมีรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน มีแตJสรุปโครงการ รูปแบบ     

การประเมินโครงการท่ีเปYนเชิงวิชาการยังไมJมีผูKใดเคยทำ  

ผูKวิจัยในฐานะเจKาหนKาที่ผูKรับผิดชอบงานบริหารการศึกษาจึงมีความสนใจจะประเมินโครงการประสาน      

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก เพื่อใหKทราบผลการดำเนิน

โครงการ ปqญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ  

การประเมินครั ้งนี ้มุ JงเนKนการประเมินตามวัตถุประสงค9ดKวยวิธีการประเมินแบบ CIPP Model 

ของสตัฟเฟcลบีม (Daniel L. Stufflebeam) เพื่อใหKไดKขKอมูลสารสนเทศท่ีสามารถเปYนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ สำหรับเปYนแนวทางใหKแกJเจKาหนKาที่ผูKรับผิดชอบโครงการ ผูKบริหาร และ

ผูKเกี่ยวขKอง เพื่อใหKสามารถนำขKอมูลไปใชKในการวางแผน กำหนดแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนิน

โครงการใหKบรรลุตามวัตถุประสงค9 เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  
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วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) ประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ

ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก  

 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวน

ทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. ขอบเขตดQานเน้ือหา 

 1.1 การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) ของโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ไดKแกJ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค9

และเป�าหมาย  

 1.2 การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) ของโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ไดKแกJ บุคลากรดำเนินงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ9 

และสถานท่ี 

 1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ไดKแกJ การวางแผนการจัดกิจกรรม การดำเนิน

กิจกรรม การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล 

 1.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ไดKแกJ 1) องค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นภายในจังหวัด

ตากมียุทธศาสตร9การพัฒนาดKานการศึกษาเปYนแนวทางในการดำเนินการรJวมกันระหวJางองค9กรปกครองสJวน

ทKองถิ่นในจังหวัดตาก มีกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในทิศทางเดียวกัน 2) องค9กร

ปกครองสJวนทKองถิ ่นภายในจังหวัดตาก ไดKประสานและบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาเปYนแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก 3) องค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นภายในจังหวัดตาก 

มีขKอมูลใหKคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตากใชKในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตาก 

 2. ขอบเขตดQานแหล(งขQอมูล 

  2.1 ประชากรที่ใชKในการวิจัยเพื่อประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก จำนวน 70 คน 

 2.2 ผูKใหKขKอมูลเพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก จำนวน 15 คน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวน

ทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 1. ประชากรที ่ใชKในการวิจัย ไดKแกJ ผู Kอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  

1 คน หัวหนKาฝTายบริหารการศึกษา จำนวน 1 คน เจKาหนKาที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  

8 คน (ไมJรวมผูKวิจัย) และนักวิชาการศึกษา จำนวน 60 คน รวมจำนวนท้ังส้ิน 70 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชKในการวิจัย เปYนแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แตJละฉบับแบJงออกเปYน 2 ตอน ดังน้ี  

 2.1 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผูKอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนKาฝTาย

บริหารการศึกษา และเจKาหนKาที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบJงออกเปYน 2 ตอน ไดKแกJ ตอนที่ 1 

แบบสอบถามเกี่ยวกับขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม ไดKแกJ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา เปYนแบบ

เลือกตอบ (Checklist) และตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการประเมิน

สภาพแวดลKอม (Context Evaluation) จำนวน 6 ขKอ สอบถามเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค9และ

เป�าหมาย การประเมินปqจจัยเบ้ืองตKน (Input Evaluation) จำนวน 7 ขKอ สอบถามเก่ียวกับบุคลากรดำเนินงาน 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ9 และสถานที่ และการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) จำนวน 10 ขKอ

สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม การนิเทศติดตามผล และการประเมินผล 

ของโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก มีลักษณะ

เปYนมาตราสJวนประมาณคJา (Rating Scale) แบJงออกเปYน  5 ระดับ  

 2.2 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผูKอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนKาฝTาย

บริหารการศึกษา เจKาหนKาที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษา แบJงออกเปYน 2 ตอน 

ไดKแกJ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขKอมูลทั่วไปของผูKตอบแบบสอบถาม ไดKแกJ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา 

เปYนแบบเลือกตอบ (Checklist) และตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 18 ขKอ โดยนำวัตถุประสงค9ของโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ ่นในจังหวัดตากมาสอบถามความคิดเห็นของผูKตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปYนมาตราสJวนประมาณคJา (Rating Scale) แบJงออกเปYน  5 ระดับ 

 3. การสรKางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  3.1 ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที ่เกี ่ยวขKองเกี ่ยวกับการประเมินโครงการประสาน     

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

  3.2 สรKางแบบสอบถามฉบับรJางนำเสนออาจารย9ที ่ปรึกษาการศึกษาคKนควKาอิสระเกี ่ยวกับ        

การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตากเพ่ือ 

พิจารณาแกKไขปรับปรุง 
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  3.3 นำรJางแบบสอบถามเสนอผูKเชี ่ยวชาญทำการตรวจสอบเนื้อหาเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา    

โดยผูKเช่ียวชาญจำนวน 5 คน ซ่ึงเปYนผูKท่ีมีความรูK ความสามารถดKานการวิจัย (Content Validity) 

  3.4 นำแบบสอบถามที ่ไดKรับการตรวจจากผู Kเช่ียวชาญมาหาคJาดัชนีความสอดคลKอง (Item 

Objective Congruence : IOC) โดยขKอที ่ ใช Kได K ม ีค Jา IOC 0.60 – 1.00 พรKอมทั ้งนำขKอเสนอแนะจาก

ผูKเช่ียวชาญมาแกKไขปรับปรุงแบบสอบถามและเสนอตJอกรรมการ อีกคร้ังกJอนนำไปทดลองเพ่ือหาความเช่ือม่ัน  

  3.5 นำแบบสอบถามที ่ผ JานการตรวจสอบและปรับปรุงแกKไขแลKวไปหาคJาความเชื ่อม่ัน 

(Reliability) โดยใชKวิธีหาคJาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดย

ทดลองใชK (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคลKายคลึงกับกลุJมเป�าหมายที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ จากน้ัน

นำมาวิเคราะห9หาคJาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม พบวJา แบบสอบถามฉบับที่ 1 มีคJาความ

เช่ือม่ันเทJากับ 0.91 และแบบสอบถามฉบับท่ี 2 มีคJาความเช่ือม่ันเทJากับ 0.88 

  3.6 นำแบบสอบถามการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก และผลที่ไดKจากการทดลองใชK มาเสนอตJออาจารย9ที่ปรึกษาการศึกษา

คKนควKาอิสระ เพื่อขอเสนอแนะในการปรับเครื่องมือใหKมีความสมบูรณ9 และขอความเห็นชอบกJอนนำไปใชK 

ในการเก็บรวบรวมขKอมูล 

  3.7 จัดพิมพ9เคร่ืองมือเพ่ือนำไปใชKในการเก็บรวบรวมขKอมูลกับประชากรตJอไป 

 4. วิธีเก็บรวบรวมขKอมูล 

  4.1 ผูKวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร9 วิทยาลัยนอร9ทเทิร9นถึงองค9กรปกครองสJวนทKองถิ่น    

ในจังหวัดตาก เพ่ือขอความรJวมมือ และอำนวยความสะดวกในการเก็บขKอมูล 

  4.2 ผูKวิจัยนำแบบสอบถามการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตากไปสJงใหKประชากรโดยตรงและเก็บแบบสอบถามคืนดKวยตนเอง 

  4.3 ตรวจสอบความถูกตKองและความสมบูรณ9ของการตอบแบบสอบถามในแตJละขKอคำถามจนไดK

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ9 

  4.4 นำขKอมูลท่ีไดKไปวิเคราะห9ทางสถิติ 

 5. การวิเคราะห9ขKอมูล 

  5.1. ตรวจแบบสอบถามการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

  5.2. ตรวจความสมบูรณ9ของแบบประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตากท่ีไดKรับกลับคืนมาวิเคราะห9ขKอมูล 

  5.3. วิเคราะห9ขKอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูKตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชK ไดKแกJ แจกแจงความถ่ี

และหาคJารKอยละ (Percentage) 
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  5.4. วิเคราะห9ขKอมูล ผูKวิจัยวิเคราะห9ขKอมูลโดยการคำนวณหาคJาเฉลี่ย (µ) และสJวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (s) โดยใชKโปรแกรมคอมพิวเตอร9สำเร็จรูป โดยวิธีการของลิเคิร9ท (Likert) บุญชม  ศรีสะอาด 

(2553 : 82 – 83) ทั้งนี้ไดKกำหนดเกณฑ9การตัดสินการปฏิบัติงานของโครงการที่มีคJาเฉลี่ยมากกวJาหรือเทJากับ 

3.51 เปYนเกณฑ9การประเมินความเหมาะสมของโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก โดยถKาคJาเฉลี่ยนKอยกวJา 3.50 หรือคJาเฉลี่ยต่ำสุดในกลุJมใหKนำมาเปYน

แนวทางในการพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน        

ในจังหวัดตาก 

 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 1. ผูKใหKขKอมูล ไดKแกJ ผูKทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก จำนวน 15 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติดังน้ี ผูKอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวน

ทKองถิ่นในจังหวัด จำนวน 3 คน หัวหนKาฝTายบริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ ่นในจังหวัด จำนวน 3 คน ทKองถิ ่นจังหวัดที่ประสบ

ความสำเร็จโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัด จำนวน 

3 คน นักวิชาการศึกษาที่ประสบความสำเร็จโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัด จำนวน 3 คน และนายกองค9การบริหารสJวนจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ

โครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัด จำนวน 3 คน 

 2. เครื่องมือที่ใชKในการวิจัย ไดKแกJ แบบสัมภาษณ9แบบกึ่งโครงสรKาง ซึ่งไดKจากการนำผลการวิจัยที่ไดK

จากขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน

ในจังหวัดตาก มาสังเคราะห9 เรียบเรียง เพื ่อกำหนดเปYนกรอบในการสรKางขKอคำถามเกี ่ยวกับแนวทาง 

การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 3. การสรKางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.1 ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขKองกับการประเมินโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 3.2 วิเคราะห9ขอบเขตการประเมินจากการนำผลการศึกษาที่ไดKจากผลการประเมินรายขKอที่มี     

ผลการประเมินไมJเหมาะสมหรือคJาเฉลี ่ยต่ำกวJาขKออื ่น จากขั้นตอนท่ี 1 เพื ่อเปYนแนวทางการสรKางแบบ

สัมภาษณ9 

 3.3 รวบรวมขKอมูลท่ีไดKจากการศึกษาท้ังหมด สรKางแบบสัมภาษณ9 
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 3.4 นำแบบสัมภาษณ9ที ่สรKางขึ ้น 1 ฉบับ เสนอตJออาจารย9ที ่ปรึกษาการคKนควKาอิสระเพื ่อขอ

คำแนะนำและตรวจสอบเน้ือหา ภาษา สำนวน ท่ีใชKในแบบสัมภาษณ9ใหKครอบคลุมรายละเอียดของเน้ือหาย่ิงข้ึน 

 3.5 นำแบบสัมภาษณ9มาปรับปรุงแกKไขและผJานความเห็นชอบจากอาจารย9ที่ปรึกษาการคKนควKา

อิสระ 

 3.6 นำแบบสัมภาษณ9ที่ปรับปรุงแกKไขเรียบรKอยแลKว จัดพิมพ9เพื่อใชKเปYนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขKอมูลตJอไป 

 4. วิธีเก็บรวบรวมขKอมูล 

  4.1 ผูKวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร9 วิทยาลัยนอร9ทเทิร9นถึงผูKเชี่ยวชาญเพื่อขอความรJวมมือ

ในการสัมภาษณ9เพื่อหาแนวทางการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

  4.2 ดำเนินการนัดหมายวันและเวลาในการเก็บรวบรวมขKอมูล โดยผูKวิจัยเปYนผูKสัมภาษณ9ดKวยตนเอง 

  4.3 รวบรวมขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณ9เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก มาทำการวิเคราะห9เน้ือหา  

 5. การวิเคราะห9ขKอมูล ขKอมูลที่ไดKจากการสัมภาษณ9 ผูKวิจัยนำมาวิเคราะห9เนื้อหา (Content Analysis) 

และนำมาแจกแจงความถี่ และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อรวบรวมเปYนแนวทางการประเมินโครงการประสาน      

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 

ผลการวิจัย 

  การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

พบวJาคJาเฉลี่ยและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยูJในระดับมาก (µ = 3.97, s = 0.36) ผลการประเมิน

ผJานเกณฑ9 เมื่อพิจารณาเปYนรายดKานเรียงลำดับคJาเฉลี่ยจากมากไปหานKอย คือ การประเมินสภาพแวดลKอม 

(Context Evaluation) อยู Jในระดับมาก (µ = 4.20, s = 0.25) ผลการประเมินผJานเกณฑ9 รองลงมา 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) อยูJในระดับมาก (µ = 4.11, s = 0.32) ผลการประเมิน

ผJานเกณฑ9 การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) อยูJในระดับมาก (µ = 4.04, s = 0.32) ผลการ

ประเมินผJานเกณฑ9 และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) อยูJในระดับมาก (µ = 3.98, s = 0.38)      

ผลการประเมินผJานเกณฑ9 ตามลำดับ สรุปไดKวJาผลการประเมินโดยรวมและรายดKาน ผJานเกณฑ9 ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คJาเฉลี่ยและสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดKาน 

รายดQาน 
ระดับความเหมาะสม  

แปลผล 
ผลการ 

ประเมิน µ s 
1.   การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) 4.20 0.25 มาก ผJานเกณฑ9 

2.  การประเมินปqจจัยเบ้ืองตKน (Input Evaluation) 4.04 0.32 มาก ผJานเกณฑ9 

3.   การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)   4.11 0.32 มาก ผJานเกณฑ9 

4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 3.98 0.38 มาก ผJานเกณฑ9 

โดยรวม 3.97 0.36 มาก ผ(านเกณฑD 

 

โดยอธิบายเปYนรายดKาน ดังน้ี 

1. การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) ขKอที ่มีคJาเฉลี ่ยมากสุด คือ หลักการและ

เหตุผลของโครงการมีความสอดคลKองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  

 2. การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) ขKอที่มีคJาเฉลี่ยมากสุด คือ จำนวนบุคลากรท่ี

ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ขKอที่มีคJาเฉลี่ยมากสุด คือ มีการรายงานผลการ

ดำเนินโครงการใหKผูKเก่ียวขKองไดKรับทราบ  

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ขKอที ่มีคJาเฉลี ่ยมากสุด คือ องค9กรปกครองสJวน

ทKองถิ่นภายในจังหวัดตากมีขKอมูลใหKคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตากใชKในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ของจังหวัดตาก  

แนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน     

ในจังหวัดตาก ของผูKทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน โดยการจัดลำดับและความถ่ี เม่ือพิจารณาเปYนรายดKาน พบวJา 

1. การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) แนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมากสุด คือ ควร

คำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย นโยบาย กลยุทธ9 หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวขKอง  

2. การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) แนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมากสุด คือ ควรสJงผูK

ท่ีมีหนKาท่ีรับผิดชอบดKานการจัดทำแผนการศึกษาของหนJวยงานและสามารถตัดสินใจเขKารJวมโครงการ  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) แนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมากสุด คือ ควรมี

การรายงานใหKผูKบริหารทราบท้ังกJอน ระหวJางและหลังดำเนินโครงการ  
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4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) แนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมากสุด คือ ควรนำ

ยุทธศาสตร9ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ แมJบทดKานการศึกษาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด        

เปYนแนวทางในการเช่ือมโยงและบูรณาการแผน  

 

อภิปรายผล  

 1. สภาพการประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน

ในจังหวัดตาก มีสภาพโดยรวมอยูJในระดับมาก ผลการประเมินผJานเกณฑ9 เมื่อพิจารณาเปYนรายดKานเรียงลำดับ

คJาเฉลี่ยจากมากไปหานKอย คือ การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) รองลงมาการประเมิน

กระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินปqจจัยเบื ้องตKน (Input Evaluation) และการประเมิน 

ผลผลิต (Product Evaluation) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปYนเพราะวJาการดำเนินโครงการดังกลJาว องค9การบริหาร

สJวนจังหวัดตากไดKปฏิบัติตามหนังสือสั ่งการของกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง ซักซKอมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นและสถานในสังกัด ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของณัฐพงค9 

เตจ¡ะนัง  (2558 : ง) ไดKศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการสJงเสริมศักยภาพเด็กเปYนรายบุคคลเพื่อความเปYนผูKนำ

ในศตวรรษที ่ 21 โรงเร ียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหมJ ผลการประเมิน พบวJา  ดKานบริบท

สภาพแวดลKอมหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค9 และเป�าหมายของโครงการสJงเสริมศักยภาพเด็กเปYน

รายบุคคลเพื่อความเปYนผูKนำในศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคลKองกับนโยบาย วิสัยทัศน9 และเป�าหมายของ

โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหมJ อยู Jในระดับมาก จึงสรุปไดKวJาสภาพการประเมินโครงการ  

มีผลการประเมินผJานเกณฑ9ท่ีกำหนดไวK 

2. แนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน 

ในจังหวัดตาก ผูKทรงคุณวุฒิไดKเสนอแนวทางพัฒนาวJาควรดำเนินการ ดังน้ี 

 2.1 การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) พบวJาแนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมาก 

คือ ควรคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย นโยบาย กลยุทธ9 หนังสือสั ่งการที่เกี ่ยวขKอง ทั ้งนี ้อาจเปYนเพราะวJา  

การดำเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม ตKองปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ระเบียบที่เกี่ยวขKอง ซึ่งสอดคลKองกับวิภาวรรณ  

เกิดผา (2560 : 1335) ไดKศึกษา เรื่อง ปqจจัยที่สJงผลตJอความสำเร็จของแผนพัฒนาสามป£ของเทศบาลตำบล 

จังหวัดกำแพงเพชร ผลการศึกษา พบวJา ความสำเร็จของแผนพัฒนาสามป£ของเทศบาลตำบล จังหวัด

กำแพงเพชร ในภาพรวมอยูJในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปYนรายดKาน พบวJา เกณฑ9ท่ีมีคJาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดKแกJ 

เกณฑ9ประสิทธิผลและไดKกลJาวถึงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามป£ครบทุกหมูJบKาน/ชุมชน อยูJในระดับ

มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการดKานการจัดทำแผนพัฒนาสามป£ขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน 

ไดKดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวJาดKวยการจัดทำแผนพัฒนาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน 
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พ.ศ.2548 และแกKไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่มีการแจKง

กรอบและแนวทางการซักซKอมการจัดทำแผนพัฒนาทKองถ่ินเปYนประจำทุกป£ 

 2.2 การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) พบวJาแนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมาก คือ 

ควรสJงผูKที่มีหนKาที่รับผิดชอบดKานการจัดทำแผนการศึกษาของหนJวยงานและสามารถตัดสินใจเขKารJวมโครงการ 

ทั้งนี้อาจเปYนเพราะวJา ผูKที่มีหนKาที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนการศึกษามักจะมีความรับผิดชอบกับงานที่ไดKรับ

มอบหมาย สามารถตัดสินใจไดKและปฏิบัติงานที่ไดKรับมอบหมายนั้นใหKประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลKองกับ 

พิมพ9วิภา  บำรุงทรัพย9  (2561 : 96 – 97) ไดKศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียน

อนุบาลราชบุรีโดยใชKรูปแบบการประเมิน CIPPI ผลการประเมิน พบวJา ผลการประเมินแบบสอบถามครูที่มี

สJวนและรับรูKในการดำเนินโครงการพบวJาความคิดเห็นของครูที่มีตJอปqจจัยนำเขKาอยูJในระดับมาก เปYนไปตาม

เกณฑ9ที ่กำหนด เพราะโรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีการแตJงตั ้งคณะทำงานที่พิจารณาความ

เหมาะสม ความรูK ความสามารถ และมีประสบการณ9ในการดำเนินงานในแตJละกิจกรรมประเด็น ความรJวมมือ

ของบุคลากรในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ มีคJาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปYนเพราะคณะทำงานในการ

ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประกอบดKวยบุคลากรหลายฝTาย ทั้งฝTายบริหาร ครู นักเรียน และตัวแทน

ผูKปกครอง ท่ีมีศักยภาพและมีความมุJงม่ันในการดำเนินโครงการใหKประสบความสำเร็จ 

 2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบวJาแนวทางพัฒนาที่มีคJาความถ่ีมาก คือ 

ควรมีการรายงานใหKผูKบริหารทราบทั้งกJอน ระหวJางและหลังดำเนินโครงการ ทั้งนี้อาจเปYนเพราะวJา ผูKบริหาร

เปYนหัวใจสำคัญของทุกองค9กร หากผูKบริหารไมJเห็นความสำคัญ ไมJทราบผลการดำเนินงานในองค9กร ยJอมทำใหK

งานนั้นไมJประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคลKองกับประชุม  รอดประเสริฐ  (2547 : 75 - 76; อKางถึงใน  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 

2557 : 45 – 46) ไดKสรุปความสำคัญหรือประโยชน9ของการประเมินโครงการไวKวJาการประเมินโครงการชJวยใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ กลJาวคือ การประเมินโครงการจะทำใหKผูKบริหารไดKทราบถึง

ปqญหา อุปสรรค จุดเดJน จุดดKอย ความเปYนไปไดKและแนวทางในการปรับปรุงแกKไขการดำเนินโครงการ  

โดยขKอมูลดังกลJาวจะชJวยทำใหKผูKบริหารตัดสินใจวJาจะดำเนินโครงการนั้นตJอไป หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย 

นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเปYนขKอมูลสำคัญในการวางแผนหรือการกำหนดนโยบายของ

ผูKบริหารและฝTายการเมืองตJอไปดKวย    

 2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบวJาแนวทางพัฒนาที ่มีคJาความถ่ีมาก คือ  

ควรนำยุทธศาสตร9ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ แมJบทดKานการศึกษาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

เปYนแนวทางในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ทั้งนี้อาจเปYนเพราะวJา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือ

การจัดทำแผนใด ๆ ผูKจัดทำควรนำแผนระดับชาติมาเปYนแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร9การพัฒนาของ

องค9กรปกครองสJวนทKองถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร9การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปYนการเตรียมการพัฒนา 

เปYนการนำภูมิคุKมกันท่ีมีอยูJพรKอมท้ังเรJงสรKางภูมิคุKมกันในทKองถ่ินใหKเขKมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรKอมคน สังคม
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และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหKสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวการณ9เปลี่ยนแปลงไดKอยJาง

เหมาะสม เพื ่อใหKเกิดความสอดคลKองและเชื ่อมโยงซึ ่งกันและกัน กJอใหKเกิดประโยชน9กับผู Kร ับสูงสุด  

ซึ่งสอดคลKองกับปqญญา เฉลียวชาติ  (2560 : 107) ไดKศึกษาเรื่อง การมีสJวนรJวมของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาตำบลขององค9การบริหารสJวนตำบลนครสวรรค9ออก อำเภอเมืองนครสวรรค9 จังหวัดนครสวรรค9  

มีแนวทางการพัฒนาการมีสJวนรJวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบล ดKานการมีสJวนรJวมในการรับ

ผลประโยชน9 องค9การบริหารสJวนตำบลตKองใหKความสำคัญกับปqญหาหรือความตKองการของประชาชนโดย

พิจารณาจากโครงการที่มีความจำเปYนเรJงดJวน ตลอดจนตKองแกKไขปqญหาหรือกJอใหKเกิดประโยชน9ตJอประชาชน

โดยสJวนรวมเปYนหลัก  

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

  สรุปผล 

การประเมินโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน 

ในจังหวัดตาก โดยรวมและรายดKานอยูJในระดับมาก ผลการประเมินผJานเกณฑ9 เมื่อพิจารณาเปYนรายดKาน

เรียงลำดับคJาเฉลี่ยจากมากไปหานKอย คือ การประเมินสภาพแวดลKอม (Context Evaluation) รองลงมาการ

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินปqจจัยเบื ้องตKน (Input Evaluation) และการ

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สำหรับแนวทางพัฒนาโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดตาก ควรดำเนินการดังนี้ การประเมินสภาพแวดลKอม 

(Context Evaluation) ควรคำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย นโยบาย กลยุทธ9 หนังสือสั ่งการที ่เก ี ่ยวขKอง            

การประเมินปqจจัยเบื้องตKน (Input Evaluation) ควรสJงผูKที่มีหนKาที่รับผิดชอบดKานการจัดทำแผนการศึกษา

ของหนJวยงานและสามารถตัดสินใจเขKารJวมโครงการ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ควรมี

การรายงานใหKผูKบริหารทราบทั้งกJอน ระหวJางและหลังดำเนินโครงการ และการประเมินผลผลิต (Product 

Evaluation) ควรนำยุทธศาสตร9ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหJงชาติ แมJบทดKานการศึกษาชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด เปYนแนวทางในการเช่ือมโยงและบูรณาการแผน  

ขQอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชQ 

1. กรมสJงเสริมการปกครองทKองถิ่นควรกำหนดหลักเกณฑ9และกฎระเบียบในการจัดทำและประสาน

แผนพัฒนาการศึกษาใหKมีความชัดเจน ควรอบรมใหKความรูKแกJบุคลากรที่มีหนKาที่รับผิดชอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาอยูJเสมอ 

2. สำนักงานสJงเสริมการปกครองทKองถิ่นจังหวัดควรดำเนินงานประสานแผนพัฒนาการศึกษารJวมกับ

องค9การบริหารสJวนจังหวัด ไมJใชJมอบหมายใหKองค9การบริหารสJวนจังหวัดเปYนผูKดำเนินงานแตJเพียงผูKเดียว  
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ควรแสดงใหKองค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นในจังหวัดเห็นความสำคัญของการประสานแผนพัฒนาการศึกษาและ

จัดสJงผูKท่ีมีหนKาท่ีรับผิดชอบเขKารJวมโครงการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

3. องค9กรปกครองสJวนทKองถิ่นควรพัฒนาบุคลากรใหKมีความรูKและทักษะในการประสานแผนพัฒนา

การศึกษาอยูJเสมอ เพื่อใหKเขKาใจและดำเนินงานไดKตามวัตถุประสงค9อยJางมีประสิทธิภาพ ควรจัดประชุมเพ่ือ

เตรียมความพรKอมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานรJวมกัน 

 

ขQอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต(อไป 

 1. ควรวิจัยแนวทางการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ิน 

ในจังหวัดตาก 

 2. ควรวิจัยผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตากไปปฏิบัติ 

 3. ควรวิจัยปqจจัยที่สJงผลตJอความสำเร็จในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กร

ปกครองสJวนทKองถ่ินในจังหวัดตาก 

 4. ควรวิจัยการมีสJวนรJวมในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค9กรปกครองสJวน

ทKองถ่ินในจังหวัดตาก 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือพัฒนาตัวบAงช้ีและองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพ และเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพ กลุAมตัวอยAางท่ีใชJในการวิจัย คือ ขJาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเชียงใหมAเขต 1 

ถึง 6 จำนวน 867 คน ซ่ึงใชJในกระบวนการวิเคราะห9 EFA จำนวน 434 คน และกระบวนการวิเคราะห9 CFA 

จำนวน 433 คน ไดJจากการสุAมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัยคือ แบบสอบถามคุณลักษณะผูJนำ

ชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ ชนิดมาตรประมาณคAา 5 ระดับ จำนวน 77 ขJอ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาโดยหาคAา IOC มีคAา 0.6 – 1.00 มีคAาอำนาจจำแนก t-test ต้ังแตA 2.667 – 10.986 คAาอำนาจจำแนก 

Item-total correlation ต้ังแตA 0.430 - 0.870 และมีคAาความเช่ือม่ัน 0.979 ผลการวิจัยพบวAา 1) ตัวบAงช้ีการ

วัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ มีจำนวน 24 ตัวบAงช้ี จัดกลุAมไดJ 3 องค9ประกอบ คือ 

องค9ประกอบท่ี 1 ทักษะเสริมกระบวนการชุมชนแหAงกาเรียนรูJทางวิชาชีพครู ประกอบดJวย 5 ตัวบAงช้ี 

องค9ประกอบท่ี 2 ทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู ประกอบดJวย 9 ตัวบAงช้ี 

องค9ประกอบท่ี 3  คุณลักษณะภายในตนเอง ประกอบดJวย 10 ตัวบAงช้ี มีคAาน้ำหนักของตัวบAงช้ีอยูAระหวAาง 

0.420 ถึง 0.959 2) โมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูมีความสอดคลJองกับ

ขJอมูลเชิงประจักษ9 โดยมี 𝜒! =265.875, df =243, 𝜒!/df =1.09, p-value =0.1499, CFI  =0.998 และ 

RMSEA =0.015 

 

คำสำคัญ :  คุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู การวิเคราะห9องค9ประกอบ โมเดลการวัด 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop Indicator and components of the 

Characteristics of Leader in Professional Learning Communities 2) to assess the validity of a 

measurement model of Develop Measurement Model for Characteristics of Leader in 

Professional Learning Communities. Samples in the research were Teacher officials under the 

Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 1 - 6 was 867 teachers that 434 people 

used the Exploratory Factor Analysis and 433 people used the Confirmatory Factor Analysis 

were selected by multi-stage randomization. The research instruments were Professional 

Learning Community Leader Questionnaire with 5-rating scales and 77 questions The content 

validity by Item - Objective Congruence (IOC) score 0.60-1.00, the discrimination levels by    

t-test of 2.667 – 10.986, Item Total Correlation (rxy) of 0.430 – 0.870 and reliability 

coefficients by Cronbach's Alpha (α) at 0.979. The results revealed that 1) Characteristics of 

Leader in Professional Learning Communities Teachers have a total of 24 indicators grouped 

into 3 components Element 1 Supporting Skills Contains 5 indicators Element 2 Profession 

Learning Community Skills Contains 9 indicators Element 3 Self Internal Features Contains 10 

indicators It was found that the indicator values were between 0.420 - 0.959. 2) The model 

for measuring community leaders of professional learning teacher characteristics was 

consistent with empirical data as follows 265.875, df =243, χ!/df =1.09, p-value =0.1499,    

CFI  =0.998 AND RMSEA=0.015 

 

Keywords: Characteristics of Leader in Professional Learning Communities, Component 

analysis, Measurement Model 

 

บทนำ 

 ชุมชนการเรียนรูJทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community หรือ PLC) เป�นเคร่ืองมือ

ส ำ คั ญ ขอ งก าร จั ด ก าร เรี ยน รูJ ข อ งก ลุA ม ค รู  ใน ก าร เป ล่ี ยน แป ล งก าร ศึ กษ าใน ศ ต วรรษ ท่ี  2 1                       

(เรวณี ชัยเชาวรัตน9 :2558)  เช่ือวAาทุกคนมีศักยภาพท่ีอยูAภายในตัวหากไดJรับการพัฒนาอยAางเต็มท่ี เพ่ือ

เป�าหมายและวัตถุประสงค9ท่ีมีรAวมกันแลJว ยAอมเกิดความทุAมเทและปลดปลAอยศักยภาพของตนออกมาในการ

ทำงาน (Senge :1990) โดยการสรJางการเปล่ียนแปลงการเรียนรูJจากการปฏิบัติงานของกลุAมบุคคลท่ีมารวมตัว

กันเพ่ือทำงานรAวมกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีวัตถุประสงค9เพ่ือพัฒนาการเรียนรูJของผูJเรียน รAวมกัน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 69 ~ 
 

วางเป�าหมายการเรียนรูJของผูJเรียนและตรวจสอบสะทJอนผลการปฏิบัติงานท้ังในสAวนบุคคลและผลท่ีเกิดข้ึน

โดยรวมผAานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูJ การวิพากษ9วิจารณ9 การทำงานรAวมกัน การรAวมมือรAวมพลัง ทำ

หนJาท่ีเป�นผูJนำขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงปฏิรูปการเรียนรูJท่ีเกิดจากภายใน คือ ครู รAวมกันดำเนินการเพ่ือใหJ

การปฏิรูปการเรียนรูJและเสริมแรงกันท้ังจากภายในและจากภายนอก (วิจารณ9 พานิช :2553) สำนัก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นความสำคัญของกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ โดยมุAง

ใชJกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ เป�นกระบวนการในการพัฒนาครูและยกผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนจึงไดJกำหนดนโยบายและสนับสนุนใหJมีการพัฒนาครูโดยใชJกระบวนการชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพ เพ่ือใหJครูเกิดการพัฒนาจากการปฏิบัติงานตนและพัฒนาผูJเรียน เพราะครูยAอมเขJาใจงาน

ของตนไดJดีกวAา  

 กุญแจสำคัญในการขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรูJทางวิชาชีพใหJเกิดการเปล่ียนแปลงและความย่ังยืนน้ัน 

ตJองอาศัยผูJนำหรือผูJนำรAวมและการแลกเปล่ียนภาวะผูJนำในรูปแบบตAางๆ (Robert Eaker :2002, Shirley 

M.Hord & William A. Sommers :2008, Stoll :2004, Hord :1997, จุลล่ี ศรีษะโคตร :2557)  โดยการเร่ิม

ข้ึนของค รู ผูJ เป� น ผูJ น ำของการเป ล่ียนแปลง (Robert Eaker :2002, Shirley M.Hord & William A. 

Sommers :2008 ,วิจารณ9 พานิช :2559) ผูJนำจะสามารถทำใหJการพัฒนาบรรลุเป�าหมายในการเปล่ียนแปลง

ไดJน้ันจะตJองทำการลดจำนวนกลุAมตAอตJานในการเปล่ียนแปลงใหJไดJ (Leithwood and Jantzi :2000; 

Kayrooz and Fleming :2008) ทุกคนมีศักยภาพในการเป�นผูJนำแตAตJองมีการฝ¢กฝน โดยเฉพาะอยAางย่ิงใน

ภาวการณ9ท่ีเผชิญหนJากับป¤ญหาและตJองมีการตัดสินใจ พฤติกรรมของผูJนำมีอิทธิพลตAอผลงานของผูJปฏิบัติงาน 

และเป�นแรงกดดันท่ีสำคัญในการสรJางบรรยากาศองค9กร (จุลล่ี ศรีษะโคตร :2557) ผูJนำจึงตJองเป�นบุคคลแรก

ท่ีตJองแสดงพฤติกรรมแบบอยAางของผูJเรียนรูJ จากท่ีกลAาวมาจะเห็นไดJวAาในการสรJางชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพ ตJองอาศัยผูJนำท่ีมีความมุAงม่ันและเป�นแบบอยAางในการเรียนรูJโดยเฉพาะในชAวงแรกๆขององค9กรแหAง

การเรียนรูJ ลักษณะผูJนำจึงมีความสำคัญตAอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมท่ีสAงเสริมชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพ ซ่ึงตำแหนAงหนJาท่ีไมAไดJเป�นส่ิงท่ีทำใหJเป�นผูJนำท่ีแทJจริง ผูJนำจะมีประสิทธิผลก็ตAอเม่ือคนท่ีอยูAรอบขJาง

ยอมรับวAาเป�นผูJนำ ผูJนำท่ีแทJจริงตJองมาจากคุณสมบัติเจตคติและพฤติกรรมมากกวAา ผูJนำท่ีจะสามารถนำ

องค9กรใหJประสบความสำเร็จยAอมมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีผูJนำควรมี เชAน ความเฉลียวฉลาด ความตJองการท่ีจะนำ

ผูJอ่ืน ความเช่ือม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย9สุจริต และอ่ืนๆ ตามทฤษฎีลักษณะผูJนำ แตAอยAางไรก็ตามนอกจาก

คุณลักษณะท่ีมีแลJวแตAละองค9กร แตAละสถานการณ9แวดลJอมยAอมตJองการผูJนำท่ีแตกตAางกัน ฉะน้ันผูJนำใน

ชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพจึงมีลักษณะท่ีแตกตAางจากลักษณะพ้ืนฐานผูJนำท่ัวไป ผูJวิจัยจึงศึกษา

คุณลักษณะของผูJนำในชุมชนการเรียนรูJทางวิชาชีพครู พบวAามีนักวิชาการหลายทAานไดJกลAาวถึงลักษณะผูJนำ

ชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพในลักษณะท่ีหลากหลาย เชAน Shirley M.Hord & William A. Sommers 

(2008) ไดJสรุปลักษณะของผูJนำไวJ คือ ทักษะการส่ือสาร การใหJความรAวมมือ การฝ¢กสอน ผูJนำการ
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เปล่ียนแปลง การบริหารจัดการความขัดแยJง คุณสมบัติในการสรJางสรรค9 ความกลJาหาญ ในขณะท่ี         

John W. Cook (2014) ไดJอธิบายถึงลักษณะผูJนำครูในชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู คือ การสนับสนุน

เพ่ือน แบAงป¤นความเช่ียวชาญ การใหJขJอเสนอแนะเพ่ือการบริหาร ความทJาทายความเป�นผูJนำในลักษณะท่ีเป�น

บวก การกลJาใหJขJอเสนอแนะผูJอ่ืน การสAงเสริมวิสัยทัศน9ของสถาบัน ความรูJทักษะและความเขJาใจป¤ญหา เป�น

ผูJนำงานท่ีไดJรับมอบหมาย ปภาวี พิพัฒนลักษณ9 (2554) สรุปลักษณะของผูJนำชุมชนการเรียนรูJทางวิชาชีพ คือ 

สืบสานความสำเร็จ กระจายภาวะผูJนำ คำนึงความเป�นธรรมทางสังคม สAงเสริมความหลากหลาย ใหJ

ความสำคัญตAอประสบการณ9ในอดีต กระตือรือรJน เฝ�าระวังสภาพแวดลJอม ตระหนักถึงความสำคัญของการ

เรียนรูJ เป�นตJน ดังจะเห็นไดJวAา นักทฤษฎีและนักวิจัยไดJกลAาวไวJแตกตAางกันและหลากหลาย อยAางไรก็ดียังขาด

ความชัดเจนของลักษณะผูJนำท้ังยังมีจำนวนมาก ผูJวิจัยจึงสนใจศึกษาลักษณะผูJนำท่ีสAงเสริมชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพ เพ่ือนำมาจัดองค9ประกอบตัวบAงช้ีลักษณะผูJนำท่ีสAงเสริมชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ ใน

การศึกษาตัวบAงช้ีลักษณะผูJนำท่ีสAงเสริมชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ องค9กรสามารถนำผลการพัฒนาตัว

บAงช้ีไปใชJเป�นขJอมูลสารสนเทศเป�นแนวทางในการวัดระดับความเป�นผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพ 

สนับสนุนหรือพัฒนาผูJนำขับในการเคล่ือนชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูตAอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาตัวบAงช้ีและองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

 2. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1) ขอบเขตดQานประชากร ไดJแกA ขJาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในเขต

จังหวัดเชียงใหมA ท้ังหมด 6 เขต ไดJแกA สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมAเขต 1 ถึง 6 รวม

จำนวนโรงเรียนท้ังหมด 713 โรง และขJาราชการครูจำนวน 9,527 คน 

 2) ขอบเขตดQานเน้ือหา ของงานวิจัยคร้ังน้ีคือ คุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู โดย

แบAงข้ันตอนการศึกษาเป�น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป�นการพัฒนาตัวบAงช้ีและองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำ

ชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู และ ระยะท่ี 2 เป�นข้ันตอนการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด

คุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

กลุ'มตัวอย'าง 

 ขJาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเชียงใหมAเขต 1 ถึง 6 จำนวน 867 คน ซ่ึงใชJใน

กระบวนการวิเคราะห9 EFA จำนวน 434 คน และกระบวนการวิเคราะห9 CFA จำนวน 433 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูJวิจัยใชJแบบสอบถาม (Questionnaire) เป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขJอมูลในการ

สรJางแบบสอบถามผูJวิจัยไดJศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขJอง และจากงานวิจัยตAาง ๆ รวมถึงไดJศึกษาขJอคำถามจาก

รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ9ท่ีเก่ียวขJอง นำมาสรุปเป�นแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ โดยแบAงออกเป�น 2 

ตอน ไดJแกA ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูJตอบแบบสอบถามจำนวน 3 ขJอ ประกอบดJวย ช่ือโรงเรียน  เพศ 

และตำแหนA ง/วิทยฐานะมี ลักษณ ะเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)และแบบคำตอบ ส้ัน             

(Short Answer) ตอนท่ี 2 คุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูมีลักษณะเป�นแบบมาตราสAวน

ประมาณคAา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 77 ขJอ และทดลองใชJ (Try-out) กับขJาราชการครูท่ีไมAใชAกลุAม

ตัวอยAางจำนวน 100 คน วิเคราะห9หาคุณภาพของเคร่ืองมือพบวAา แบบสอบถามคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAง

การเรียนรูJทางวิชาชีพครูมีคAาอำนาจจำแนก T-Test ต้ังแตA 2.667 – 10.986 คAาอำนาจจำแนก Item-total 

correlation ต้ังแตA 0.430 ถึง 0.870 และมีคAาความเช่ือม่ัน (α) เทAากับ 0.979 

 

 การเก็บรวบรวมขQอมูล 

 ผูJวิจัยดำเนินการเก็บขJอมูลทางไปรษณีย9 โดยใชJระยะเวลา ในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 3 

สัปดาห9 ซ่ึงไดJรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ9กลับคืนมา จำนวน 867 ฉบับ คิดเป�น รJอยละ 96.33 

 

  การวิเคราะหDขQอมูล 

  1) การวิเคราะห9องค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู โดยใชJวิธีการ

วิเคราะห9องค9ประกอบเชิงสำรวจ EFA เพ่ือพัฒนาตัวบAงช้ีและองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำวิเคราะห9

องค9ประกอบ โดยสกัดองค9ประกอบดJวยวิธีองค9ประกอบหลัก (Principal Components Method) และหมุน

แกนองค9ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เพ่ือใหJไดJองค9ประกอบท่ีเป�นอิสระดJวยวิธีแวรีแมกซ9 

(Varimax)  

 2) การตรวจสอบความสอดคลJองโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

ผูJวิจัยใชJการวิเคราะห9องค9ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรJางของตัวแปร

สังเกตไดJในแตAละองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู โดยใชJโปรแกรม 

Mplus ในการปรับโมเดล (Model modification) โดยพิจารณาคAาดัชนีท่ีใชJในการพิจารณาความสอดคลJอง
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กลมกลืน ประกอบดJวย คAา Relative Chi-Square (𝜒!/df) นJอยกวAา 2 คAา Comparative Fit Index (CFI) 

ควรมีคAาต้ังแตA 0.90 ข้ึนไป หรือ 0.95 ข้ึนไปจะอยูAในเกณฑ9ดีมาก และคAา Tucker-Lewis Index (TLI) ควรมี

คAาต้ังแตA 0.90 ข้ึนไป หรือ 0.95 ข้ึนไปจะอยูAในเกณฑ9ดีมาก ในขณะท่ีคAาดัชนี Root Mean Square of 

Approximation (RMSEA) ควรมีคAานJอยกวAา 0.05 สอดคลJองดีมาก หรือ ระหวAาง 0.05 ถึง 0.08 สอดคลJองดี 

หากอยูAระหวAาง 0.08 ถึง 0.10 กลAาววAาสอดคลJองพอใชJ และคAาดัชนี Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR) ควรมีคAานJอยกวAา 0.05 สอดคลJองดี หรือระหวAาง 0.05 ถึง 0.08 สอดคลJองพอใชJ หากอยูA

ระหวAาง 0.08 ข้ึนไปถือวAาไมAสอดคลJอง (สุนทรพจน9 ดำรงค9พานิช :2554) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหDองคDประกอบของคุณลักษณะผูQนำชุมชนแห'งการเรียนรูQทางวิชาชีพครู 

  ผลการวิเคราะห9คAาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ9เพียร9สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

coefficient) พบคAาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ9ภายในท้ังหมด มีคAาต้ังแตA 0.221 ถึง 0.734เม่ือทดสอบความมี

นัยสำคัญทางสถิติ พบวAามีความสัมพันธ9กันอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 จำนวน 276 คAา เม่ือ

พิจารณาคAา Bartlett’s Test of Sphericity มีคAาเทAากับ 9235.713, df = 276, p-value = .000 แสดงวAา 

เมตริกซ9สหสัมพันธ9ของตัวบAงช้ี แตกตAางจากเมตริกซ9เอกลักษณ9อยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลJองกับผลการ

วิเคราะห9  Kaiserr-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีคA า 0 .953 ซ่ึ งควรมีคA า

มากกวAา 0.8 และคAาผลบวกกำลังสองของน้ำหนักองค9ประกอบ (Communality) มีคAาอยูAระหวAาง 0.420 ถึง 

0.959 ซ่ึงมีคAาคAอนขJางสูง ถือไดJวAาตัวบAงช้ีแตAละองค9ประกอบวัดองค9ประกอบรAวมกันสูง เม่ือพิจารณาคAาไอเกน 

พบวAา องค9ประกอบท่ี 1, 2 และ 3 มีคAามากกวAา 1.00 ตามกฎของไกเซอร9 (Kaiser’s Rule) ถือวAาเป�น

องค9ประกอบท่ีแทJจริง และพิจารณาคAารJอยละของความแปรปรวนมากท่ีสุด มีคAาเทAากับ 54.149  รองลงมา

เทAากับ 10.540 และ 4.773 ตามลำดับ คAารJอยละของความแปรปรวนสะสม เทAากับ 69.462 แสดงวAา

องค9ประกอบท่ี 1, 2 และ 3 เป�นองค9ประกอบสำคัญเพราะสกัดความแปรปรวนไดJประมาณรJอยละ 69.462 

ของความแปรปรวนท้ังหมด สAวนองค9ประกอบท่ี 4 ถึงองค9ประกอบท่ี 24 ตAางมีคAาไอเกน นJอยกวAา 1 ซ่ึงถือวAา

นJอยมากตามกฎของไกเซอร9 (Kaiser’s Rule) ไมAสามารถเป�นองค9ประกอบท่ีแทJจริงไดJ แสดงผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 แสดงคAาไอแกน คAารJอยละของความแปรปรวน และผลบวกสะสมรJอยละของความแปรปรวน 

องคDประกอบ Eigen Values % of Variance Cumulative % of Variance 

1 12.996 54.149 54.149 

2 2.530 10.540 64.688 

3 1.146 4.773 69.462 

    

 จากตาราง 1 พบวAาในการสกัดองค9ประกอบไดJ 3 องค9ประกอบ มีคAา Eigen value มากกวAา 1 คAา

รJอยละของความแปรปรวนท้ัง 3 องค9ประกอบ มีคAา 69.462 น่ันคือ ท้ัง 3 องค9ประกอบน้ีสามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรท้ังหมดไดJรJอยละ 69.462 จำนวนองค9ประกอบท่ีไดJจากการสกัดองค9ประกอบหลัก

ภายหลังหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เพ่ือใหJไดJองค9ประกอบท่ีเป�นอิสระดJวยวิธีแวรีแมกซ9 

(Varimax) ไดJท้ังหมด 3 องค9ประกอบ ดังน้ี  

 องค9ประกอบท่ี 1 ประกอบดJวย 5 ตัวบAงช้ี ต้ังช่ือองค9ประกอบวAา “ทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชน

แหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู” (Supporting PLC Skills) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบอยูAระหวAาง 0.495 ถึง 

0.959 ไดJแกA 1) ทักษะการเรียนรูJ 2) ทักษะการส่ือสาร 3) ทักษะการทำงานรAวมกัน 4) ทักษะการแกJป¤ญหา   

5) ทักษะการตัดสินใจ  

 องค9ประกอบท่ี 2 ประกอบดJวย 9 ตัวบAงช้ี ต้ังช่ือองค9ประกอบวAา “ทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพครู” (Profession Learning Community Skills) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบอยูAระหวAาง 

0.420 ถึง 0.828 ไดJแกA 1) ทักษะการสังเกต 2) การจัดการความรูJ 3) การสะทJอนคิด 4) การคิดวิเคราะห9 5) 

ความคิดสรJางสรรค9 6) การคิดสังเคราะห9 7) การโคJช 8) ความสามารถในการบริหารจัดการ 9) ความรูJความ

เขJาใจในชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

องค9ประกอบท่ี 3 ประกอบดJวย 10 ตัวบAงช้ี ต้ังช่ือองค9ประกอบวAา “คุณลักษณะภายในตนเอง”    

(Self Internal Features) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบอยูAระหวAาง 0.420 ถึง 0.778 ไดJแกA 1) การสรJางแรง

บันดาลใจ 2) การปรับตัว 3) ความเช่ือม่ันในตนเอง 4) ความมุAงม่ันในการทำงาน 5) การมีวิสัยทัศน9รAวม 6) 

ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยJง 7) การมีอุดมการณ9ในวิชาชีพครู 8) การมีทัศนคติท่ีดีตAอชุมชน

แหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 9) ความซ่ือสัตย9 จริงใจ 10) ความอาทรหAวงใย 

 

2. ผลการวิเคราะหDเพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดคุณลักษณะผูQนำชุมชนแห'งการ

เรียนรูQทางวิชาชีพครู 

จากการวิเคราะห9กลุAมตัวอยAาง จำนวน 433 คน เพ่ือยืนยันโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAง

การเรียนรูJทางวิชาชีพครู โดยพิจารณาการวิเคราะห9องค9ประกอบเชิงยืนยันอันดับข้ันท่ีหน่ึง พบวAาคAาน้ำหนัก
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องค9ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีคAาระหวAาง 0.589 – 0.47 และคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนน

ดิบ (b) มีคAาระหวAาง 0.713 – 1.510 ท้ัง 24 ตัวบAงช้ีมีคAาเป�นบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 ทุกตัว     

(p-value = 0.000)  

การวิเคราะห9องค9ประกอบเชิงยืนยันอันดับข้ันท่ีสองของโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพครูพบวAา เม่ือพิจารณาคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีคAาอยูAระหวAาง 

0.847 ถึง 0.972 ทุกองค9ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยองค9ประกอบท่ี 2 ทักษะกระบวนการ

ชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู (PRO) มีความสำคัญสูงสุด มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) 0.972 คAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนดิบ 1.343 มีความแปรผันรAวมกับตัวบAงช้ีอ่ืนๆ รJอย

ละ 94.5 รองลงมาคือ องค9ประกอบท่ี 3 คุณลักษณะภายในตนเอง (SIF) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูป

คะแนนมาตรฐาน (β) 0.904 คAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนดิบ 1.589 มีความแปรผันรAวมกับตัวบAงช้ี

อ่ืนๆ รJอยละ 81.6  และ องค9ประกอบท่ี 1 ทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

(CLP) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 0.847 คAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนดิบ 

1.000 มีความแปรผันรAวมกับตัวบAงช้ีอ่ืนๆ รJอยละ 71.7 รายละเอียด ภาพประกอบท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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 𝜒! = 265.875, df = 243, p-value = 0.1499 ค่า 𝜒!/df = 1.09, CFI  = 0.998 และ RMSEA = 0.015 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1 โมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

คุณลักษณâผǽ)นําชุมชนĉ$/งการเรåยนรǽ)ทาง

วăชาชåพครǽ
Characteristics of Leader in 

Professional Learning Communities

ทักษâสนับสนุน

กรâบวนการชุมชนĉ$/ง

การเรåยนรǽ)ทางวăชาชåพครǽ̀
(SUP)

ทักษâกรâบวนการชุมชน

ĉ$/งการเรåยนรǽ)ทาง

วăชาชåพครǽ̀ (PRO)

คุณลักษณâภายċนตนเอง̀

(SIF)

ทักษâการเรåยนรǽ)̀ (x1)

ทักษâการสื)อสาร ̀ (x2)

ทักษâการĉก)ปıญ$า ̀ (x4)

ทักษâการทํางานร/วมกัน ̀ (x3)

ทักษâการตัดสăนċจ̀ ̀ (x5)

ทักษâการสังเกต̀ ̀ (x6)

การจัดการความรǽ)̀ ̀ (x7)

การสâท)อนคăด̀ ̀ (x8)

การคăดวăเคราâ$ĭ̀ ̀ (x9)

ความคăดสร)างสรรคĭ̀ ̀ (x10)

การคăดสังเคราâ$ĭ̀ ̀ (x11)

การčค)ช̀ ̀ (x12)

ความสามารถċนการบรă$ารจัดการ (x19)

ความรǽ)ความเข)าċจċนชุมชนĉ$/งการเรåยนรǽ)ทาง

วăชาชåพครǽ(x22)

การสร)างĉรงบันดาลċจ̀ ̀ (x13)

การปรับตัว ̀ ̀ (x14)

ความเชื)อมั)นċนตนเอง ̀ ̀ (x15)

ความมุ/งม)ันċนการทํางาน̀ ̀ (x16)

การมåวăสัยทัศนĭร/วม ̀ ̀ (x17)

ความสามารถċนการบรă$ารความขัดĉย)ง̀

(x18)

การมåอุดมการณĭċนวăชาชåพครǽ̀ ̀ (x20)

การมåทัศนคตăทå)ดåต/อชุมชน

ĉ$/งการเรåยนรǽ)ทางวăชาชåพครǽ(x21)

ความซื)อสัตยĭ̀ จรăงċจ̀ ̀ (x23)

ความอาทร$/วงċย ̀ ̀ (x24)

0.283**
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห9องค9ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนทาง   

     วิชาชีพครู 

ตัวบ'งช้ี (b) (𝛃) SE Z-value P-value R2 

ลำดับข้ันท่ี 1 (First Order) 

ทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชนแห'งการเรียนรูQทางวิชาชีพครู (SUP) 

ทักษะการเรียนรูJ (x1) 1.000 0.589 0.031 19.260 0.000 0.347 

ทักษะการส่ือสาร (x2) 1.485 0.771 0.021 36.383 0.000 0.595 

ทักษะการทำงานรAวมกัน (x3) 1.298 0.730 0.023 31.155 0.000 0.534 

ทักษะการแกJป¤ญหา (x4) 1.501 0.812 0.017 46.845 0.000 0.660 

ทักษะการตัดสินใจ (x5) 1.469 0.832 0.019 44.930 0.000 0.692 

ทักษะกระบวนการชุมชนแห'งการเรียนรูQทางวิชาชีพครู (PRO) 

ทักษะการสังเกต (x6) 1.000 0.725 0.022 32.382 0.000 0.526 

การจัดการความรูJ (x7) 1.347 0.765 0.019 40.840 0.000 0.585 

การสะทJอนคิด (x8) 1.221 0.775 0.021 37.457 0.000 0.600 

การคิดวิเคราะห9 (x9) 1.223 0.768 0.018 43.865 0.000 0.590 

ความคิดสรJางสรรค9 (x10) 1.267 0.769 0.018 42.068 0.000 0.591 

การคิดสังเคราะห9 (x11) 1.256 0.746 0.019 38.623 0.000 0.557 

การโคJช (x12) 1.220 0.675 0.024 27.822 0.000 0.456 

ความสามารถในการบริหารจัดการ (x19) 1.213 0.838 0.015 54.647 0.000 0.702 

ความรูJความเขJาใจในชุมชนแหAงการเรียนรูJ

ทางวิชาชีพครู (x22) 

1.409 0.763 0.019 39.440 0.000 0.583 

คุณลักษณะภายในตนเอง (SIF) 

การสรJางแรงบันดาลใจ (x13) 1.000 0.832 0.016 53.270 0.000 0.693 

การปรับตัว (x14) 1.003 0.782 0.019 41.773 0.000 0.612 

ความเช่ือม่ันในตนเอง (x15) 0.932 0.781 0.017 45.103 0.000 0.610 

ความมุAงม่ันในการทำงาน (x16) 0.922 0.771 0.018 42.062 0.000 0.595 

การมีวิสัยทัศน9รAวม (x17) 1.022 0.847 0.013 64.380 0.000 0.717 

ความสามารถในการบริหารจัดการความ

ขัดแยJง (x18) 

0.956 0.800 0.017 46.046 0.000 0.641 
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ตัวบ'งช้ี (b) (𝛃) SE Z-value P-value R2 

การมีอุดมการณ9ในวิชาชีพครู (x20) 0.911 0.824 0.016 53.159 0.000 0.679 

การมีทัศนคติท่ีดีตAอชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพครู (x21) 

1.017 0.744 0.020 36.396 0.000 0.554 

ความซ่ือสัตย9 จริงใจ (x23) 0.713 0.654 0.025 25.964 0.000 0.427 

ความอาทรหAวงใย (x24) 0.791 0.680 0.026 26.456 0.000 0.463 

ลำดับข้ันท่ี 2 (Second Order) คุณลักษณะผูQนำชุมชนแห'งการเรียนรูQทางวิชาชีพครู (CLP) 

ทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพครู (SUP) 

1.000 0.847 0.018 46.991 0.000 0.717 

ทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพครู (PRO) 

1.343 0.972 0.010 95.468 0.000 0.945 

คุณลักษณะภายในตนเอง (SIF) 1.589 0.904 0.013 68.003 0.000 0.816 

 

อภิปรายผล  

  การพัฒนาตัวบAงช้ีและองค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู พบวAามี 3 

องค9ประกอบ จาก 24 ตัวบAงช้ี ผูJวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลไดJดังน้ี 

  1. องค9ประกอบทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู (SUP) เป�น

องค9ประกอบท่ีชAวยสนับสนุนใหJการดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูเป�นไป

อยAางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยพบวAา ทักษะการตัดสินใจ เป�นตัวบAงช้ีท่ีมีน้ำหนักองค9ประกอบมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ทักษะการแกJป¤ญหา สอดคลJองกับ ณรงค9ฤทธ์ิ อินทนาม (2553) กลAาววAา ชุมชนการเรียนรูJ

ทางวิชาชีพครูจะนำไปสูAการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนอยAางตAอเน่ือง และย่ังยืนไดJ โดยอาศัยการทำงานเป�นทีม

และการกระจายภาวะผูJนำอันเป�นการสรJางศักยภาพ หรือความสามารถในการแกJป¤ญหา และการตัดสินใจไดJ

อยAางรวดเร็วและทันทAวงที 

  2. องค9ประกอบทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู (PRO) เป�นองค9ประกอบท่ี

สำคัญท่ีสุดเน่ืองจากเป�นองค9ประกอบท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู โดย

พบวAา ความสามารถบริหารจัดการ เป�นตัวบAงช้ีท่ีมีน้ำหนักองค9ประกอบมากท่ีสุด สอดคลJองกับ สำนักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหAงชาติ (2554) กลAาววAา ป¤จจัยท่ีเป�นสAวนประกอบในการทำใหJชุมชนแหAงการเรียนรูJ

ทางวิชาชีพของครูประสบผลสำเร็จจะตJองมีผูJนำท่ีมีความความสามารถในการบริหารจัดการ และ อนุสรา 

สุวรรณวงศ9 (2558) กลAาววAา การเสริมสรJางชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูประกอบดJวย การบริหารท่ี
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สAงเสริมการเรียนรูJทางวิชาชีพ โดยบริหารจัดการแหลAงทรัพยากร เพ่ือใหJครูไดJมีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียนองค9

ความรูJ ทักษะ ประสบการณ9ท่ีเป�นประโยชน9ตAอการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ  

  3. องค9ประกอบคุณลักษณะภายในตนเอง (SIF) แสดงใหJเห็นวAา ลักษณะภายในบุคคลมีสAวนชAวยเป�น

แรงขับใหJครูมีคุณลักษณะของผูJนำในชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครูซ่ึงเป�นแรงขับท่ีเกิดจากจิตใจภายใน

ตัวตน อันเป�นแรงขับท่ีมีพลังท่ีสุด โดยพบวAา การมีวิสัยทัศน9รAวมเป�นตัวบAงช้ีท่ีมีน้ำหนักองค9ประกอบมากท่ีสุด 

สอดคลJองกับ Senge (2006) กลAาววAา การสรJางวิสัยทัศน9รAวมเป�นความสามารถในการสรJางภาพฝ¤นในอนาคต

ขององค9กรรAวมกัน โดยเช่ือวAาไมAมีองค9กรใดท่ีประสบผลสำเร็จไดJ โดยปราศจากวิสัยทัศน9 เป�าหมาย พันธกิจ 

และ Hord (1997) กลAาววAา การมีวิสัยทัศน9 และคAานิยมรAวมกัน จะนำไปสูAการสรJางบรรทัดฐานท่ีใชJกำหนดทิศ

ทางการเรียนการสอนในโรงเรียนของครู เพ่ือพัฒนาผูJเรียนใหJมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9  

 

สรุปผล 

จากผลการวิเคราะห9องค9ประกอบของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

ประกอบดJวย 3 องค9ประกอบ 24 ตัวบAงช้ี ซ่ึงมีคAาไอเกนระหวAาง 1.146 ถึง 12.996 คAาเปอร9เซ็นต9ความ

แปรปรวน ระหวAาง 4.773 ถึง 54.149 และ คAาเปอร9เซ็นต9ความแปรปรวนสะสมเทAากับ 69.462 โดยท่ีแตAละ

องค9ประกอบมีคAาน้ำหนักองค9ประกอบมาตรฐานคAอนขJางสูงใกลJเคียงกัน จากผลการศึกษาวิเคราะห9

องค9ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู พบวAาตัวบAงช้ีท้ัง 24 ตัว มี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคAา โดยเม่ือพิจารณาคAาน้ำหนักองค9ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน จัด

เรียงลำดับตามคAาน้ำหนักองค9ประกอบจากมากไปนJอย ดังน้ี องค9ประกอบทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพครู(PRO) องค9ประกอบคุณลักษณะภายในตนเอง(SIF) องค9ประกอบทักษะสนับสนุน

กระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู (SUP) มีคAาน้ำหนักองค9ประกอบ เทAากับ 0.972, 0.904, 

0.847 ตามลำดับ  

 ขQอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชQประโยชนD 

 ผลจากการศึกษา พบวAาคAาน้ำหนักองค9ประกอบมาตรฐานสูงสุด คือ ทักษะกระบวนการชุมชนแหAงการ

เรียนรูJทางวิชาชีพครู คุณลักษณะภายในตนเอง และ ทักษะสนับสนุนกระบวนการชุมชนแหAงการเรียนรูJทาง

วิชาชีพครู ตามลำดับ ดังน้ัน ผูJมีสAวนในการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา ควรตระหนักและทำความเขJาใจกับ

องค9ประกอบดังกลAาวในการนำไปเป�นแนวทางในการจัดอบรม พัฒนา สAงเสริมครูใหJมีคุณลักษณะผูJนำชุมชน

แหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู 

 ขQอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

 ควรศึกษาป¤จจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผูJนำชุมชนแหAงการเรียนรูJทางวิชาชีพครู เพ่ือใหJไดJสารสนเทศในอีกมิติ

หน่ึงท่ีลึกซ้ึง และเป�นทางเลือกในการวิเคราะห9ขJอมูลท่ีเป�นประโยชน9และมีคุณคAาในทางวิชาการ 
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บทคัดย'อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 มีวัตถุประสงคWเพื ่อ 1. เพื ่อศึกษา

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการ

ระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรWของพนักงานภาคพ้ืน

ในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ 

COVID-19 โดยกลุ DมตัวอยDางที ่ใชZในการศึกษา คือ พนักงานภาคพื ้นที ่ใหZบริการในทDากาศยาน               

สุวรรณภูมิจำนวน 400 คน โดยการสุDมกลุDมตัวอยDางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดZวยวิธี 

การของ W.G. Cochran เครื ่องมือที่ใชZในการวิจัยครั ้งนี ้เปtนแบบสอบถามประมาณคDา 5 ระดับ 

(Rating Scale) สถิติที ่ใชZในการวิเคราะหWขZอมูลไดZแกD คDารZอยละ คDาเฉลี่ย คDาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                           

การว ิ เคราะห Wความแตกต Dางของค Dาเฉล ี ่ย ( Independent Samples t-test) การว ิ เคราะหW                    

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ผลวิจัยพบวDา พนักงานบริการภาคพื้นสDวนใหญDเปtนเพศหญิง มีจำนวนทั้งสิ ้น 210 คน              

(คิดเปtนรZอยละ 52.50) อายุอยูDในชDวงระหวDาง 26-35 ป� จำนวน 194 คน (คิดเปtนรZอยละ 23.80)             

มีสถานภาพโสด 319 คน (คิดเปtนรZอยละ 79.80) สังกัดหนDวยงานเอกชน 190 คน คิดเปtนรZอยละ 

47.40 เปtนพนักงานบริการภาคพื้น 329 คน (คิดเปtนรZอยละ 82.20) และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูD

ที่ 1-5 ป� 189 คน (คิดเปtนรZอยละ 47.30 ) เมื่อพิจารณาเปtนรายขZอพบวDา พฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ                       

Covid-19 โดยรวมทั้ง  28 คน โดยมีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานภาคพื้นในชDวงการ
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ระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 มากที่สุด 5 ขZอ ดังนี้ 1. พนักงานสวมใสDหนZากากอนามัยตลอดเวลา

ขณะที่ปฏิบัติงาน (Mean = 4.0425, S.D. = 2.79557) 2. พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิรDางกายทุกคร้ัง

ผDานเครื่อง Thermoscan กDอนปฏิบัติงาน (Mean = 3.9200, S.D. = 0.39871)  3. พนักไดZจัดใหZมี

จุดบริการแอลกอฮอลWที่เพียงพอตDอพนักงานและผูZโดยสารที่มาใชZบริการ (Mean = 3.8300, S.D. = 

0.57177) 4. เมื่อมีอาการทDานไอหรือจาม พนักงานไดZป�ดปากหรือจมูกทุกครั้งแมZจะสวมใสDหนZากาก

อนามัย (Mean = 3.7700, S.D. = 0.53180) 5. พนักงานตั้งจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณภูมิรDางกาย 

ของผูZโดยสารทุกทDานกDอนเขZาในพ้ืนท่ีทDาอากาศยานอยDางเครDงครัด  

ผลการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพ้ืน               

ในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 ในดZานตDาง ๆ พบวDา ลักษณะ

ประชากรศาสตรWของพนักงานบริการภาคพื้นในดZาน เพศ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด ตำแหนDง

งาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน จากพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยาน

สุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ไมDแตกตDางกันในทุกขZอ อยDางมีนัยสำคัญ               

ทางสถิติ 
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Abstract 

Safety Behavior of Ground Staffs at Suvarnabhumi Airport During The Covid-19 

Pandemic has purposed to study and to compare the safety behavior of ground staffs 

with their demographics. This study based on Quantitative Research method. The 400 

of 5 rating-scale questionnaires were carried out to collect data, focusing on ground 

officers who work at the Suvarnabhumi Airport, by using purposive sampling. The 

Analysing of this study have implemented Frequency, Percentage, Mean, Standard 

Deviation (S.D.) and Hypothesis testing analyzed by t-Test and One Way ANOVA (f-Test). 

The results reveal that most of correspondents are as following; women (21 0 

persons) which have percentage 52.50, rage of ages is 26-35 years old (194 persons) at 

percentage 23.80, marital status is single (319 persons) at percentage 79.80, work with 

private company (190 persons) at percentage 47.40, as airline ground staffs (329 

persons) at percentage 82.20, correspondents are have period of working as 1-5 years 
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(189 persons) at 47.30 percent. In accordance with the study of ground staff' behavior 

levels on complying with Covid-19 measurements of Suvarnabhumi Airport in all 28 

items have revealed that there are the most behavior perspectives such as 1. Ground 

staffs have always been wearing surgical mask while on duty )Mean  = 4.0425, S.D. = 

2.79557 (, 2. Ground service employees have regularly get through the termoscanner 

machine before working )Mean  = 3.9200, S .D . = 0.39871 (,  3. Ground staffs have 

sufficiently provided gel alcohol for their passengers )Mean  = 3.8300, S.D . = 0.57177(, 

4. Ground service employees have often cover month and nose while sneezing )Mean 

= 3.7700, S.D. = 0.53180(, and 5. Ground officers have accommodated thermo scanning 

checkpoint for servicing passenger strictly.  

According to studying comparison of sample characteristics differences and 

ground staff' behavior levels found that in terms of gender, age, marital status, 

company, career position, and period of working of correspondents have no differences 

on behaviors of ground service employees at Suvarnabhumi Airport during Covid-19 

pandemic with statistically significant.   

 

Keywords: Safety Behavior, Ground Staffs, Suvarnabhumi Airport, Covid-19 
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สำนักงานการบินพลเรือนแหDงประเทศไทย (กพท.) The Civil Aviation Authority of 

Thailand หรือ CAAT) ไดZใหZรายงานวDาจากสถานการณWการระบาดของไวรัส COVID-ซึ่งสDงผลระทบ

อภาคการขนสDงทางอากาศอยDางมีนัยยะสำคัญ กพทตD . จึงติดตามสถานการณWอยDางใกลZชิดและจัดทำ

รายงานขZอมูลสถิติการขนสDงรายสัปดาหWในชDวงสถานการณWการแพรDระบาดของไวรัส COVID-19 

สำหรับเปtนเครื่องมือในการติดตามและประเมินแนวทางชDวยเหลือทุกภาคสDวนในอุตสาหกรรมการบิน 

รวมทั้งเผยแพรDใหZผูZที่สนใจรับทราบประเด็นสำคัญ ฉบับวันที่ 4 เม.ย. พ.ศ. 2563 ปริมาณผูZโดยสาร

นาคมมีผูZโดยสารระหวDางประเทศและภายในประเทศ มีจำนวนลดลงอยDางตDอเนื่อง โดยในเดือนมี

ระหวDางประเทศจำนวน 2. 13 มภาพันธWคิดเปtนรZอยละลZานคน ลดลงจากเดือนกุ 57 (สำนักงานการบิน

พลเรือนแหDงประเทศไทย, 2563) 

ซึ่งสถานการณWแรงกดดันและความทZาทายมวลมนุษยชาติอยูDในขณะนี้ ก็คือการแพรDระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 ไดZทวีระดับความรุนแรงขึ้นนั้น สามารถสรZางความเสียหายตDอธุรกิจตDาง ๆ ท่ี
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ประเมินเปtนมูลคDาไมDไดZ ทำใหZแนวโนZมธุรกิจการบินในป�นี้ประสบป�ญหามาก หลังจากเกิดการแพรD

ระบาดของโรค COVID-19 เพราะทุกประเทศตDางใชZมาตรการคัดกรองนักเดินทางจากประเทศกลุDม

เสี่ยงกันอยDางเขZมงวด โดยสมาคมขนสDงทางอากาศระหวDางประเทศ (International Air Transport 

Association หรือ IATA) ไดZออกมาคาดการณWวDาจะสDงผลกระทบตDออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก คิด

เปtนมูลคDากวDา 1 แสนลZานดอลลารW ทำใหZภาคการบินอาจชะลอตัวถึงตZนไตรมาสท่ี 4 หรือปลาย                 

ไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะในเมืองที่มีการแพรDระบาดหนัก อยDางประเทศจีน ประเทศอิหรDาน และ

ประเทศเกาหลีใตZ จะเผชิญกับภาวะขาดทุนจากความเช่ือม่ันของผูZบริโภคท่ีลดลง เน่ืองจากความกังวล

ตDอโรคระบาด รวมถึงนโยบายจำกัดการเดินทางที่ไมDจำเปtนและป�องกันการรวมตัวของคนหมูDมาก

ผลกระทบตDอสายการบินจะแตกตDางกันไป (สำนักขDาวอินโฟเควสทW, 2563) 

สำนักขDาว Thai PBS รายงานวDา การระบาดไวรัส COVID-19 ทำใหZมีการยกเลิกโปรแกรม

ทัวรWจำนวนมากทุกเสZนทางทั ่วโลก ขณะที ่สายการบินตDาง ๆ ก็มีการประกาศยกเลิกเที ่ยวบิน                            

ทั้งภายในประเทศและตDางประเทศตามประกาศ พระราชบัญญัติฉุกเฉินเชDนเดียวกัน จากสถานการณW

ที ่มีผลกระทบตDอสายการบิน ทำใหZทDาอากาศยานนั้นก็ไดZรับผลกระทบเชDนเดียวกัน นายปฏิคม                 

วิวัฒนานนทW นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหนZาดDานควบคุมโรคติดตDอระหวDางประเทศ 

ทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู Zแทนกลาโหมมหาดไทยและคมนาคม ไดZใหZรายงานวDา จะยกระดับ                   

การคัดกรองผูZโดยสารในการเขZาทDาอากาศ (Terminal Screening) บุคคลที่เขZามา ยังภายในทDา

อากาศยานสุวรรณภูมิทุกคนทั้งผูZโดยสาร ผูZใชZบริการ ผูZประกอบการ บุคคลที่มารับสDงจะตZองผDานการ

ตรวจคัดกรองกDอนที่จะเขZามาภายในสุวรรณภูมิ โดยจะใชZเครื่องเทอรWโมสแกน และ การตรวจจากทีม

แพทยW หากมีอุณหภูมิรDางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะจัดที่พักใหZนั่งรอ 5 ถึง 10 นาที จากนั้นจะ

ตรวจวัดอุณหภูมิเปtนครั ้งที ่ 2 โดยเปtนไปตามกระบวนการคัดกรองตามมมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึงอาจกระทบกับเวลาหรือเท่ียวบินจึงขอใหZเผ่ือเวลาการเดินทางจากสถานการณWการแพรD

ระบาดของโรคติดตDอ COVID-19   ทำใหZทุกทDาอากาศยาน ตZองมีมาตรการในการป�องกันโรคติดตDอ 

COVID-19 เพ่ือเปtนการสรZางความม่ันใจใหZกับผูZโดยสาร (วรรณิษา ศรีร่ืน, 2563) 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเปtนสิ่งที่จำเปtนและเปtนพื้นฐานสำหรับ

ชีวิตมนุษยW โดยเฉพาะอยDางยิ่งในอุตสาหกรรมการบินที่ตZองมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานตZองพบเจอ

กับกลุDมผูZโดยสารเปtนเวลานาน ๆ รวมทั้งสภาพแวดลZอมและฝุ นละออง เชื้อโรคที่แฝงมาจากมลพิษ

ตDาง ๆ ในทDาอากาศยานที ่นำมาซึ ่งการเกิดโรคระบาดไดZ การขาดความรู Z ทักษะความเขZาใจ                            

ท่ีจำเปtนตZองมี อันจะเปtนสาเหตุสำคัญท่ีจะทำใหZเกิดการแพรDกระจายเช้ือโรคในวงกวZางไดZและอุปกรณW

ในการปฏิบัติงาน เชDน การปฏิบัติงานโดยไมDสวมใสDอุปกรณWป�องกันอันตรายขณะปฏิบัติงานที่ทำใหZ

พนักงานเกิดความปลอดภัย เชDน รองเทZา ถุงมือและผZาป�ดจมูกรวมถึงเจลแอลกอฮอลWที่ควรจัดวางไวZ
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ในจุดตDาง ๆ  ในทDาอากาศยาน เราจึงใหZความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผูZโดยสารและพนักงาน

เปtนอยDางยิ่ง ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ของทุกสDวนงาน ไมDวDาจะเปtนขั้นตอนปฏิบัติการบินหรือ                 

การปฏิบัติงานภาคพื้นดิน และเปtนไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระดับชาติและ

นานาชาติ สรZางสิ ่งแวดลZอมและสถานที่ปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานใหZมีความ

ปลอดภัยอยู Dเสมอ รวมถึงการจัดการเม่ือมีการเปลี ่ยนแปลงที ่สDงผลกระทบตDอการปฏิบัติงาน                        

(กรมควบคุมโรค, 2563) 

 ดังนั้นคณะผูZวิจัยจึงจะศึกษาชื่อเรื่อง พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID- 19   ในการเปtนสDวน

หนึ ่งในการรับรู Zถึงป�ญหาของพนักงาน ทำใหZผู Zวิจัยเกิดคำถามการวิจัยในการศึกษาพฤติกรรม                            

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพ้ืนของสายการบินในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 

  2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรWของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

 1. ขอบเขตดZานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ

พนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 ไดZมี

การศึกษาขZอมูลปฐมภูมิ และขZอมูลทุติยภูมิของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

ภาคพ้ืน 

 2. ขอบเขตดZานประชากรและกลุDมตัวอยDาง ประชากรที่ใชZในการศึกษาครั้งนี้ เปtนการศึกษา

จากพนักงานภาคพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 400 คน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูZวิจัยไดZใชZแบบสอบถาม (Questionnaires) เปtนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขZอมูลโดยสรZางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด เพื่อประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นที่ใหZบริการในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิในชDวงการระบาด

ของโรคติดตDอ COVID-19 
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1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง         

   ประชากรที ่ใชZในการศึกษาครั ้งนี ้ค ือพนักงานภาคพื ้นที ่ใหZบริการในทDาอากาศยาน              

สุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 เนื่องจากประชากรที่ใชZการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี

จํานวนไมDแนDนอนดังนั ้นขนาดตัวอยDางสามารถคำนวณไดZจากสูตรไมDทราบขนาดตัวอยDางของ               

W.G. Cochran โดยใชZวิธีการสุDมกลุDมตัวอยDางแบบไมDใชZความนDาจำเปtน (Nonprobability Sampling) 

โดยใชZรูปแบบการสุDมกลุDมตัวอยDางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดระดับคDา

ความเช่ือม่ันรZอยละ 95 และระดับคDาความคลาดเคล่ือนรZอยละ 5 (ณมล แซDล้ีม, 2020) 

2. ตัวแปรท่ีใชVศึกษา 

    ตัวแปรท่ีใชZในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

  1. ตัวแปรตZน (Independent Variable) ไดZแกD เพศ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด 

ตำแหนDงงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดZแกD พฤติกรรมการทำงานของพนักงานภาคพ้ืน

ในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 

3. เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย 

    การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ไดZใชZแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยพิจารณาถึงแนวคิดใหZ

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคWของการศึกษาในลักษณะคำถามปลายป�ด (Close-ended Question)             

โดยมีเกณฑWการใหZคะแนนคำตอบตามมาตราสDวนประเมินคDา 5 ระดับ (Rating Scale) และคำถาม

ปลายป�ด (Close-ended Question) ประกอบดZวย 3 สDวน ไดZแกD สDวนที่ 1 ขZอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร Wผ ู Zตอบแบบสอบถามค ือพน ักงานภาคพื ้นท ี ่ ให Zบร ิการในท Dาอากาศยาน                    

สุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 สDวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นท่ีใหZบริการในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิในชDวงการ

ระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 และ สDวนท่ี 3 ขZอเสนอแนะและความคิดเห็น โดยไดZตรวจสอบความ

ถูกตZองของขZอมูลแบบสอบถามดZวยวิธีการหาคDา IOC (Index of Item Objective Congruence) 

จากผู Zทรงคุณวุฒิหรือผู Zเชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทDาน และนำแบบสอบถามไปทดลองใชZ (Try Out)                    

กับกลุDมตัวอยDาง โดยคิดเปtนรZอยละ 10 ของแบบสอบถามฉบับจริงจำนวน 40 ชุด  กับพนักงาน

ผูZปฏิบัติงานในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีลักษณะขอบเขตประชากรและกลุDมตัวอยDางคลZายคลึงกัน 

เพื่อหาคDาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชZสูตรวิธีการการหาคDาสัมประสิทธิ์แอลฟ า 

(Alpha Coefficient) เพ่ือทดลองหาคDาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ซ่ึงมีคDาเทDากับ 0.870    
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4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขVอมูล 

    การเก็บรวบรวมเพื่อใชZในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดZวยขZอมูลจากแหลDงปฐมภูมิ 

(Primary Data) และขZอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขZอมูลจากแหลDงขZอมูลที่ตรง

ตามวัตถุประสงคWในการวิจัยคร้ังน้ี 

               1) การเก็บรวบรวมขZอมูลปฐมภูมิ ซึ ่งเปtนขZอมูลที่ไดZจากการเก็บขZอมูลผDานการเก็บ

แบบสอบถามจากพนักงานผูZปฏิบัติงานในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 400  คน 

               2) การเก็บรวบรวมขZอมูลทุติยภูมิ ขZอมูลสDวนนี้ผูZวิจัยไดZศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขZองตลอดจนขZอมูลจากส่ืออินเทอรWเน็ต 

 5. การวิเคราะหDขVอมูล 

     สถิติที่ใชZวิเคราะหWขZอมูลในการวิจัยนี้ประกอบดZวย 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใชZวิเคราะหWขZอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 สถิติ                

เชิงอนุมานจะใชZวิเคราะหWขZอมูลในการทดสอบสมมติฐานแตDละขZอโดยรายละเอียด และขั้นตอนการ

วิเคราะหWตามสมมติฐานในการวิจัยมีดังตDอไปน้ี 

               1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดZวยการแจกแจงความถี ่แสดงผลการ

วิเคราะหWขZอมูล ทางสถิติ ซึ ่งวิเคราะหWผลเปtนคDารZอยละ คDาเฉลี ่ย และคDาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน                 

การวิเคราะหWขZอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ คDาสถิติรZอยละ (Percentage) ใชZในการอธิบายขZอมูล

ลักษณะทางประชากรศาสตรW (เพศ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด ตำแหนDงงาน และระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ และคDาเฉลี่ย (Mean) และคDาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: S.D) ใชZอธิบายเก่ียวกับขZอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ของพนักงานภาคพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

               2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชZในการทดสอบสมมติฐานแตDละขZอใชZสถิติ   

(t - test) และ One-way ANOVA (F - test) เพ่ือทดสอบความแตกตDางในการวิเคราะหWความแตกตDาง

ของขZอมูล ดZานลักษณะประชากรศาสตรWของพนักงาน ไดZแกD เพศ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด 

ตำแหนDงงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการวิเคราะหW t-test เพ่ือ

ทดสอบความแตกตDางระหวDางคDาเฉล่ียของกลุDม กลุDม 2 

                   2.1. การทดสอบสมมติฐานในสDวนของเพศที่สDงผลตDอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทำงานของพนักงานภาคพ้ืนในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ (t-test)    

                   2.2. การทดสอบสมมติฐานในสDวนของ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด ตำแหนDง

งาน และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ (F-test)          
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ผลการวิจัย 

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 วัตถุประสงคWการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะ

ประชากรศาสตรW ของพนักงานภาคพ้ืนในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทำงานในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 สามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี  

 1) ขZอมูลท่ัวไปของผูZตอบแบบสอบถาม ดังภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรศาสตรWของพนักงานบริการภาคพ้ืน 

 

2) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพ้ืน ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 โดยจำแนกเปtนรายขZอในกระบวนการปฏิบัติท้ังหมด 

 
 

ข#อที ่
พฤติกรรมความปลอดภัย                                              

ในการทำงานของพนักงานภาคพื้น 
Mean S.D. ระดับ ลำดับที่ 

1 
พนักงานบริการภาคพื้นตรวจวัดอุณหภูมิรVางกาย

ทุกครั้งผVานเครื่อง Thermoscan กVอนปฏิบัติงาน 
3.9200 0.39871 มากที่สุด 2 

2 

พนักงานบริการภาคพื้นสแกนลงทะเบียนกVอนเข7า

ปฏิบัติงาน หรือ กรณีไมVมีสมารDทโฟน ทVาน

ลงทะเบียนผVานเอกสารทุกครั้ง 

3.5775 0.86072 มากที่สุด 7 

3 
พนักงานบริการภาคพื้นสวมใสVหน7ากากอนามัย

ตลอดเวลาขณะที่ปฏิบัติงาน 
4.0425 2.79557 มากที่สุด 1 

4 

พนักงานบริการภาคพื้นสวมหน7ากากอนามัยที่มี

คุณภาพและ ได7มาตรฐานการปkองกันเชื้อโรค เชVน 

หน7ากากปkองกันเชื้อโรค (Face Shield) 

3.5650 0.71558 มากที่สุด 8 

5 

เมื่อพนักงานบริการภาคพื้นมีอาการทVานไอหรือ

จาม ทVานปsดปากหรือจมูกทุกครั้งแม7จะสวมใสV

หน7ากากอนามัย 

3.7700 0.53180 มากที่สุด 4 

6 
พนักงานบริการภาคพื้นเข7าไปเตือนผู7โดยสาร

ทันทีเมื่อพบผู7โดยสารที่ไมVสวมหน7ากากอนามัย 
3.5300 0.87522 มากที่สุด 10 

7 
พนักงานบริการภาคพื้นสวมใสVถุงมือแบบใช7แล7ว

ทิ้งทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 
2.8125 1.16221 มาก 22 

8 

พนักงานบริการภาคพื้นเปลี่ยนหน7ากากอนามัย

ทุก ๆ 4 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของหน7ากาก

อนามัย 

2.1350 1.10899 มาก 25 

9 

พนักงานบริการภาคพื้นตั้งจุดคัดกรองการ

ตรวจวัดอุณภูมิรVางกายของผู7โดยสารทุกทVานกVอน

เข7าในพื้นที่ทVาอากาศยานอยVางเครVงครัด 

3.7125 0.73566 มากที่สุด 5 

10 
พนักงานบริการภาคพื้นมีจุดบริการแอลกอฮอลD

เพียงพอตVอพนักงานและผู7โดยสารที่มาใช7บริการ 
3.8300 0.57177 มากที่สุด 3 

11 

พนักงานบริการภาคพื้นทำความสะอาดด7วยน้ำยา

ฆVาเชื้อโรคและแอลกอฮอลDทุก ๆ 1 ชั่วโมงเปyน

อยVางต่ำ บริเวณอาคารผู7โดยสารโดยเฉพาะ

3.4525 0.71345 มากที่สุด 13 
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ข#อที ่
พฤติกรรมความปลอดภัย                                              

ในการทำงานของพนักงานภาคพื้น 
Mean S.D. ระดับ ลำดับที่ 

บริเวณจุดสัมผัส เชVน รถเข็นกระเป|า เคานDเตอรD

เช็คอิน เครVงครัด 

12 

พนักงานบริการภาคพื้นรักษาระยะหVางทางสังคม

ตVอผู7อื่นอยVางน7อย  1-2 เมตร ในขณะที่

ปฏิบัติงาน 

3.3300 0.65740 มากที่สุด 16 

13 

พนักงานบริการภาคพื้นรักษาระยะหVางทางสังคม

ตVอผู7อื่นอยVางน7อย 1-2 เมตร ในขณะพักกลางวัน

หรือรับประทานอาหาร 

3.3200 0.70273 มากที่สุด 17 

14 

พนักงานบริการภาคพื้นเฝkาระวังและแจ7งเตือน

การรักษาระยะหVางทางสังคมแกVผู7โดยสารอยูV

เสมอ 

3.4975 0.68276 มากที่สุด 12 

15 
พนักงานบริการภาคพื้นได7ทำฉากกั้น (Counter 

Shield) ระหวVางเคานDเตอรDกับผู7ใช7บริการ 
3.2100 1.10406 มากที่สุด 18 

16 

พนักงานบริการภาคพื้นทำความสะอาดฉากกัน 

(Counter Shield) เปyนประจำอยVางน7อย 1 

ชั่วโมง 

2.7400 0.94850 มาก 24 

17 

พนักงานบริการภาคพื้นใช7ระบบกำหนดทิศทาง 

การยืน การนั่งให7เปyนทิศทางเดียวกันหรือจัดให7ไมV

เดินสวนทางกัน 

2.7500 1.00998 มาก 23 

18 
พนักงานบริการภาคพื้นปฏิบัติตามมาตรการการ

เดินที่เหมาะสมเพื่อลดการสัมผัสระหวVางบุคคล 
3.1550 0.88766 มาก 19 

19 

พนักงานบริการภาคพื้นใสVชุด PPE ทุกครั้งขณะ

ปฏิบัติงานในการตรวจรVางกาย ของผู7โดยสารที่

เดินทางมาจากกลุVมประเทศเสี่ยง 

1.6875 1.51842 ปานกลาง 28 

20 
พนักงานบริการภาคพื้นใสVชุด PPE ที่มีคุณภาพ

สามารถปkองกันเชื้อโรคได7จริง 
1.9600 1.56670 ปานกลาง 26 

21 
พนักงานบริการภาคพื้นใสVชุด PPE โดยคำนึงถึง

ประสิทธิภาพของชุดและใช7งานซ้ำไมVเกิน 20 ครั้ง 
1.6950 1.50753 ปานกลาง 27 

22 
พนักงานบริการภาคพื้นล7างมือด7วยแอลกอฮอลD 

70%, สบูVเหลวหรือน้ำยาฆVาเชื้อโรคทุกครั้ง 
3.4300 0.66423 มากที่สุด 14 

23 
เมื่อพนักงานบริการภาคพื้นทVานต7องสัมผัสกับ

วัตถุสิ่งของโดยไมVจำเปyน ทVานจะล7างมือทุกครั้ง
3.6050 0.64809 มากที่สุด 6 
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ข#อที ่
พฤติกรรมความปลอดภัย                                              

ในการทำงานของพนักงานภาคพื้น 
Mean S.D. ระดับ ลำดับที่ 

เพื่อปkองกันการติดเชื้อ หรือการแพรVกระจายของ

เชื้อโรค 

24 

พนักงานบริการภาคพื้นฉีดพVนสเปรยDฆVาเชื้อ

กระเป|าเดินทางของผู7โดยสารทุกครั้งอยVาง

เครVงครัดห7องรับรองที่นั่งพักรอ ราวจับตVาง ๆ 

เปyนต7น 

3.5150 0.88415 มากที่สุด 11 

25 
พนักงานบริการภาคพื้นทิ้งหน7ากากอนามัยที่ใช7

แล7วไว7ในถังขยะประเภทติดเชื้อทุกครั้งหลังใช7งาน 
3.1500 0.87143 มาก 20 

26 
พนักงานบริการภาคพื้นทิ้งถุงมือที่ใช7แล7วในลงใน

ถังขยะประเภทติดเชื้อทุกครั้งหลังใช7งาน 
3.0100 0.87854 มาก 21 

27 

พนักงานบริการภาคพื้นตรวจเช็คประสิทธิภาพ

ของเครื่อง Thermoscan เปyนประจำหลังการใช7

งานสม่ำเสมอ 

3.3925 0.92226 มากที่สุด 15 

28 

พนักงานบริการภาคพื้นสแกนลงทะเบียนหลังการ

ปฏิบัติงาน หรือ กรณีไมVมี สมารDทโฟน ทVานจะ

ลงทะเบียนออก ผVานเอกสารทุกครั้ง 

3.5450 0.80908 มากที่สุด 9 

 รวม 3.1907 0.44487 มาก  
 

 3) ผลการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพ้ืน

ในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ COVID-19 ในดZานตDาง ๆ พบวDา ลักษณะ

ประชากรศาสตรWของพนักงานบริการภาคพื้นในดZาน เพศ อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด ตำแหนDง

งาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน จากพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยาน

สุวรรณภูมิในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ไมDแตกตDางกันในทุกขZอ อยDางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 มีประเด็นสำคัญที่สามารถนำผลการศึกษา

ออกมาอภิปรายไดZดังตDอไปน้ี 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 โดยรวมอยูDในระดับมาก โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ พนักงานบริการภาคพื้นสวมใสDหนZากากอนามัยเปtนจำในขณะที่ปฏิบัติงาน เปtนหนZากากอนามัย 

ที ่มีประสิทธิภาพ ไดZมาตรฐานในการป�องกันเชื ้อโรค เปลี ่ยนหนZากากอนามัยทุก ๆ 4 ชั ่วโมง                      

เปtนประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป�องกันเชื้อโรค เมื่อไอหรือจามพนักงานบริการภาคพื้นจะ  

ป�ดปาก จมูกทุกครั้งอยDางเปtนประจำแมZจะสวมใสDหนZากากอนามัย และทิ้งหนZากากอนามัยที่ใชZแลZว        

ลงในถังขยะติดเช้ือบDอยคร้ัง และจะเขZาไปเตือนผูZโดยสารท่ีไมDไดZสวมหนZากากอนามัยอยDางเปtนประจำ 

ซึ่งสอดคลZองกับองคWการความปลอดภัยดZานการบินแหDงสหภาพยุโรป European Union 

Aviation Safety Agency (EASA, 2020) ในเร่ืองมาตรการในสวมใสDหนZากากอนามัยและ การจัดการ

กับหนZากากอนามัย โดยมาตรฐานจาก EASA นั้นไดZรับการดัดแปรงมาจากองคWกรอนามัยโลก World 

Health Organization หรือ WHO ซึ่งเปtนมาตรฐานที่ใชZกับทDาอากาศยานทั่วโลกท่ีพนักงานบริการ

ภาคพื้นตรวจวัดอุณหภูมิกDอนและหลังการทำงานอยDางเปtนประจำดZวยเครื่อง Thermoscan มีการ

ลงทะเบียนกDอนเขZาและออกงานอยDางเปtนประจำ ทั ้งในรูปแบบเอกสารหรือในกรณีที ่เปtนการ

ลงทะเบียนเขZาออกแบบออนไลนW มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผูZโดยสารดZวยเครื่อง Thermoscan 

กDอนเขZามาในบริเวณอาคารผูZโดยสารและไดZตรวจเช็คประสิทธิภาพของเครื่องThermoscan หลังการ

ใชZงานอยDางเปtนประจำ ซึ่งสอดคลZองกับงานวิจัยของ Jagdish Sheth (2020) ไดZทำการศึกษาเรื่อง 

Impact of Covid-19 on consumer behavior จากการวิจัย ไดZสรุปพฤติกรรมของผู Zบริโภคท่ี

เกิดขึ้นในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ในหัวขZอ การรวบรวมดิจิทัล (Embracing Digital 

Technology) จากความจำเปtน ผู Zบริโภค ไดZนำเทคโนโลยีใหมDเขZามาใชZ รDวมกับ แอปพลิเคช่ัน 

ยกตัวอยDางเชDน กDอนหนZานี้โปรแกรม Zoom จะ ใชZกับแคDครอบครัว หรือเพื่อนเทDาน้ัน แตDป�จจุบัน 

จากการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ทำใหZ โปรแกรม Zoom ไดZถูกนำมาใชZในหZองเรียน เพื่อทำ

ตามมาตรการระยะหDางทางสังคม (Social Distance) ในทDาอากาศยานก็ไดZนำเทคโนโลยีใหมD ๆ เขZา

มาใชZในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเขZางาน ออกงาน                 

การตรวจวัดอุณหภูมิดZวยระบบ Digital 

พนักงานบริการภาคพื้นมีจุดบริการแอลกอฮอลWที่เพียงพอตDอพนักงานและผูZโดยสาร และ

มักจะลZางมือดZวยแอลกอฮอลW 70% สบูDเหลวหรือน้ำยาฆDาเชื้อโรคอยDางเปtนประจำ พนักงานภาคพ้ืน

ทำฉากกั้น (Counter Shield) ระหวDางเคานWเตอรWกับผูZใชZบริการ และทำความสะอาดฉากกั้นอยDาง

น Zอย 1 ช ั ่วโมงเป tนประจำ พนักงานบริการภาคพื ้นทำความสะอาดดZวยน้ำยาฆDาเช ื ้อโรค                 

และแอลกอฮอลWทุก ๆ 1 ช่ัวโมงเปtนอยDางต่ำบริเวณกระเป®าผูZโดยสาร รถเข็นกระเป®า เคานWเตอรWเช็คอิน 

ราวจับ ที ่น่ังพักรอ อยDางเปtนประจำ ซึ ่งสอดคลZองกับงานวิจัยของ ศุภินธา มDวงศรีงาม (2558)                 
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ไดZทำการศึกษาเรื่องป�จจัยการทำงาน ที่เกี่ยวขZองกับพฤติกรรมการทำงานของอุตสาหกรรมการบิน

อยDางปลอดภัยของพนักงานบนเครื่องและภาคพื้นในสDวนตDาง ๆ เพื่อใหZเกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ดี             

โดยงานวิจัยก็ไดZกลDาวไวZวDา เพื่อใหZเกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ดี การสวมใสDหนZากากอนามัย ถุงมือ 

จะตZองปฏิบัติไดZทันที บริการ โดยเฉพาะพนักงานตZอนรับภาคพื้นที่ตZองปฏิบัติงานบริการแกDผูZโดยสาร

ใหZทั่วถึงทุกคน เชDน การตZอนรับ ผูZโดยสาร การแนะนำการใหZบริการแกDผูZโดยสารการจำหนDายบัตร

โดยสารและสำรองที่นั่ง (Sale Counter) การบริการตรวจรับบัตรโดยสารหรือการเช็คอิน การตรวจ

หนังสือเดินทางการตรวจคZนสัมภาระ เปtนตZน การปฏิบัติงานของพนักงานตZอนรับภาคพื้นตZองขั้นอยูD

กับความปลอดภัย ความสะอาด และ เปtนไปตามมาตรฐานสากล ในการดำเนินการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสมาคมขนสDงทางอากาศระหวDางประเทศ 

พนักงานบริการภาคพื้นจะลZางมือเมื่อสัมผัสกับวัตถุที่ไมDจำเปtนอยDางเปtนประจำเพื่อลด             

การแพรDระบาดของเชื้อโรค พนักงานบริการภาคพื้นสวมใสDถุงมือในการปฏิบัติงานและทิ้งถุงมือที่ใชZ

แลZวลงในถังขยะประเภทติดเชื้ออยูDบDอยครั้ง ซึ่งสอดคลZองกับองคWการความปลอดภัยดZานการบิน                 

แหDงสหภาพยุโรป (European Union Aviation Safety Agency, 2020) ในเรื่องพนักงานที่พบกับ

ผูZโดยสารโดยตรง ควรจะสวมใสDหนZากากอนามัยถุงมือแบบใชZแลZวทิ้งเครื่องแบบในการปฏิบัติงาน                

ซึ่งควรจะเปลี่ยนทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป�องกันเชื้อโรค โดย ICAO นั้นไดZออกมาตรการ

ดังกลDาวเพ่ือนำมาใชZกับทDาอากาศยานในช่ัวการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 

พนักงานบริการภาคพื้นรักษาระยะหDางทางสังคมตDอผูZอื่นอยDางนZอย 1-2 เมตร ในขณะท่ี

ปฏิบัติงานและพักทานอาหาร และคอยแจZงเตือนผูZโดยสารใหZรักษาระยะหDางทางสังคมอยDางเปtน

ประจำ พนักงานบริการภาคพื้นปฏิบัติตามมาตรการการเดิน การยืน การนั่ง เพื ่อลดการสัมผัส                  

และรักษาระยะหDางทางสังคมบDอยครั ้ง ซึ ่งสอดคลZองกับงานวิจัยของ Naveen Donthu (2020)              

ที ่ไดZทำการศึกษาในเรื ่องเรื ่อง Effects of COVID-19 on business and research จากการวิจัย               

ไดZสรุปพฤติกรรมของผูZบริโภคในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ไวZวDา ประเทศทั่วโลก    

ในขณะนี้อยูDในสถานะ Lockdown และผูZคนก็ตDางเคารพกฎในการรักษาระยะหDางทาง สังคม (Social 

distance) เพ่ือลดกระจายของเช้ือโรคและป�องกันการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 

พนักงานบริการภาคพื้นสวมใสDชุด PPE ในการตรวจรDางกายของผูZโดยสารที่มาจากกลุDมเสี่ยง 

สวมใสDชุดที่มีคุณภาพสามารถป�องกันเชื้อโรคไดZจริง และสวมใสDชุด PPE โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ 

และใชZซ้ำไมDเกิน 20 ครั้ง โดยภาพรวมแลZวอยูDในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลZองกับองคWกรการบิน            

พลเร ือนระหวDางประเทศ International Civil Aviation Organization (ICAO, 2020) ในเร ื ่อง

มาตรการการป�องกันของเจZาหนZาที่ดังนี้ เจZาหนZาที่ควรใสDชุดป�องกันบุคคล (PPE) ในจุดที่ตZองการเลี่ยง

สัมผัส รวมถึงการใสDถ ุงมือ แวDนตา หรืออุปกรณWป�องกันใบหนZา (Face Shield) เพื ่อลดการ
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แพรDกระจายของละอองน้ำที่เปtนแหลDงของเชื้อโรค ซึ่งทDาอากาศยานสุวรรณภูมิก็ไดZนำมาตรการ

ดังกลDาวมาใชZในจุดที่ตZองรับมือกับจุดที ่ตZองตรวจรDางกายใหZกับผู Zโดยสารที่มาจากตDางประเทศ            

และประเทศท่ีเปtนกลุDมเส่ียง 

ผลการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรW และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ของพนักงานภาคพื ้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19            

ที่แตกตDางกัน ไดZแกD อายุ สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด และระยะเวลาท่ีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน                      

ของผู Zตอบแบบสอบถาม ทำใหZทราบถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน                     

ภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19  มีผลตDอพฤติกรรม                 

ความปลอดภัยในการทำงาน แตกตDางกัน เนื่องจาก หนDวยงานที่สังกัดของพนักงานภาคพื้นในแตDละ

บริษัทนั้นแตกตDางกันและมีหนZาท่ีท่ีตDางกัน โดยบริษัทที่เปtนสายการบินใหZบริการผูZโดยสารนั้นมีหนZาท่ี                

ที่ตZองรับผิดชอบในสDวนของผูZโดยสารที่เขZามาใชZบริการในบริเวณสายการบินของตน และบริษัท                

ทDาอากาศยานไทยที่เปtนรัฐวิสาหกิจก็จะดูแลในสDวนของภาพรวมของทDาอากาศยานและรับผิดชอบ

ผูZโดยสารกลุDมเสี ่ยงที่มาจากตDางประเทศ ทำใหZบริษัทที่เปtนสายการบินที่ไมDไดZอยูDในจุดคัดกรอง

ผูZโดยสารกลุDมเส่ียงน้ันไมDไดZใสDชุด PPE 

เพศ และตำแหนDงงานที่แตกตDางกันของผูZตอบแบบสอบถามแบบสอบถามทำใหZทราบถึง

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิในชDวงการ

ระบาดของโรคติดตDอ Covid-19  มีผลตDอ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานที่ไมDแตกตDางกัน 

เนื่องจากหนDวยงานตDาง ๆ ไดZนำมาตรการป�องกันการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 มาใชZอยDาง

เครDงครัด มีมาตรฐานการใหZบริการผูZโดยสารที่ชัดเจน เพราะเห็นถึงความปลอดภัยของผูZโดยสาร             

เปtนหลัก และตZองการใหZผูZโดยสารที่ตZองการใชZบริการสายการบินเกิดความมั่นใจและไดZประสบการณW

ที่ดีในการเดินทาง แมZจะอยูDในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 สรุป พนักงานภาคพื้นที่มีอายุ 

สถานภาพ หนDวยงานที่สังกัด และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกตDางกัน จะมีพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำงานในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ที่แตกตDางกัน และ พนักงานภาคพื้นที่มีเพศ 

และตำแหนDงงาน ที่แตกตDางกัน จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพ้ืน

ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ไมDตDางกัน 

 

สรุปผลและขVอเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ทำใหZทราบวDา พนักงานบริการภาคพ้ืน          
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ที่ใหZบริการในทDาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพฤติกรรมความปลอดภัยที่สอดคลZองมาตรการการรักษา

ความปลอดในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ของหนDวยงานดZานการบิน ในเรื ่องของ

พฤติกรรมการสวมหนZากากอนามัย สวมถุงมือ การทำความสะอาด การกำจัดขยะท่ีติดเช้ือ การบริการ

ผูZโดยสาร และการรักษาระยะหDางทางสังคม 

 

ขVอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภาคพื้นในทDาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ในชDวงการระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ทDาอากาศยานและสายการบินควรนำ

ผลการวิจัยไปใชZในการปรับปรุงและพัฒนาเพื ่อใหZเกิดการป�องกันการระบาดของโรคติดตDอ                 

Covid-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ และสรZางความม่ันใจใหZแกZผูZโดยสาร 

 หนDวยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวขZองกับการบริการ ในกรณีที่ตZองพบเจอกับลูกคZาหรือผูZโดยสาร               

เปtนประจำ ก็ควรที่จะนำผลการวิจัยไปปรับใชZการหนDวยงานของตนเอง เพื่อใหZเกิดการป�องกัน                 

การระบาดของโรคติดตDอ Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพ สรZางความมั่นใจใหZแกDผูZมาใชZบริการ เพื่อใหZ

ตอบสนองกับนโยบายความปกติรูปแบบใหมD (New Normal) 

 ทDาอากาศยานและสายการบินที่ทำการอยูDในประเทศไทย ควรที่จะนำผลการวิจัยไปปรับใชZ

กับหนDวยงานของตัวเองดZวยเชDนกันเพื ่อความปลอดภัยของประเทศในการป�องการโรคติดตDอ                 

Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพ และควรที่จะใชZเปtนมาตรการสากลของประเทศ เพื่อไมDใหZเกิดความ

ผิดพลาดในการป�องกันผูZติดเช้ือ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารยWพุทธชน อนุรักษW อาจารยWที่ปรึกษา และขอบคุณผูZรDวมวิจัย ผูZทรงคุณวุฒิ 

และทDาอากาศยานสุวรรณภูมิที ่ใหZความอนุเคราะหWพื้นที่เพื ่อเก็บขZอมูลการวิจัย ตลอดจนผูZตอบ

แบบสอบถามทุกทDานท่ีไดZใหZความอนุเคราะหWในการดำเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลDวงไปดZวยดี 
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บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค9เพื ่อ 1) เพื ่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย            

การบูรณาการนวัตกรรมการสอน และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

กPอนและหลังการเรียนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน ดำเนินการวิจัยดNวยวิธีการวิจัยและพัฒนา กลุPม

ตัวอยPาง ไดNแกP นักเรียนชั้นประถมศึกษาปXที่ 6 ที่ไดNมาโดยการสุPมแบบกลุPม จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใชNใน

การวิจัยประกบดNวย แผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานกับการสอน

โดยใชNวรรณกรรมเป]นฐาน แบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 และแบบสัมภาษณ9ที่ใชNในการ

สนทนากลุPม เพื่อใชNประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

วิเคราะห9โดยใชNสถิติคPาเฉลี่ย คPาสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุPมไมPอิสระ และการวิเคราะห9

เนื ้อหา ผลการวิจัย พบวPา รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนที่พัฒนาข้ึน

ประกอบดNวย 5 ขั้นตอน ไดNแกP ขั้นทดสอบกPอนเรียน ขั้นกPอนการใชNวรรณกรรมเป]นฐานรPวมกับการใชNโครงงาน

เป]นฐาน ขั้นการใชNวรรณกรรม ขั้นตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชNโครงงานเป]นฐาน และขั้นทดสอบหลังเรียน

เพื่อวัดทักษะศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบระหวPางคะแนนกPอนและหลังพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษ

ท่ี 21 พบวPานักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 ทุกดNานเพ่ิมข้ึน 
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Abstract 

The objectives of this study were to:  1) develop the model of English teaching and 

learning by integrating teaching innovation; and 2) to compare students’ 21st century 

learning skills before and after learning by integrating teaching innovations. The sample 

consisted of 44 Prathom Suksa 6 students. The research instruments were the English 

language teaching plan by integrating project-based learning with literature-based teaching, 

the 21st century learning skills assessment, and the interview form used in group discussion 

in order to assess the teaching and learning of English by integrating teaching innovations. 

The data were analyzed by using mean, standard deviation, independent group t-test, and 

content analysis. Major research findings indicated that the teaching model by integrating the 

developed teaching innovation consisted of 5 steps, which are 1) Pre-Test, 2) Pre-Use of 

Literature-based together with Project-based, 3) Use of Literature, 4) Respond to Literature 

by Using Project-based, and 5) Posttest for 21st century skills measurement. The students’ 

learning skills of the 21st before and after assessment have increased in all areas.  

 

Keywords:  English Instructional Model, Instructional Innovation, Project-based Learning, 

Literature-based Approach, 21st Century Skills 

 

บทนำ 

สถานการณ9โลกป�จจุบันที่มีความแตกตPางจากในศตวรรษที่ผPานมา มีการเปลี่ยนแปลงในดNานตPางๆ 

อยPางตPอเนื่องซึ่งเป]นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนำเขNาสูPยุคของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป]นยุคที่ประเทศ

ตPางๆ ของโลกมีความเจริญกNาวหนNาไปอยPางรวดเร็วทั้งดNานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรม ดNวยเพราะมีการเปล่ียนแปลงในดNานตPางๆ ทุกมิติอยPางตPอเน่ืองน้ีเอง ไดNสPงผลตPอการดำเนินชีวิต

ของประชากรของประเทศตPางๆ เป]นอยPางยิ่ง เมื่อเทคโนโลยีมีความกNาวหนNาไปมาก การพัฒนาบุคลากรจึงเป]น

ประเด็นเรPงดPวนเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย อีกทั้งเยาวชนซึ่งเป]นพลังในการพัฒนาประเทศ

จำเป]นตNองมีความรูNและความสามารถที่พรNอมสูPโลกอาชีพแหPงอนาคตสPงผลใหNแตPละประเทศตNองทบทวน 

ปรับเปลี่ยนกรอบการจัดการศึกษาใหNมีความทันสมัย การศึกษาจึงเป]นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะใชNในการ

ยกระดับคุณภาพของประชากรประเทศใหNมีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแขPงขันกับอารยประเทศตPางๆ 

ไดN การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรูNเพื่อพัฒนาทักษะแหPงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในรูปแบบการบูรณาการ

โดยผสมผสานนวัตกรรมการสอนที่มุPงเนNนใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNผPานประสบการณ9ตรงดNวยการลงมือปฏิบัติ และ
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สรNางองค9ความรูNดNวยตนเอง เป]นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ไดN ซ่ึง

นวัตกรรมการสอนที่ผูNวิจัยประยุกต9ใชNในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป]นการบูรณาการ

การสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐาน (Literature-based Approach) และการเรียนรูNแบบโครงการเป]นฐาน 

(Project-based Learning) เขNาดNวยกัน ซึ ่งการเรียนรู Nแบบโครงงานเป]นฐานนั้นเป]นแนวทางเลือกหนึ่งท่ี

นักการศึกษาหลายทPานเห็นตรงกันวPาสามารถสPงเสริมทักษะที่จำเป]นสำหรับศตวรรษที่ 21 ไดN ในกระบวนการ

เรียนการสอนแบบโครงงานเป]นฐานน้ีผูNเรียนจะไดNรับการฝ�กฝนทักษะที่จำเป]น อันไดNแกP ทักษะการอPานการ

เขียนและการคิดคำนวณ การคิดอยPางมีวิจารณญาณ การแกNป�ญหา การสรNางสรรค9และนวัตกรรม ความเขNา

ใจความแตกตPางทางวัฒนธรรม ความรPวมมือ การทำงานเป]นทีม ภาวะผูNนำ การสื่อสาร สารสนเทศ การรูNเทPา

ทันสื่อ คอมพิวเตอร9และเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีพและการเรียนรูN (วิจารณ9 พานิช, 2555; Baron, 2011; 

Bender, 2012; Taylor & Fratto, 2012)  การเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานนี้เป]นการสPงเสริมการเรียนรูN

ตลอดชีวิตที่สอดคลNองกับหลักทฤษฎีการสรNางความรูNดNวยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสรNางความรูN

ดNวยตนเองโดยการสรNางสรรค9ชิ ้นงาน (Constructionism) และการเรียนรู NแบบรPวมมือ (Cooperative 

Learning) (Grant, 2002) เป]นการเรียนรูNที่เป�ดโอกาสใหNผูNเรียนเลือกสิ่งที่จะศึกษา กำหนดเรื่องที่จะศึกษาหรือ

โครงการที่สนใจจะทำ เป]นการศึกษาดNวยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวขNองกับชีวิตจริงหรือสภาพป�ญหาที่เป]นจริงใน

ชีวิตประจำวัน เป�ดโอกาสใหNผู NเรียนใชNความรู Nความคิดที่ลึกซึ ้งเชื ่อมโยงสัมพันธ9กันจนไดNความรู NใหมPที ่มี

ความหมายสอดคลNองและเชื่อมโยงกันไดNใชNทักษะที่มีในการทำงานตามความตNองการและความสนใจ ทำใหN

ผู NเรียนไดNพัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความรอบคอบในการปฏิบัติงาน (สำนักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหPงชาติ, 2541)                

สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2556) ไดNกลPาววPาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 

21 ควรเป]นการจัดการเรียนรูNที่มีการบูรณาการและยึดโครงงานเป]นฐาน นอกจากนี้ควรเป�ดโอกาสใหNนักเรียน

ไดNเรียนรูNเกี่ยวกับประเด็นป�ญหาในโลกที่เป]นจริง และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันไดNเนNนทักษะการคิด 

การแกNป�ญหา การใชNเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย สอดคลNองกับ Bender (2012) ที่เห็นดNวยวPาการเรียนรูNแบบ

โครงงานเป]นฐานเป]นกิจกรรมท่ีสนองตPอกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 เป]นกิจกรรมท่ี

สามารถพัฒนาเด็กยุคใหมPท่ีอยูPในสังคมของแหลPงขNอมูลขPาวสารที่หลากหลายและทันสมัยซึ่งจำเป]นตNองมี

ความสามารถในการพิจารณาเลือกแหลPงขNอมูลใหNถูกตNองและเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไปถึง

ความสามารถท่ีจะนำความรูNเหลPาน้ันมาประยุกต9ใชNกับชีวิตจริงไดN นอกจากน้ีการเรียนรูNโดยใชNโครงงานเป]นฐาน

ยังสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหมPในสังคมไทยใหNรูNจักสรNางวัฒนธรรมการเรียนรูNดNวยตนเองอยPางตPอเนื่องและยั่งยืน

ซึ่งจัดวPาเป]นการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education) (ลัดดา ศิลานNอย และอังคณา ตุงคะสมิต, 2553) 

ดังนั้นจึงกลPาวไดNวPาการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานเป]นเทคนิคการเรียนรูNที่สอดคลNองในศตวรรษที่ 21 ที่เนNน

ใหNผูNเรียนมีการคิดสรNางสรรค9 มีการคิดแบบมีวิจารณญาณ มีการสื่อสารและการทำงานรPวมกับผูNอื่น มีทักษะ
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ชีวิตที่นำไปใชNไดNในชีวิตประจำวัน ครูและผูNเรียนจะตNองเรียนรูNไปดNวยกัน โดยผูNเรียนเป]นศูนย9กลางของการ

เรียนรูN มีโครงงานเป]นเป�าหมายท่ีแสดงถึงความสำเร็จของการเรียนรูNรPวมกัน 

จากเหตุผลที่กลPาวมาผูNวิจัยตระหนักในความสำคัญของการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานจึงจะนำมา

บูรณาการกับการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานเพื่อเป]นการเป�ดโอกาสใหNผูNเรียนไดNทำกิจกรรมการเรียนรูNดNวย

ตนเองโดยผPานการเรียนรูNจากแหลPงขNอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหNสามารถสรNางองค9ความรูNไดNดNวยตนเองอันจะ

นำไปสูPการเรียนรูNตลอดชีวิต แนวการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานเป]นการสอนที่เนNนการนำวรรณกรรมที่มี

คุณภาพมาใชNเป]นหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNเนื้อหาสาระและประสบการณ9ที่สำคัญตPาง ๆ 

อยPางครบถNวนแบบเป]นองค9รวม ซึ ่งการนำวรรณกรรมมาใชNเป]นสื ่อหลักในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษนั้น นอกจากจะเป]นการสPงเสริมใหNการเรียนรูNดำเนินไปอยPางมีความหมายและเกิดการเรียนรูNอยPาง

แทNจริงแลNว ยังชPวยพัฒนาศักยภาพการอPานและเขียน และสPงเสริมใหNผูNเรียนมีนิสัยรักการอPาน ซ่ึงเป]นคุณสมบัติ

ที่จำเป]นตPอการเรียนรูNและการดำรงชีวิตตPอไปในยุคศตวรรษที่ 21 วรรณกรรมทำใหNเด็กไดNรับประสบการณ9

เกี่ยวกับสถานที่และผูNคน ที่เด็กอาจจะไมPมีโอกาสไดNรับจากประสบการณ9ตรง ทำใหNเกิดความรูN ความคิดรวบ

ยอดและแนวความคิดตPางๆ จากแงPมุมมองใหมP นอกจากนี้ประสบการณ9จากวรรณกรรมจะชPวยใหNเด็กไดNขยาย

พรมแดนของความรูN และพลังของจินตนาการออกไป วรรณกรรมที่ดีจะชPวยใหNเด็กเขNาใจตัวเองและผูNอ่ืน 

โครงสรNางและรูปแบบตPางๆ ของภาษาอันงดงามของวรรณกรรมจะชPวยใหNเด็กเขNาใจในสิ่งที ่อPานมากข้ึน 

วรรณกรรมเป]นกลไกท่ีสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหNเกิดผลดีขึ้น และสามารถนำนักเรียนไปสูPการ

อPานออกเขียนไดN สำหรับการเรียนรูNโดยวิธีธรรมชาติ โดยใชNเนื้อหาเรื่องราวจากวรรณกรรมเป]นหลักในการจัด

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาใหNมีพัฒนาการอยPางตPอเนื่องสอดคลNองกับการเรียนรูNทักษะทางภาษาแบบ

ธรรมชาติ (Whole Language) โดยใชNวรรณกรรมเป]นหลักในการกระตุNนใหNเด็กอPานออก และใชNภาษาใหNเด็ก

เกิดความรูNสึกสนุกสนานกับเรื ่องราวที่อPาน ซาบซึ้งและพอใจในความงดงามของภาษา เขNาใจพฤติกรรม 

ความคิดและคุณคPาของมนุษย9และมีพัฒนาการทักษะทางภาษาท่ีดีข้ึน 

ปรตา หวังดุล และ อัญญมณี บุญซื่อ (2557) ไดNอธิบายวPา แนวการจัดการเรียนการสอนโดยใชN

วรรณกรรมเป]นฐาน เป]นการใชNวรรณกรรมในการพัฒนาดNานการรูNหนังสือของเด็ก โดยรูปแบบของการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานสามารถจัดไดNหลายรูปแบบ นอกจากนี้ Huck (1992) ไดNกลPาววPา การ

จัดประสบการณ9โดยใชNวรรณกรรมเป]นฐาน เป]นการจัดกิจกรรมใหNเด็กไดNอPานออกเสียง (Read Aloud) ครู

สามารถแนะนำการใชNหนังสือและกระตุNนใหNเด็กตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชNบทบาทสมมติ ศิลปะ และการ

เขียน ดังน้ันจึงกลPาวไดNวPาการจัดการเรียนการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานมีรูปแบบท่ีมีการบูรณาการความรูN

เขNากับศาสตร9ตPางๆโดยขึ้นอยูPกับการออกแบบกิจกรรมของครูผูNสอนตามความสนใจของผูNเรียน และใหNมีความ

สอดคลNองกับหลักสูตรสถานศึกษา เชPนเดียวกันกับ Daniel (2002) ที่ไดNกลPาวถึงของใชNวรรณกรรมมาชPวยใน

การสอนวPาวรรณกรรมชPวยกระตุNนความสามารถในการคิดอยPางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสPงเสริมใหNนักเรียน
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เป]นศูนย9กลางแหPงการเรียนรูNอีกดNวย นอกจากการใชNวรรณกรรมเป]นฐานในการสอนจะเป�ดโอกาสใหNนักเรียนมี

สPวนรPวมในการกำหนดสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแลNว ยังชPวยลดบรรยากาศความเครียดในการเรียนโดยผPานการ

ทำงานรPวมกันของนักเรียนในกลุPม โดยเฉพาะอยPางยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความรูNทางภาษาที่จำกัด การจัดการ

เรียนการสอนโดยใชNกระบวนดังกลPาวผูNสอนสามารถเขNาไปชPวยนักเรียนท่ีมีความรูNทางภาษาท่ีจำกัดโดยการอPาน

เรื่องไปพรNอมๆกันกับนักเรียน พรNอมทั้งกระตุNนใหNนักเรียนใชNประสบการณ9เดิมของตนเชื่อมโยงเขNาสูPเนื้อเรื่องท่ี

อPาน ซึ ่งทักษะการเชื ่อมโยงความรู NเดิมเขNากับสิ ่งที ่เรียนนั ้นเป]นทักษะที ่จำเป]นสำหรับนักเรียนที ่เรียน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตPางประเทศ (Wallace, 1992) อีกทั้งขNอคิดและประเด็นทางสังคมที่แฝงอยูPใน           

บทอPานยังชPวยเป�ดโลกทัศน9ของนักเรียนตลอดจนเสริมสรNางความสำนึกรับผิดชอบตPอสังคมและการแกNไข

ป�ญหาสถานการณ9ตPางๆ ในสังคมไดNอีกดNวย  

แตPอยPางไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขNองพบวPา มีงานวิจัยที่เกี่ยวขNองกับการใชNวรรณกรรมใน

การสอนภาษาและการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐาน แตPทวPายังไมPพบวPามีงานวิจัยใดที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ

การบูรณาการการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานเขNาดNวยกัน ผลจากการ

วิจัยครั้งนี้จึงจะสะทNอนใหNครูไดNเห็นรูปแบบการบูรณาการนวัตกรรมการสอน และยังจะชPวยใหNผูNที่สนใจการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ไดNเห็นภาพของการทำงานท่ี

หลากหลายและชัดเจนมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้นผู NวิจัยจึงไดNพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย              

การบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพ่ือสPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังพัฒนาทักษะชีวิต และ

นำผลการวิจัยท่ีไดNไปใชNในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหNมีประสิทธิภาพตPอไป  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นสำคัญท่ีเป]นวัตถุประสงค9ของการวิจัย ดังตPอไปน้ี 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกPอนและหลังการเรียนโดย    

การบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ในการศึกษาคNนควNาครั้งนี้ ใชNเวลาในการศึกษาคNนควNา 8 หนPวยการเรียนรูN 8 สัปดาห9 สัปดาห9ละ 1 วัน 

วันละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง วรรณกรรมเด็กภาษาอังกฤษที่คัดเลือก ไดNแกP The Water Princess โดย 

Susan Verde, If I Build a House โดย Chris Van Dusen และ What to Do With a Box โดย Jane Yolen 

การคัดเลือกวรรณกรรมเด็กภาษาอังกฤษไดNพิจารณาหนังสือที่ชPวยเสริมคุณคPาในการอPานสำหรับนักเรียน 
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เกณฑ9ในการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมเด็กภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดNวย 3 ดNาน คือ ดNาน

เน้ือหาของเร่ือง ดNานความนPาอPานของเร่ือง และดNานระดับความยากงPายของภาษาอังกฤษ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง  

1.1 ประชากรท่ีใชNในการวิจัยคร้ังน้ี ไดNแกP นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 6 ท่ีศึกษาในโรงเรียนสังกัด 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมP เขต 6 จังหวัดเชียงใหมP ซึ่งรับผิดชอบอำเภอจอมทอง อำเภอแมPแจPม

และอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมP  

1.2 กลุPมตัวอยPาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 6 โรงเรียนในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัด 

เชียงใหมP จำนวน 44 คน เขต ซึ่งไดNมาจากการสุPมแบบกลุPม โดยใชN�หนPวยการสุPมเป]นหNองเรียน เพื่อใหNไดN

คำตอบท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค9ของการวิจัย 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชNในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกบดNวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดNแกP รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรม               

การสอน 

2.2 ตัวแปรตาม ไดNแกP ทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปXท่ี 6 

3. ข้ันตอนการสร[างและพัฒนานวัตกรรม 

 การสรNางเคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัยแบPงไดN 3 รายการ ไดNแกP แผนการสอนภาษาอังกฤษโดย 

การบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานกับการสอนโดยใชNวรรณกรรม แบบประเมินทักษะการเรียนรูN

แหPงศตวรรษท่ี และแบบสัมภาษณ9 โดยมีข้ันตอนการสรNาง ดังน้ี 

1) แผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการเรียนรู[แบบโครงงานเปeนฐานกับการสอน 

โดยใช[วรรณกรรมเปeนฐานท่ีส(งเสริมทักษะการเรียนรู[แห(งศตวรรษท่ี 21  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู Nและตัวชี ้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื ่อเป]นแนวทางในการสรNางและพัฒนาแผนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานกับการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานท่ี

สPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21   

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห9และกำหนดกรอบแนวคิดในการเขียนแผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการ  

บูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานกับการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานที่สPงเสริมทักษะการเรียนรูN

แหPงศตวรรษท่ี 21  
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 ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขNองกับการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐาน  

การสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐาน และทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 

 ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาวรรณกรรมสําหรับเด็กประเภทตPางๆ และกําหนดเกณฑ9ในการคัดเลือก 

วรรณกรรมตามกรอบแนวคิดการคัดเลือกวรรณกรรม 3 ดNาน ดังนี้ ดNานเนื้อหาของเรื่อง ดNานความนPาอPานของ

เร่ือง และดNานระดับความยากงPายของภาษาอังกฤษ 

 ข้ันตอนท่ี 5 นำเร่ืองท่ีคัดเลือกเสนอผูNเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือขอคำแนะนำ ขNอเสนอแนะ 

การคัดสรร และดำเนินการปรับปรุงแกNไข 

 ข้ันตอนท่ี 6 นําผลการประเมินวรรณกรรมของผูNเช่ียวชาญมาหาคPาเฉล่ีย โดยใชNแบบประเมิน 

แบบมาตราสPวนประมาณคPา ตามวิธีของลิเคอร9ท ซ่ึงมี 5 ระดับ ประกอบดNวย 

   4.51 – 5.00  เหมาะสมมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50  เหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.50  เหมาะสมปานกลาง 

   1.00 – 2.50  เหมาะสมนNอย 

 หากไดNคะแนนเฉล่ียต้ังแตP 3.5 ข้ึนไปถือวPาวรรณกรรมมีความเหมาะสม ผลการประเมินไดN 

วรรณกรรมเรื ่อง The Water Princess โดย Susan Verde ไดNคPาเฉลี่ยเทPากับ 5.00 วรรณกรรมเรื ่อง If I 

Build a House โดย Chris Van Dusen ไดNคPาเฉลี่ยเทPากับ 4.84 วรรณกรรมเรื่อง What to Do With a Box 

โดย Jane Yolen ไดNคPาเฉล่ียเทPากับ 4.68 ซ่ึงอยูPในระดับเหมาะสมมากท่ีสุดทุกเร่ือง 

 ขั้นตอนที่ 7 สรNางแผนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐาน

กับการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานที่สPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 จำนวน 8 แผน แผนละ 2 

ช่ัวโมง 

 ขั ้นตอนที ่ 8 นำแผนการสอนภาษาอังกฤษที ่สรNางขึ ้น เสนอผูNเชี ่ยวชาญเพื ่อขอคำแนะนำ  

เสนอแนะในการแกNไขปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่ 9 นำแผนการสอนภาษาอังกฤษมาปรับปรุงแกNไขตามขNอเสนอแนะของผูNเชี ่ยวชาญ 

จากนั้นนำไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปXที่ 6  ที่ไมPใชPนักเรียนกลุPมตัวอยPาง จำนวน 30 คน เพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมและความเป]นไปไดN 

 ข้ันตอนท่ี 10 นำแผนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผPานการปรับปรุงแกNไขแลNว ไปใชNกับกลุPมตัวอยPางใน 

การวิจัยคร้ังน้ี 

2) การสร[างแบบประเมินทักษะการเรียนรู[แห(งศตวรรษท่ี 21 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูNวิจัยไดN 

ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขNองกับการประเมินทักษะการเรียนรูNแหPง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 104 ~ 
 

ศตวรรษท่ี 21  

 ขั้นตอนที่ 2 สรNางแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ขึ้นตามแนวคิดของ  Shear, 

Novais, Means, Gallagher, and Langworthy (2 0 1 0 )  แ ล ะ  The William and Flora Hewlett 

Foundation (2010) ไดNแกP ทักษะการคิดอยPางมีวิจารณญาณและการแกNป�ญหา (Critical Thinking Skills 

and Problem Solving) ทักษะการคิดสรNางสรรค9และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Skills) ทักษะ

การทำงานรPวมกัน (Collaboration Skills)  ความเชื่อมโยงระดับโลก (Global Connections) ความเชื่อมโยง

ระดับทNองถิ่น (Local Connections) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ความคิดริเริ ่มและการ

วางเป�าหมายของตนเอง (Initiative and Self-direction) ทักษะดNานสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี 

(Information Media and Technology Skills) โดยประเมินตามมาตรประมาณคPา (Rating scale) 3 ระดับ 

ดังน้ี 

 3 หมายถึง มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติอยPางชัดเจนสม่ำเสมอ (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับดีมาก) 

 2 หมายถึง มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัตินานนานคร้ัง (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับปานกลาง) 

 1 หมายถึง มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติบNางเล็กนNอย (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับต่ำ) 

 ข้ันตอนท่ี 3 นำแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 และคูPมือดำเนินการทดสอบท่ี 

ปรับปรุงแลNวไปใหNผูNเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประเมินความสอดคลNองเหมาะสม โดยใชNดัชนีความสอดคลNอง

(Item-Objective Congruency Index: IOC) ของแตPละขNอวPามีความสอดคลNองหรือไมP โดยใหNผู Nเชี ่ยวชาญ

พิจารณาดังน้ี  

 +1 หมายความวPา ม่ันใจวPาแบบสอบถาม/แบบประเมินมีความสอดคลNอง     

   0 หมายความวPา ไมPม่ันใจวPาแบบสอบถาม/แบบประเมินมีความสอดคลNอง 

 - 1 หมายความวPา ม่ันใจวPาแบบสอบถาม/แบบประเมินไมPมีความสอดคลNอง 

 ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแกNไขแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ตามคำแนะนำของ

ผูNเช่ียวชาญ 

 ขั้นตอนที่ 5 นำแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ที่ดำเนินการปรับปรุงแกNไขแลNว

ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปXที่ 6 ที่ไมPใชPนักเรียนกลุPมตัวอยPาง จำนวน 30 คน เพื่อประเมินความ

เหมาะสมและความเป]นไปไดN 

 ขั้นตอนที่ 6 นำแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ที่ผPานการปรับปรุงแกNไขแลNวไป

ใชNกับกลุPมตัวอยPางในการวิจัยคร้ังน้ี 

3) แบบสัมภาษณD การสัมภาษณ9คร้ังน้ีใชNในการสนทนากลุPม (Focus Group Interview)  ใน 

การศึกษาคร้ังน้ีผูNวิจัยไดN 
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 ขั ้นตอนที ่ 1 การสัมภาษณ9ในการวิจัยครั ้งนี ้เป]นการสัมภาษณ9แบบกึ ่งโครงสรNาง (Semi-

structured) เป]นการสัมภาษณ9ที่ใชNประเด็นคำถามที่มีกรอบกวNางๆ คำถามเป]นปลายเป�ด ผูNใหNสัมภาษณ9เป]น

ผูNเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ใหNความคิดเห็นประเมินรูปแบบการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 โดยการสนทนากลุPม มี

ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดประเด็นในการสนทนากลุPม 2) สนทนากลุPมผูNเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น แบPงเป]น 4 ดNาน ประกอบดNวย ดNานความเหมาะสมเกี่ยวกับแนวคิด

รูปแบบ ดNานความถูกตNองตามหลักวิชาการ ดNานความถูกตNองตามหลักวิชาการ ดNานความเหมาะสมของ

ข้ันตอนการเรียนรูNท่ีบูรณาการนวัตกรรมการสอน และดNานความเหมาะสมในการนำไปใชN 

 ขั ้นตอนที ่ 2 รวมรวมขNอมูลที ่ไดNจากการสนทนากลุ Pมเพื ่อทำการวิเคราะห9ขNอมูล สรุปและ 

อภิปรายผล 

 ข้ันตอนท่ี 3 ปรับปรุงแกNไขรูปแบบตามคำแนะนำของผูNเช่ียวชาญ 

  

4. การเก็บรวบรวมข[อมูล 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนา 

ทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 มีวิธีดำเนินการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา โดยใชNระเบียบวิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสานวิธี การเก็บรวบรวมขNอมูลประกอบดNวย 4 ข้ันตอน คือ  

 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะหDข[อมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) 

 สำรวจขNอมูลและการประเมินผลตามสภาพจริงของสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาสาระการเรียนรูNภาษาอังกฤษ นำมาเป]นขNอมูลในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานกับการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]น

ฐานท่ีสPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน       

การสอน (Design and Development :  D and D) 

 พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน และเครื่องมือประกอบ การใชNรูปแบบ

โดยการตรวจสอบคุณภาพดNานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของรูปแบบ คูPมือการใชNรูปแบบและแผนการจัดการ

เรียนรูN ดNวยการจัดสนทนากลุPมผูNทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน และตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการ

เรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ซึ่งผูNวิจัยสรNางขNอรายการขึ้นตามแนวคิดของ Shear, Novais, Means, Gallagher, 

and Langworthy (2010) และ The William and Flora Hewlett Foundation (2010) ไดNแกP ทักษะการ

คิดอยPางมีวิจารณญาณและการแกNป�ญหา (Critical Thinking Skills and Problem Solving) ทักษะการคิด

สรNางสรรค9และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Skills) ทักษะการทำงานรPวมกัน (Collaboration 

Skills)  ความเช่ือมโยงระดับโลก (Global Connections) ความเช่ือมโยงระดับทNองถ่ิน (Local Connections) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 106 ~ 
 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ความคิดริเริ่มและการวางเป�าหมายของตนเอง (Initiative and 

Self-direction) ทักษะดNานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) 

 ข ั ้ นตอนท่ี  3 การว ิจ ั ย  (Research : R2) การทดลองใช [ ร ูปแบบการเร ี ยนการสอน 

(Implementation : I) 

 การทดลองใชNรูปแบบโดยใชNแบบแผนการทดลองแบบ The One-Group Pretest–Posttest Design 

นำรูปแบบการเรียนการสอนตNนแบบไปทดลองใชNกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปXที ่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปX

การศึกษา 2561 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ซึ่งเป]นกลุPม

ตัวอยPาง ดังนี้  1) ทดสอบกPอนเรียน (ประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21)  2) ดำเนินการสอนโดยใชN

รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดไวN  3) ทดสอบหลังเรียน (ประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 

21) 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผลแผนการเรียนการสอน 

(Evaluation : E)   

 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบกับนักเรียนที่เป]นกลุPมตัวอยPางการวิจัย ประเมินประสิทธิผล

ของรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

 

5. การวิเคราะหDข[อมูลและสถิติท่ีใช[ในการวิเคราะหDข[อมูล 

 การวิเคราะห9ขNอมูลแบPงออกเป]น 2 ตอน ไดNแกP 

 การวิเคราะหDข[อมูลเชิงปริมาณ ท่ีรวบรวมไดNจากแบบประเมินทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21  

วิเคราะห9โดยใชNคอมพิวเตอร9โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences Version 17.0( 

เพ่ือวิเคราะห9หาคPาสถิติตPาง ๆ ประกอบดNวย 

 1) ขNอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูNตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป]นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ใชNการวิเคราะห9ขNอมูลโดยใชNสถิติเชิงพรรณา ไดNแกP ความถ่ีและรNอยละ 

 2) ขNอมูลเกี ่ยวกับทักษะการเรียนรู NแหPงศตวรรษที ่ 21 วิเคราะห9ขNอมูลเป]นแบบมาตราสPวน 

ประมาณคPา (Rating Scale) ใชNสถิติเชิงพรรณา ไดNแกP การหาคPาเฉลี่ย (Mean) และคPาสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยกำหนดการแปลความหมายคPาคะแนนเฉลี่ยใชNเกณฑ9การแปลความหมายแบPง

ออกเป]น 3 ระดับดังน้ี   

 

 คะแนนเฉล่ียระหวPาง  

   2.34 – 3.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติอยPางชัดเจนสม่ำเสมอ  

       (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับดีมาก) 
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   1.68 – 2.33 หมายถึง  มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัตินานนานคร้ัง  

       (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับปานกลาง) 

   1.00 – 1.67 หมายถึง  มีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติบNางเล็กนNอย 

       (มีทักษะในขNอน้ันอยูPในระดับต่ำ) 

 การวิเคราะหDข[อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห9ขNอมูลการประเมินรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยวิธีการ

สนทนากลุPม (Focus Group) ใชNวิธีการวิเคราะห9เนื้อหา (Content Analysis) โดยแตPละองค9ประกอบจะแยก

วิเคราะห9ประเด็นป�ญหาและแนวทางในการปรับปรุงแกNไข 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยแบPงออกเป]น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังจากทำการปรับปรุง

แกNไขตามคำแนะนำของผูNเชี่ยวชาญ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน ท่ี

พัฒนาข้ึน มีรายละเอียดดังน้ี  

ขั้นที่ 1 ขั้นทดสอบกPอนเรียน เพื่อวัดทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยใชNแบบประเมินทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูNวิจัยพัฒนาข้ึน 

ขั้นที่ 2 ขั้นกPอนการใชNวรรณกรรมเป]นฐานรPวมกับการใชNโครงงานเป]นฐาน ขั้นนี้เป]นการกำหนดหัว

เรื่องในการเรียนรูN โดยนำวรรณกรรมที่คัดเลือกมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูN ขั้นน้ี ประกอบดNวย การเลือก

หัวเร่ืองการเรียนรูN การสรNางแผนผังการเรียนรูN และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูN 

ขั้นที่ 3 ขั้นการใชNวรรณกรรม ขั้นนี้มีการเลือกวรรณกรรมเพื่อการเรียนรูNภาษาของเด็กโดยเลือกจาก

วรรณกรรมที่เป]นไปตามเกณฑ9 เมื่อเลือกวรรณกรรมไดNแลNว ครูจะเป]นผูNอPานใหNนักเรียนฟ�ง 1 รอบกPอน จากน้ัน

จึงอPานรPวมกัน โดยครูจะอPานอยPางตั้งใจ มีความสุขในการอPาน และอPานใหNมีทPวงทPาและลีลาการอPานที่กระตุNน

ผู Nเรียน ทNายที่สุดนักเรียนอPานวรรณกรรมอยPางอิสระดNวยตนเอง รวมทั้งอPานกับเพื ่อน เพื ่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ9รPวมกัน เชPน คำศัพท9ภาษาอังกฤษ  

ขั้นที่ 4 ขั้นตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชNโครงงานเป]นฐาน เมื่อนักเรียนอPานวรรณกรรมแลNวจึงมีการ

ตอบสนองตPอวรรณกรรม โดยกิจกรรมจะเป]นการใชNโครงงานเป]นฐาน ซ่ึงมีข้ันตอน ดังน้ี 

(1) การคิดและเลือกหัวขNอโครงงาน นักเรียนทำงานกลุPมรPวมกันวางแผน เลือกหัวขNอโครงงาน  

(2) การกำหนดจุดมุPงหมาย นักเรียนวางแผนจุดมุPงหมายของโครงงาน โดยมีผูNสอนประเมินจุดมุPงหมาย

ใหNมีความเหมาะสม ชัดเจน ครอบคลุม ครบถNวนสมบูรณ9 
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(3) การแสวงหาความรูN นักเรียนศึกษาเอกสารหาขNอมูลที่เกี่ยวขNองกับหัวขNอโครงงาน ในสPวนเนื้อหา

ขNอมูลท่ีเก่ียวขNองกับการทำโครงงาน  

(4) การวางแผนเคNาโครงงาน นักเรียนวางแผนทำโครงงาน โดยผูNสอนคอยใหNคำปรึกษา 

(5) การลงมือปฏิบัติโครงงาน นักเรียนรPวมกันเริ ่มดำเนินงานลงมือปฏิบัติโครงงานจริง ผู Nสอน 

สังเกตการณ9ประเมินงานและใหNคำปรึกษาแกPนักศึกษา  

(6) การนำเสนอผลงาน นักเรียนนำเสนอผลงานหนNาชั้นเรียน สPวนผูNสอนประเมินตามสภาพจริง 

ผลงานของโครงงานท่ีนักเรียนไดNพัฒนาข้ึน 

ข้ันท่ี 5 ข้ันทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะศตวรรษท่ี 21 เพ่ือวัดทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน โดย

ใชNแบบประเมินทักษะศตวรรษท่ี 21 หลังจากเรียนโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

 

ตอนที่ 2  ผลการประเมินทักษะการเรียนรู[แห(งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ป�ท่ี 6 

ตารางท่ี 1 คPาเฉลี่ย ความตPางของสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คPาสถิติทดสอบที และระดับนัยสำคัญทางสถิติของ

ทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6 

รายการประเมิน 
ก(อน หลัง 

t 
Sig. 

(2-tailed)  S.D.  S.D. 

1. ดNานทักษะการคิดอยPางมีวิจารณา

ญาณและการแกNป�ญหา 10.90 1.80 13.05 1.24 9.329* 0.000 
2. ดNานทักษะการคิดสรNางสรรค9และ

นวัตกรรม 9.25 2.26 13.66 0.81 12.262* 0.000 
3. ดNานทักษะการทำงานรPวมกัน 10.02 1.58 13.43 1.13 12.002* 0.000 
4. ดNานความเช่ือมโยงระดับโลก 10.30 2.55 13.30 1.29 8.798* 0.000 
5. ดNานความเช่ือมโยงระดับทNองถ่ิน 10.02 2.13 13.39 1.11 10.593*  0.000 
6. ดNานทักษะการส่ือสาร 10.02 2.45 13.39 1.22 8.741* 0.000 
7. ดNานความคิดริเร่ิมและการ

วางเป�าหมายของ ตนเอง 10.73 2.32 13.16 1.08 7.502* 0.000 
8. ดNานทักษะดNานสารสนเทศ ส่ือ

และเทคโนโลยี 10.27 2.18 13.36 1.10 8.649* 0.000 
ภาพรวม 80.70 9.34 107.27 4.27 17.771* 0.000 

*p<.05 

C C
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จากตารางที่ 4.2 พบวPา การประเมินกPอนและหลังพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ใน

ภาพรวม มีคPาเฉลี่ยเทPากับ 80.70 และ 107.27 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหวPางคะแนนกPอนและหลัง

พัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 พบวPา คะแนนหลังพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 สูง

กวPากPอนพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรม           

การสอนโดยการใช[การสนทนากลุ(ม 

 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน โดยการ

ใชNการสนทนากลุPม ซึ่งจากประเด็นการประเมินรูปแบบที่แบPงเป]น 4 ดNาน ประกอบดNวย ดNานความเหมาะสม

เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของรูปแบบ ดNานความถูกตNองตามหลักวิชาการ ดNานความเหมาะสมของขั้นตอนการ

เรียนรูNที่การบูรณาการนวัตกรรมการสอน และดNานความเหมาะสมในการนำไปใชN พบวPา ผูNเชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นวPารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนโดยรวมมีคุณภาพ 

เหมาะสมกับระดับของผูNเรียน นอกจากนี้ผูNเชี่ยวชาญยังเห็นดNวยกับรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการ

สอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับการใชNโครงงานเป]นฐานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของผูNเรียน วPาควร

ประกอบดNวย 5 ขั้นตอน อันไดNแกP ขั้นทดสอบกPอนเรียน ขั้นกPอนการใชNวรรณกรรมเป]นฐานรPวมกับการใชN

โครงงานเป]นฐาน ขั้นการใชNวรรณกรรม ขั้นตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชNโครงงานเป]นฐาน และขั้นทดสอบ

หลังเรียนเพ่ือวัดทักษะศตวรรษท่ี 21 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

เพ่ือสPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 สรุปผลการวิจัยไดNดังน้ี 

1. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนประกอบดNวย 5 

ขั้นตอนหลัก อันไดNแกP 1) ขั้นทดสอบกPอนเรียน 2) ขั้นกPอนการใชNวรรณกรรมเป]นฐานรPวมกับการใชNโครงงาน

เป]นฐาน 3) ขั้นการใชNวรรณกรรม 4) ขั้นตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชNโครงงานเป]นฐาน ซึ่งในขั้นน้ีมีการ

ตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยนำการใชNโครงงานเป]นฐานเขNามาบูรณาการ และ 5) ข้ันทดสอบหลังเรียน 

2. ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 5 ดNาน หลังการจัดการเรียนรูNภาษาอังกฤษโดย

การบูรณาการนวัตกรรมการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับโครงงานเป]นฐานสูงกวPากPอนการเรียนอยPางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)  ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน เม่ือวิเคราะห9รายดNานพบวPา ทุกดNานมีคPาเฉล่ีย

คะแนนหลังการเรียนรู NภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับ
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โครงงานเป]นฐานอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p < .05) โดยทักษะที่มีคPาเฉลี่ยสูงขึ้น 3 ลำดับแรก ไดNแกP 1) ดNาน

ทักษะการคิดสรNางสรรค9และนวัตกรรม 2) ดNานทักษะการทำงานรPวมกัน 3) มี 2 ดNาน คือ ดNานความเชื่อมโยง

ระดับทNองถ่ินและดNานทักษะการส่ือสาร 

3. จากการสนทนากลุPมผูNเชี่ยวชาญ พบวPา ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย

การบูรณาการนวัตกรรมการรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมดNานกรอบแนวคิดของ

รูปแบบ ดNานความถูกตNองตามหลักวิชาการ ดNานความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนรู Nที ่การบูรณาการ

นวัตกรรมการสอน และดNานความเหมาะสมในการนำไปใชN นอกจากนี้ผูNเชี่ยวชาญยังเห็นดNวยกับรูปแบบการ

เรียนการสอนที่บูรณาการการสอนโดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับการใชNโครงงานเป]นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ

ศตวรรษที่ 21 ของผูNเรียนวPาควรประกอบดNวย 5 ขั้นตอน อันไดNแกP ขั้นทดสอบกPอนเรียน ขั้นกPอนการใชN

วรรณกรรมเป]นฐานรPวมกับการใชNโครงงานเป]นฐาน ขั้นการใชNวรรณกรรม ขั้นตอบสนองตPอวรรณกรรมโดยใชN

โครงงานเป]นฐาน และข้ันทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดทักษะศตวรรษท่ี 21 

 

อภิปรายผล  

  1. ทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ของผูNเรียนสูงขึ้นหลังใชNการเรียนโดยการบูรณาการนวัตกรรม

การสอนอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงวPาการจัดการเรียนรูNโดยการบูรณาการการสอนแบบใชN

วรรณกรรมเป]นฐานกับโครงงานเป]นฐาน สามารถสPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากผูNเรียน

ไดNรับแบบอยPางทางภาษาจากการฟ�งและการอPาน ไดNคิดทบทวนและสะทNอนเรื่องราวจากวรรณกรรมออกมา

โดยการทำโครงงาน นอกจากนี้การทำกิจกรรมลักษณะนี้ยังเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งเป]นไปตาม

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูNเรียนเป]นศูนย9กลาง (Learner Centeredness) ที่กลPาวไวNวPาการจัดการ

เรียนรูNน้ันจะตNองคำนึงถึงความตNองการและความสนใจของผูNเรียนเป]นสำคัญ โดยกิจกรรมและรูปแบบการเรียน

แบบโครงงานเป]นฐานนั้นเป�ดโอกาสใหNผูNเรียน ไดNเลือกหัวขNอในการศึกษาและคNนควNาหาขNอมูลตามความสนใจ

ของผูNเรียนเอง จากแหลPงขNอมูลท่ีหลากหลายอยPางเป]นระบบ ซึ่งสอดคลNองกับ Fried-Booth (1986) ที่ไดNกลPาว

วPาการที่ผูNเรียนมีอิสระในการเลือกเนื้อหาหรือหัวขNอนั้นสPงผลตPอความสำเร็จในการเรียนของผูNเรียนเป]นอยPาง

มาก เนื่องจากผูNเรียนสามารถขยายความสนใจและตPอยอดการเรียนรูNใหNลึกซึ้งกวPาเดิม อีกทั้งยังเป�ดโอกาสใหN

ผูNเรียนสามารถเรียนรูNไดNอยPางเหมาะสมกับระดับของตน และยังการสรNางแรงบันดาลใจในการเรียนรูNสPงผลใหN

ผูNเรียนมีความพยายามและมุPงมั่นมากขึ้นที่จะอPานเนื้อหาในระดับที่ยากกวPาเดิมอยPางตPอเนื่อง เพื่อใหNไดNขNอมูล

ตามที่ตNองการ ซึ่งสอดคลNองกับ Larmer and Mergendoller (2010) และ Haines (1989) ที่กลPาวไวNวPา การ

ที่ผูNเรียนไดNเขNามามีสPวนรPวมในการเลือกบทเรียนวิธีการเรียนหรือการทำงาน และผลงานนั้นสามารถชPวยใหN

ผูNเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหามากข้ึน และสPงผลใหNมีผลการเรียนท่ีดีข้ึนตามลำดับ ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูNวิจัยไดNใหN

อิสระกับผูNเรียนในการเลือกหัวขNอในการทำโครงงานท่ีตรงกับความสนใจของผูNเรียน 
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  2. จากผลการวิจัยที่ไดNนำรูปแบบการสอนแบบบูรณาการนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการการสอน

แบบใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับโครงงานเป]นฐานไปจัดการเรียนการสอนใหNกับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปX

ที่ 6  พบวPา นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 สูงขึ้นทุกดNาน เนื่องจากหลักการสอนแบบบูรณาการนี้เป]นการ

เสริมสรNางใหNเด็กไดNเรียนรู Nจากประสบการณ9ที ่มีความหมายและใชNวรรณกรรมที่เหมาะสมกับผูNเรียน ซ่ึง

ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลNองกับรายงานการวิจัยในระดับประถมศึกษา กลPาวคือ ธรรมชาติการเรียนรูNภาษา

ของเด็กในระดับประถมศึกษานั้น เด็กจะเรียนไดNดีหากมีประสบการณ9ตรง ไดNเรียนสิงที่มีความหมายและไดN

เรียนรูNจากส่ิงท่ีเป]นรูปธรรม (เกสรี ลัดเลีย, 2549) 

 

ข[อเสนอแนะ  

การวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอน 

เพ่ือสPงเสริมทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 มีขNอเสนอแนะการวิจัย ดังน้ี 

1. ด[านการนำไปใช[ในการศึกษา  

1.1 ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูNที่บูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานและการสอนโดยใชN

วรรณกรรมเป]นฐานอยPางตPอเน่ือง เพ่ือใหNนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษท่ี 21 ไดNครบทุก

ดNาน  

1.2 ควรนำรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการนวัตกรรมการสอนไปประยุกต9ใชN

ในรายวิชาอื่น เพื่อใหNการพัฒนาทักษะการเรียนรูNแหPงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนเป]นไปในทิศทางเดียวกันและ

เสริมซ่ึงกันและกัน  

1.3 ในรายวิชาตPางๆ ควรมีการจัดบรรยากาศหNองเรียนใหNนักเรียนรูNสึกสนุกและผPอนคลาย เพื่อทำใหN

เกิดทัศนคติท่ีดีตPอการเรียน มีความสุขและกระตือรือรNนท่ีจะเรียน   

2. ด[านการนำไปใช[ปฏิบัติ    

ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนรู Nแบบโครงงานเป]นฐานและการสอนโดยใชN

วรรณกรรมเป]นฐานครั้งนี้ มีผลลัพธ9ที่ไดNเพิ่มเติม คือ ชิ้นงานจากโครงงานที่นักเรียนสรNางขึ้น ดังนั้น ควร

ประสานกับวิชาอื่น โดยนำความรูNจากวิชาอื่นมาประกอบเพื่อสรNางผลงาน สิ่งประดิษฐ9 นวัตกรรมที่ทันสมัย

อยPางไรขีดจำกัด  

3. ด[านการวิจัย  

ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนรูNแบบโครงงานเป]นฐานและการสอน

โดยใชNวรรณกรรมเป]นฐานกับรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนารูปแบบตPอไป 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 112 ~ 
 

รายการอ[างอิง 

ปรตา หวังดุล และ อัญญมณี บุญซ่ือ . )2557(. การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยใชN  

วรรณกรรมเป]นฐาน : การปฏิบัติท่ีเป]นเลิศของโรงเรียนทุPงมหาเมฆ . วารสารอิเล็กทรอนิกส- 

ทางการศึกษา, 9)1( , 754-767.  

ลัดดา ศิลานNอย, และอังคณา ตุงคะสมิต . )2553(. เอกสารประกอบการอบรมเร่ืองการพัฒนาการ 

เรียนการสอนดAวยโครงงาน. ขอนแกPน : คณะศึกษาศาสตร9  มหา วิทยาลัยขอนแกPน. 

วิจารณ9 พานิช . )2555(. วิถีสรAางการเรียนรูAเพ่ือศิษย-ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-  

สฤษด์ิวงศ9 .  

สุพรรณี ชาญประเสริฐ . )2556(. การจัดการเรียนรูNวิทยาศาสตร9และทักษะท่ีจำเป]นในศตวรรษท่ี 21.  

นิตยสาร สสวท., 42)185( , 10-13.  

Baron, K. ( 2011(. Six steps for planning a successful project. Retrieved from  

 www.edutopia.org/maine-project-learning-six-steps-planning.  

Bender, W. N. ( 2012(. Project-based learning: Differentiating instruction for the 21st  

century. Thousand Oaks, CA: Corwin, a Sage Company.  

Grant, M. M. ( 2002(. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and  

recommendations. Meridian: A middle school computer technologies journal,  

5)1( , 83.  

Shear, L., Novais, G., Means, B., Gallagher, L., & Langworthy, M. ( 2010(. ITL Research  

Design. Menlo Park, CA: SRI International. Retrieved from  

http://itlresearch.com/images/stories/reports/ITL %20 Research %20 design_ 15%20 Nov

%202010. pdf 

Taylor, L. M., & Fratto, J. M. ( 2012(. Transforming Learning Through 21st Century Skill.  

New Jersey. 

Wallace, C. ( 1992(. Reading. Oxford: Oxford University Press. The William and Flora  

Hewlett Foundation ( 2010(. Education Program Strategic Plan. Menlo Park, CA: 

Author. Retrieved from 

http://www.hewlett.org/uploads/documents/Education_Strategic_Plan_ 2010. pdf 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 ~ 113 ~ 
 

ความต&องการและการรับรู&ของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัส          

โควิด-ไนนBทีนในสนามบินสุวรรณภูม ิ

NEEDS AND PERCEPTIONS OF PEOPLE ABOUT SAFETY MEASUREMENT       

COVID 19 IN SUVARNABHUMI AIRPORT 

  
ณัฐรุจา อรรถจริยาพร1 ชนิสรา เหมรา2และสมพงษD  อัศวริยธิปVติ3 

1สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ fronggsuayy@gmail.com 
2สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ h.chanissara@gmail.com 
3สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ drsompong.a@gmail.com 

 

 

บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความตFองการและการรับรูFของประชาชน

เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัส โควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ กลุQมตัวอยQางที่ใชFในการวิจัย

เชิงคุณภาพมีจำนวน 6 คน และเชิงปริมาณจำนวน 400 คน เปVนประชาชนที่อาศัยอยูQในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

เพราะ จังหวัดชลบุรีเปVนเมืองแหQงการทQองเที่ยวและดFวยในขณะนั้นมีการแพรQระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-ไนน9   

ทีนซ่ึงทำใหF คณะผูFวิจัยสะดวกตQอการดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชFในการศึกษาวิจัยเปVนแบบสัมภาษณ9กึ่งมี

โครงสรFางและแบบสอบถาม การวิเคราะห9ขFอมูลเชิงคุณภาพใชFการสรุปผลในประเด็นสำคัญ และสถิติที่ใชFใน

การวิเคราะห9ขFอมูลเชิงปริมาณไดFแกQ คQารFอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test และ

One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบวQา  

 1) ความตFองการของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด -ไนน9ทีนในสนามบิน

สุวรรณภูมิพบวQา ประชาชนตFองการการรักษาความสะอาด เนื่องจากความสกปรกเปVนแหลQงสะสมแบคทีเรีย

และกQอใหFเกิดพาหะในการเกิดโรคตQาง ๆ อาจไมQเพียงแตQไวรัสโควิด -ไนน9ทีนแตQความสกปรกอาจจะทำใหFเกิด

โรคตQาง ๆ  ขึ้นมาไดF 2) การรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด -ไนน9ทีนใน

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรวมอยูQในระดับมาก ) Mean = 0.71)  3) ผลการเปรียบเทียบการรับรูFของประชาชนท่ี

อาศัยอยูQในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดFเฉลี่ยที่ไดFรับตQอเดือน สถานภาพการ

สมรส ที่ตQางกันมีการรับรูFเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด -ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยรวม ไมQแตกตQางกัน 

 

คำสำคัญ: ความตFองการ  การรับรูF  มาตรการรักษาความปลอดภัย  ไวรัสโควิด -ไนน9ทีน  
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Abstract 

This paper presents a guideline for  preparing a paper to submit to  the study and 

compare the need and perception of people about safety measurement Covid 19 in 

Suvarnabhumi airport. The sample group for the qualitative research consisted of 6 people 

and quantitative research of 400 people is people living in the area of Chonburi province. The 

search instruments were Semi-Structured Interview and Questionnaires. Qualitative Data 

Analysis was used to summarize the key points and statistics use for quantitative Data Analysis 

include frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The research 

finding were: 
 1) need of people about safety measurement Covid 19 in Suvarnabhumi airport found 

that People want cleanliness This is because dirt is the accumulation of bacteria and can be 

the carrier of various diseases Therefore, all 6 respondents mired in the interview on the issue 

of cleanliness within Suvarnabhumi Airport. 2) perception of people about safety 

measurement Covid 19 in Suvarnabhumi airport Overall was at a high level (Mean = 0.71). 3) 

The comparison of the perceptions of people living in Chonburi Province with gender, age, 

education level, occupation and average income received per month. Marital status Different 

people have been known about the COVID-Ninety-Nine Virus Security Measures in 

Suvarnabhumi Airport. Overall was no different. 

 

Keywords:  Need, Perception, Safety measurement, Covid 19 

 

บทนำ 

       ในชQวงปลายป� พ . ศ.2562 ที ่ผQานมานั ้นมีการแพรQระบาดรFายแรงของเชื ้อไวรัสโควิดไนน9ทีน-ไดF        

สรFางความวิตกกังวลและสQงผลกระทบอยQางหนักตQอประชากรทั่วโลก ทั้งยังมีจำนวนของผูFป�วยและผูFเสียชีวิต

เพิ่มขึ้นอยQางตQอเนื่อง ผูFที่ติดเชื้อไวรัสโควิดมีอาการเชQนเดียวกับผูFป�วยที่มีการติด 2019 ไนน9ทีนสายพันธุ9ใหมQ-

สดงอาการตั้งแตQระดับความรุนแรงนFอย ไดFแกQ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีโดยจะแเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 

ไขF โดยในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากรQวมดFวย บางรายเสียชีวิต แตQหาก

ผูFสูงอายุและผูFที ่มีโรคประจำตัว เชQน เบาหวาน และโรคหัวใจจะเปVนกลุQมที ่เสี ่ยงตQอการเจ็บป�วยรุนแรง       

ดังนั้นมาตรฐานองค9การอนามัยโลกไดFแนะนำใหFประชาชน ลดการสัมผัสป�จจัยเสี่ยงและการแพรQเชื้อในระยะ

ตQาง ๆ มาตรฐานนี้ยังแนะนำใหFลFางมือ ดูแลสุขอนามัย ทางเดินหายใจ เมื่อไอหรือจามใหFใชFขFอพับแขนดFานใน
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ป�ดปากหรือใชFกระดาษชำระแลFวทิ้งในถังขยะ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปลอดภัย และหลีกเลี่ยง        

การสัมผัสกับผูFท่ีมีอาการเจ็บป�วยท่ีเก่ียวขFองกับระบบทางเดินหายใจ (องค9การอนามัยโลก, 2563) 

  จากการเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด-ไนน9ทีน ซึ่งนับวันจะพบวQาจำนวนของผูFป�วยเพิ่มขึ้นเปVนลำดับ 

แทบทุกประเทศทั่วโลกตQางออกมาตรการเพื่อป�องกันและรักษาชีวิตพลเมืองของตนควบคูQไปกับการคFนหา

วิธีการรักษาเพื่อยับยั้งและเยียวยา ขณะเดียวกันบางประเทศออกมาตรการ "ป�ดเมือง" หFามการเดินทาง      

เขFา-ออกในประเทศ แนQนอนวQายQอมกระทบกับการเดินทางและกระทบโดยตรงตQอสายการบินตQาง ๆ ทั่วโลก 

เนื่องจากสายการบินทั่วโลกเริ่มลดเที่ยวบิน บางสายการบินไมQมีเที่ยวบินและหFามอากาศยานทำการบินเขFาสูQ

ประเทศ จึงทำใหFผูFใชFบริการสนามบินลดลงเปVนจำนวนมาก และไดFระงับการดำเนินงานของสนามบิน เพ่ือเปVน

การป�องกันการแพรQระบาดของโควิด-ไนน9ทีน เพราะเห็นวQาการใชFบริการของผูFโดยสารบนเครื่องบินมีโอกาสท่ี

จะแพรQเชื้อโรคไดFมาก เนื่องดFวยขณะที่มีการเกิดโรคระบาดในชQวงแรกที่มีความรุนแรง รัฐบาลไทยไดFออก

มาตรการเคอร9ฟ�วคือส่ังหFามใหFประชาชนออกจากเคหสถานณ9ท่ัวประเทศในชQวงเวลา 22.00 – 04.00 น. ซ่ึงทำ

ใหFสนามบินไดFรับผลกระทบจากการสายการบินที่ทำการหยุดใหFใชFบริการชั่วคราวทั้งภายในและภายนอก

ประเทศรวมถึงกระทบในดFานเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงตFองกระตุFนเศรษฐกิจหลังสถานการณ9ไวรัสโควิด-ไนน9ทีน   

ในประเทศไทยเริ ่มดีขึ ้นรัฐบาลไดFพยายามออกมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยใหFธุรกิจตQาง ๆ รวมถึง

สนามบ ินปฏ ิบ ัต ิตามอย Qางเคร Qงคร ัด เพ ื ่อป �องก ันม ิ ให Fสถานการณ9ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวรัส                           

โคว ิด-ไนน9ท ีนร ุนแรงมากยิ ่งข ึ ้นและเพื ่อสนับสนุนการแกFไขสถาณการณ9ฉ ุกเฉ ินใหFย ุต ิลงโดยเร็ว                

กรมทQาอากาศยานและกระทรวงสาธารณสุขไดFออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามบินใหFรัดกุมมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อใหFเกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยมากที่สุด โดยใหFบริษัททQาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

บังคับใชFมาตราการในการป�องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-ไนน9ทีน ไดFแกQ สวมหนFากากอนามัยหรือ

หนFากากผFาตลอดเวลาเมื่อยู Qในอาคาร เวFนระยะหQางระหวQางบุคคลอยQางนFอย 1 เมตร ลงทะเบียนขFอมูล

ผูFใชFบริการภายในสนามบินผQาน QR Code เขFารับการคัดกรองดFวยการวัดอุณหภูมิ หมั่นลFางมือดFวยสบูQ      

น้ำยาฆQาเชื้อ หรือแอลกอฮอล9เจล และปฏิบัติตามมาตรการและกฎระเบียบอยQางเครQงครัด เพื่อควบคุมป�องกัน

ไมQใหFเกิดการแพรQระบาดระลอกใหมQในประเทศไดFอยQางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

 จากป�ญหาและความสำคัญที่กลQาวขFางตFนทำใหFคณะผูFวิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ความตFองและการรับรูFของ

ประชาชนเกี่ยวกับมาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ผลที่คาดวQา

จะไดFรับสามารถทำใหFประชาชนตระหนักรูFถึงป�ญหาที่รFายแรงของไวรัสโควิด-ไนน9ทีน และใหFไดFทราบถึง

มาตราการรักษาความปลอดภัยเพ่ือไมQใหFเกิดการแพรQระบาดท่ีรุนแรงมากข้ึน 
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วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความตFองการของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนใน

สนามบินสุวรรณภูมิ 

        2. เพื ่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู Fของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัส         

โควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. ขอบเขตดFานเน้ือหา 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุQงศึกษาเรื่อง ความตFองการและการรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับมาตราการรักษา

ความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ ในมุมมองของประชาชน ประกอบดFวย ดFานการ

รักษาระยะหQางระหวQางบุคคล ดFานการเตรียมความพรFอมในการปฏิบัติงาน ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการ

ทำงาน และดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน 

 2. ขอบเขตดFานประชากรท่ีใชFในการศึกษาวิจัย 

            ประชากรท่ีใชFในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่เราจะใชFในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน 

ไดFจากการคำนวณจำนวนกลุQมตัวอยQางจากสูตรกรณีไมQทราบขนาดตัวอยQางของ W.G Corchran โดยกำหนด

ระดับคQาความเชื่อมั่นรFอยละ 95 และระดับคQาความคลาดเคลื่อนรFอยละ 5 (กัลยา วานิชย9ป�ญญา, 2554)      

โดยการใชFวิธีการสุQมกลุQมตัวอยQางแบบไมQใชFหลักความนQาจะเปVน (Nonprobability Sampling) โดยการเลือก

กลุQมตัวอยQางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

2. ตัวแปรในการศึกษา 

 2.1 ตัวแปรตFน คือ ลักษณะทางดFานประชากรศาสตร9 ประกอบดFวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดFเฉล่ียท่ีไดFรับตQอเดือน และสถานภาพการสมรส  

 2.2 ตัวแปรตาม คือ ความตFองการและการรับร ู Fของประชาชนเกี ่ยวกับมาตรการรักษา               

ความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีน ประกอบดFวย ดFานการรักษาระยะหQางระหวQางบุคคล ดFานการเตรียม     

ความพรFอม ในการปฏิบัติงาน ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน และดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน 
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 3. การสรFางเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย 

     3.1 การสรFางเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 

      - การกำหนดประเด็น คณะผูFวิจัยไดFศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขFองกับความตFองการ และ

แนวทางการบริหารจัดการสนามบินในชQวงที ่ม ีการระบาดของโรค COVID-19 เพื ่อใชFเปVนแนวทางใน            

การกำหนดขFอคำถามซ่ึงเปVนเคร่ืองมือในการสัมภาษณ9เชิงลึก (In-depth Interview)  

      - ใชFการจดบันทึกโดยละเอียดที่ไดFจากการสนทนา เพื่อป�องกันการลืม และชQวยใหFสามารถ

เรียบเรียงความคิดในการสัมภาษณ9ตQอไป นอกจากนี ้ยังชQวยใหFสรุปขFอมูลไดFเปVนระยะ ๆ คณะผู Fว ิจัย                 

ทำการขออนุญาติใชFเครื่องบันทึกเสียง เมื่อผูFใหFสัมภาษณ9ไมQขัดขFอง คณะผูFวิจัยจะไดFบันทึกเสียงไวFทำใหF

สามารถเก็บรายละเอียดของขFอมูลไดFมาก  

          3.2 การสรFางเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 

          - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวขFองกับ “ความตFองการและการรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับ

มาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ” เพื่อนำขFอมูลมาเปVนแนวทางใน        

การศึกษาวิจัย 

        - ศึกษาวิธีการสรFางแบบสอบถามประเภทตQาง ๆ จากหนังสือที่เกี่ยวขFอง และแบบสอบถาม

เก่ียวกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขFอง แลFวนำมาสรFางเปVนแบบสอบถามสำหรับใชFเปVนเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี 

  - การหาความเที ่ยงตรง (Validity) ซึ ่งหลังจากไดFสรFางแบบสอบถามเสร็จแลFวจึงไดFนำ

แบบสอบถามไปปรึกษาที่ปรึกษาวิจัยและผูFเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตFองในการใชFถFอยคำสำนวน 

ภาษา การจัดลำดับของคำถาม และความสมบูรณ9ของเนื้อหา แลFวนำขFอเสนอแนะตQาง ๆ ที่ไดF มาปรับปรุง

แกFไขแบบสอบถามเพื ่อใหFสมบูรณ9 โดยคQาความเที ่ยงตรงที ่คำนวณไดFคQา IOC อยู QระหวQาง 0.60 – 1.00          

แสดงวQาแบบสอบถามมีความตรงตามเน้ือหาท่ีตFองการศึกษา 

    - การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยสถิติที่ใชFหาคQาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชF

วิธีหาคQาสัมประสิทธิ์อัลฟ�า (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยคQาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคQาเทQากับ 0.90     

 4. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขFอมูล 

      4.1 การเก็บขFอมูลเชิงคุณภาพ  

       เครื ่องมือที่ใชFเปVนแบบสัมภาษณ9แบบกึ่งโครงสรFาง )Semi-Structured Interview ( เปVน

คำถามเกี่ยวกับความตFองการมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิของไนน9

ประชาชนที่อาศัยอยูQในจังหวัดชลบุรี โดยคณะผูFวิจัยไดFแบQงคำถามในการสัมภาษณ9ออกเปVน 15 ขFอ ซึ่งลักษณะ

ของขFอคำถามเปVนแบบปลายเป�ด   

            4.2 การเก็บขFอมูลเชิงปริมาณ 
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     เคร่ืองมือท่ีใชFในการเก็บรวบรวมขFอมูลเปVนแบบสอบถามแบบปลายป�ด โดยคณะผูFวิจัยไดFแบQง

ขFอมูลที่ศึกษาออกเปVน 4 สQวน ไดFแกQ ลักษณะดFานประชากรณ9ศาสตร9 ขFอมูลพฤติกรรมการใชFบริการสนามบิน

สุวรรณภูมิ  การรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับมาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบิน

สุวรรณภูมิ และขFอเสนอแนะ 
  5. การเก็บรวบรวมขFอมูล 

             5.1  แหลQงขFอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

          5.1.1  เชิงคุณภาพ ไดFทำการเก็บรวบรวมขFอมูลโดยการสัมภาษณ9เชิงลึก (In-depth 

Interview) จากกลุ Qมผู FใหFขFอมูลหลักที ่เปVนประชาชนที ่อาศัยอยู Qในพื ้นที ่จ ังหวัดชลบุร ี จำนวน 6 คน              

แบQงตามชQวงวัยของผูFใหญQ วัยละ 2 คน นั้นคือ วัยผูFใหญQตอนตFน (อายุ 18-35 ป�) วัยผูFใหญQตอนกลาง (อายุ 35-

60 ป � )  และว ัยผ ู F ใหญ Qตอนปลาย (อาย ุ  60 ป �ข ึ ้นไป) (คณะแพทยศาสตร 9  โรงพยาบาลรามธ ิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล) ทำการสัมภาษณ9เปVนเวลา 10 - 20 นาที ตQอ 1 คน  โดยคำถามมีความสัมพันธ9กับ

แบบสอบถามของการรับรูFเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ  

    5.1.2 เชิงปริมาณ เปVนการเก็บรวบรวมขFอมูลโดยใชFแบบสอบถามจากกลุQมตัวอยQางที่เปVน

ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน  

           5.2  แหลQงขFอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปVนการรวบรวมขFอมูลประกอบการศึกษาวิจัย     

โดยใชFการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวขFอง ทั้งที่อยูQในรูปของหนังสือ บทความ วิชาการ 

ขFอมูลจากแหลQงอFางอิงอิเล็กทรอนิกส9 ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขFองกับการศึกษาวิจัย 

  6. สถิติท่ีใชFในการวิเคราะห9ขFอมูล 

            6.1 การวิเคราะห9ขFอมูลเชิงคุณภาพ 

            การวิเคราะห9ขFอมูลเชิงคุณภาพคณะผูFวิจัยใชFการสรุปผลจากการสัมภาษณ9โดยนำเสนอในรูป

ความเรียงและนำเสนอประเด็นสรุปผลในตารางการวิเคราะห9ขFอมูลเชิงคุณภาพ 

           6.2 การวิเคราะห9ขFอมูลเชิงปริมาณ   

        6.2.1  การวิเคราะห9ขFอมูลโดยใชFสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะห9

ขFอมูลเชิงพรรณนาจะใชFคQาความถี่ คQารFอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายใหFเห็นลักษณะ

ของขFอมูลท่ัวไปของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

            6.2.2 การวิเคราะห9ขFอมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เปVนการทดสอบ

สมมติฐานโดยใชFสถิติ T-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบ

การรับรูFของประชาชนเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ 
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ผลการวิจัย 

1. เชิงคุณภาพ 

    ความตFองการของประชาชนเกี ่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบิน     

สุวรรณภูมิ ซึ ่งผู FใหFสัมภาษณ9มีความคิดเห็นไปทางเดียวกันในเรื ่องของการรักษาความสะอาด เนื่องจาก                

ความสกปรกเปVนแหลQงสะสมแบคทีเรียและกQอใหFเกิดพาหะในการเกิดโรคตQาง ๆ อาจไมQเพียงแตQไวรัส               

โควิด -ไนน9ทีน  แตQความสกปรกอาจจะทำใหFเกิดโรคตQาง ๆ  ขึ้นมาไดFอีก ดังนั้น จึงทำใหFผูFตอบแบบสัมภาษณ9   

ท้ัง 6 คน มุQนเนFนในเร่ืองของความสะอาดภายในสนามบินสุวรรณภูมิเปVนพิเศษ 

2. เชิงปริมาณ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงคQาเฉลี่ย (Mean) และสQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับ        

      มาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิโดยรวมและรายดFาน 

             

มาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัส            

โควิด -ไนนDทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ  
Mean S.D. 

แปลความหมายระดับ

ความรูg 

1. ดFานการรักษาระยะหQางระหวQางบุคคล                 0.77 0.19 มาก 

2. ดFานการเตรียมความพรFอมในการปฏิบัติงาน 0.78 0.28 มาก 

3. ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน 0.81 0.24 มาก 

4. ดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน 0.49 0.32 ปานกลาง 

รวม 0.71 0.15 มาก 

 

 การรับรู Fของประชาชนเกี ่ยวกับมาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบิน    

สุวรรณภูมิ โดยรวมอยูQในระดับมาก (Mean = 0.71) เมื่อพิจารณาเปVนรายดFานพบวQา สQวนใหญQมีคQาเฉลี่ยอยูQใน

ระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับจากมากไปนFอย ไดFแกQ ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน          

(Mean = 0.81) รองลงมาดFานการเตรียมความพรFอมในการปฏิบัติงาน (Mean = 0.78) นอกจากนี้ดFาน      

การรักษาระยะหQางระหวQางบุคคล (Mean = 0.77) อยูQในระดับมาก และนFอยที่สุดดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน 

(Mean = 0. 49) อยูQในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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ตารางที ่ 2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตQางของการรับรู Fของประชาชนเกี ่ยวกับมาตรการรักษา                 

         ความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

         รายไดFเฉล่ียท่ีไดFรับตQอเดือน และสถานภาพการสมรส 

                      

ม า ต ร ก า ร ร ั ก ษ า         

ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น

สนามบินสุวรรณภูมิ 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายไดg

เฉล่ีย 
สถานภาพ 

T Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig F Sig. 

1.ด F า น ก า ร ร ั ก ษ า

ระยะหQางระหวQางบุคคล 
0.06 0.94 0.76 0.51 0.66 0.51 1.67 0.15 2.07 0.10 0.00 0.99 

2. ดFานการเตรียมความ

พรFอมในการปฏิบัติงาน 
0.58 0.56 2.01 0.11 0.69 0.50 0.56 0.69 1.47 0.22 0.00 0.98 

3. ดFานการนำเทคโนโลยี

มาใชFในการปฏิบัติงาน 
0.58 0.56 2.01 0.11 0.69 0.50 0.56 0.69 1.47 0.22 0.00 0.99 

4. ด FานการใชFอ ุปกรณ9

ป�องกัน 
0.10 0.91 0.45 0.16 0.43 0.64 1.74 0.14 1.13 0.33 0.00 0.99 

รวม 0.56 0.57 1.72 0.16 0.54 0.58 0.67 0.61 0.90 0.43 0.00 0.99 

 

    ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดFเฉล่ียท่ีไดFรับตQอ

เดือน สถานภาพการสมรส ที่ตQางกันการรับรู Fของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัส          

โควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ ไมQแตกตQางกัน 

 

อภิปรายผล  

  จากการวิจัยเรื่อง ความตFองการและการรับรูFของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย

ไวรัสโควิด -ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงพบวQ าดFานการรักษาระยะหQางระหวQางบุคคล ดFานการเตรียมความ

พรFอมในการปฏิบัติงาน ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน และดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน โดยรวมอยูQ

ในระดับมาก )Mean = 0.71) ซึ่งอธิบายไดFวQา เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไดFมีการประชาสัมพันธ9เกี่ยวกับ

มาตราการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด -ไนน9ทีนในชQองทางตQาง ๆ เชQน เว็บไซต9ของสนามบิน สื่อสิ่งพิมพ9 

ทำใหFประชาชนไดFรับขFอมูลขQาวสารเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิดเปVนตFน -ไนน9ทีนใน

สนามบินไดFมากยิ่งขึ้น ถึงแมFวQาผูFที่มีอายุ 60 ป�ขึ้นไป ไมQใชFส่ือสังคมออนไลน9ก็สามารถรับรูFขQาวสารจากขQาว

โทรทัศน9 สื ่อสิ ่งพิมพ9 เปVนตFน หรือในกลุ Qมวัยรุ Qนที ่ไมQดูขQาวก็สามารถรับรู FไดFจากสื ่อสังคมออนไลน9ไดF             
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เมื่อพิจารณาเปVนรายดFานพบวQา ดFานการรักษาระยะหQางบุคคล ดFานการเตรียมความพรFอมในการปฏิบัติงาน 

ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน มีคQาเฉลี่ยอยูQในระดับมาก ซึ่งอธิบายไดFวQา เนื่องจากในป�จจุบันสังคม

ออนไลน9ไดFเขFามามีสQวนในการดำเนินชีวิตในแตQละวันมากขึ้นและสนามบินสุวรรณภูมิไดFมีการประชาสัมพันธ9

ผQานทางสื่อสังคมออนไลน9จึงทำใหFประชาชนมีเขFาถึงไดFมากขึ้น และดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกันมีคQาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งอธิบายไดFวQา เนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไดFมีอุปกรณ9ป�องกันเชื้อไวรัสโควิด-ไนน9ทีนท่ี

สามารถพบเห็นไดFแคQในสนามบินเทQานั้น เชQน พนักงานทำความสะอาดที่สวมใสQชุดป�องกันเชื้อโดยเฉพาะโดย

การปกป�ดทั่วรQางกายอยQางมิดชิดคลFายชุดอวกาศ เปVนตFน ซึ่งสอดคลFองกับ เบญจภรณ9 สงวนชีพ (2560)         

ไดFศึกษาวิจัยเรื ่อง การรับรู Fของผู FใชFบริการตQอระบบขนสQงสาธารณะของทQาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต            

ผลการศึกษาพบวQา การรับรูFเกี่ยวกับบริบทและลักษณะระบบขนสQงสาธารณะของทQาอากายานนานาชาติภูเก็ต 

ท้ัง 5 ดFานไดFแกQ ดFานองค9ประกอบมาตรฐานของรถโดยรวมอยุQในระดับมากดFานคุณภาพการบริการพนักงานอยูQ

ในระดับมาก ดFานผลิตภาพ โดยรวมอยูQในระดับปานกลาง ดFานการบำรุงรักษาโดยรวมอยูQในระดับมาก        

ดFานสภาพแวดลFอมโดยรวมอยูQในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ป�ญหาและขFอเสนอแนะการรับรู Fเกี ่ยวของ

ผูFใชFบริการตQอระบบขนสQงสารธารณะของทQาอากายานนานาชาติภูเก็ต  คือ ในชQวงเวลาที่ผูFใชFบริการมาก       

ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและการใหFบริการตQาง ๆ ใหFเพียงพอตQอความตFองการของ

ผูFใชFบริการ ตลอด24 ชั่วโมง ควรใหFความสำคัญกับการฝ¥กอบรมพนักงานในเรื่องการใหFบริการดFวยความ

สะดวกรวดเร็ว และอิบายขFอมูลเกี่ยวกับตQอระบบขนสQงสารธารณะของทQาอากาศยานนานาชาติภูเก็ตไดFอยQาง

ชัดเจนซ่ึงป�จจัยเหลQาน้ีจะสQงผลเชิงบวกตQอความพึงพอใจในการใชFบริการทQาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  

     จากผลการเปรียบเทียบความแตกตQางของการรับรู Fของประชาชนเกี ่ยวกับมาตรการรักษา       

ความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ  

     ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดFเฉล่ียท่ีไดFรับตQอ

เดือน สถานภาพการสมรส ท่ีตQางกันมีการรับรูFของประชาชนเก่ียวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-

ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ ไมQแตกตQางกัน ทั้งนี้จะเห็นวQาขFอมูลพื้นฐานของบุคคลไมQมีผลตQอการรับรูFของ

ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ และทุกคนในสังคม

ไดFตระหนักรูFถึงการป�องกันตนเองจากการระบาดของไวรัสโควิด-ไนน9ทีน ซึ่งเปVนไวรัสรFายแรงที่สามารถ

ติดตQอกันไดFงQาย โดยสื่อทุกประเภทในประเทศใหFความสนใจและตั้งใจที่จะสื่อสารใหFกับประชาชนไดFรู Fถึง

สถานการณ9และการป�องกัน เพราะวQามีกรณีตัวอยQางจากประเทศเพ่ือนบFานที่ป�ดขQาวทำใหFสถานการณ9รFายแรง

ยิ่งกวQาเดิม ทำใหFสื่อในประเทศทำเสนอขQาวที่เปVนความจริงและไมQปกป�ดประชาชน จึงเปVนเหตุทำใหFประชาชน

ทุกคนไดFรับขFอมูลขQาวสารอยQางทั่วถึงเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิด-ไนน9ทีนในสนามบิน

สุวรรณภูมิ ซึ่งสอดคลFองกับอณิรมย9 วงศ9เวไนย และผุสดี พลสารัมย9 (2558) ไดFศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม    

ความคาดหวังและการรับรูFคุณภาพการใหFบริการของลูกคFาธนาคารออมสินสาขาโพนทองจังหวัดรFอยเอ็ด       
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ผลการศึกษาพบวQาคQาเฉลี่ยระดับความคาดหวังตQอคุณภาพการใหFบริการกลุQมตัวอยQางคาดหวังในการใหF       

ความมั่นใจแกQลูกคFามากที่สุดคQาเฉลี่ยระดับการรับรูFคุณภาพการใหFบริการกลุQมตัวอยQางรับรูFถึงการเอาใจใสQ

ลูกคFามากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบความคาดหวังในการใชFบริการจำแนกตามป�จจัยประชากรศาสตร9 ดFานเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดF และระดับการศึกษาที่ไมQแตกตQางกัน และปรีชา สุขไชยและชนัดดา มะปะเข 

(2560) ไดFศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความตFองการสQวนประสมทางการตลาดบริการของผูFโดยสารชาวไทยของ

สายการบินไทยเสFนทางบินภายในประเทศผลการศึกษาพบวQา จากการเปรียบเทียบความแตกตQางของ       

ความตFองการสQวนประสมทางการตลาดบริการของผู FโดยสารชาวไทยของสายการบินไทยเสFนทางบิน

ภายในประเทศจำแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดFเฉล่ียตQอเดือนพบวQา ผูFโดยสารชาวไทยท่ี

มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดFเฉลี่ยตQอเดือนตQางกันมีความตFองการสQวนประสมทางการตลาดบริการ

ในทุกดFาน ไมQแตกตQางกัน        

 

 สรุปผลและขgอเสนอแนะ  
 1. ขgอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชgประโยชนD 

     เชิงปฏิบัติ 

     1) ดFานการรักษาระยะหQางระหวQางบุคคล สนามบินสุวรรณภูมิควรจัดใหFมีการเหลื่อมเวลาใน

การใหFบริการสั่งอาหารหรือจองคิวลQวงหนFาดFวยระบบออนไลน9 เพื่อลดความแออัด และหลีกเลี่ยงการติดตQอ

สัมผัสระหวQางกัน  

  2) ดFานการเตรียมความพรFอมในการปฏิบัติงาน สนามบินสุวรรณภูมิควรจัดตั้งหนQวยงานยQอย

เพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ภายในสนามบินสำหรับพนักงาน เพื่อสรFาง

ความม่ันใจของผูFใชFบริการวQาพนักงานทุกคนภายในสนามบินไมQเปVนพาหะแพรQเช้ือไวรัส 

  3) ดFานการนำเทคโนโลยีมาใชFในการทำงาน สนามบินสุวรรณภูมิควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพื่อชQวยใหFการปฏิบัติงานของพนักงานรวดเร็วมากขึ้นและเพื่อชQวยใหFการคัดกรองงQายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

เชQน การนำหุQนยนต9ทำความสะอาดทำความสะอาดภายในสนามบินแทนพนักงานทำความสะอาด เปVนตFน 

  4) ดFานการใชFอุปกรณ9ป�องกัน สนามบินสุวรรณภูมิควรดำเนินมาตรการในการป�องกันการติด

เชื้อ และการแพรQระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -ทีนอยQางตQอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรFอมรับมือการแพรQระบาดไนน9

ระลอกใหมQที่อาจเกิดขึ้นไดFทุกเมื่อ โดยการสวมหนFากากอนามัยทั้งผูFใชFบริการและพนักงาน พนักงานสวม

อุปกรณ9ป�องกัน เชQน หนFากากอนามัย แวQนตา และถุงมือตลอดการใหFบริการ 

     เชิงนโยบาย 

       1) สนามบินสุวรรณภูมิควรกำหนดนโยบายในการป�องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -ไนน9ทีน

ในระยะยาว เพ่ือเฝ�าระวังและรับมือกับสถาณการณ9ท่ีเช้ือไวรัสระบาดซ้ำ 
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   2) สนามบินสุวรรณภูมิควรกำหนดนโยบายมาตรการลดความเสี่ยง การป�องกันการติดเช้ือ

และยกระดับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิ 

   3) สนามบินสุวรรณภูมิควรกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ9ใหFประชาชนทุกคนไดFรับรูF

ถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยไวรัสโควิดไนน9ทีนในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื ่อสรFางความเชื่อมั ่นใหFกับ

ประชาชนและผูFใชFบริการ 

 2. ขgอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต(อไป 

     1. เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปVนการศึกษาโดยเก็บขFอมูลจากกลุQมตัวอยQางที่เปVนประชาชนท่ี

อยูQในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการวิจัยครั้งตQอไปควรศึกษาขFอมูลจากกลุQมตัวอยQางอื่น ๆ เชQน กลุQมตัวอยQางที่ใชF

บริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

     2. ในการศึกษาวิจัยครั้งตQอไปอาจทำการเก็บรวบรวมขFอมูลกับนักทQองเที่ยวหรือนักเดินทางที่เปVน

ชาวตQางชาติที ่ใชFบริการสนามบิน เพื ่อใหFไดFขFอมูลที ่มีความหลากหลายมากขึ้นและสามารถนำขFอมูลมา

เปรียบเทียบกันไดF   

     2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับทQาอากาศยานในตQางประเทศ เพื ่อใหFเห็นถึงแนวทางใน         

การบริหารจัดการสนามบินในแตQละพ้ืนท่ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยสำเร็จลุลQวงตามวัตถุประสงค9ไดFเปVนอยQางดีเนื ่องดFวยความอนุเคราะห9 ความเมตตา          

ความกรุณาใหFคำปรึกษาการใหFความรูF การแนะนำในการแกFป�ญหาขFอมูลและดูแลระหวQางการดำเนินงานการ

วิจัยจาก อาจารย9 ดร.สมพงษ9 อัศวริยธิป�ติ ซึ่งเปVนอาจารย9ที่ปรึกษาวิจัยฉบับนี้ทำใหFคณะผูFวิจัยเกิดความรูFใน

การทำวิจัย และแนวคิดในดFานตQาง ๆ  จากการศึกษาครั้งนี้รวมทั้งขอขอบคุณผูFเชี่ยวชาญที่ทำการตรวจสอบ

แบบสอบถาม อาจารย9 ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ อาจารย9พรรัตน9 พีรวงศ9สกุล และอาจารย9พุทธชน อนุรักษ9 

ซ่ึงสละเวลาอันมีคQาชQวยตรวจสอบ ช้ีแนะและใหFคำแนะนำในการแกFไขงานวิจัยใหFสมบูรณ9มากย่ิงข้ึน 

 เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณครอบครัว ผูFอยูQเบื้องหลังเปVนพลังและกำลังใจที่ย่ิงใหญQในทุกความสำเร็จ 

ขอบคุณมิตรภาพที ่ม ั ่นคงและบรรยากาศที ่เฮฮาของกลุ Qมวิจ ัยทั ้ง 4 กลุ Qม ที ่อยู QภายใตFการดูแลของ           

อาจารย9 ดร.สมพงษ9 อัศวริยธิป�ติ และขอขอบคุณผูFรQวมวิจัยที่มีความมุQงมั ่นและผQานอุปสรรคตQาง ๆ ใน          

การทำวิจัยไปดFวยกัน 

 คณะผูFวิจัยหวังเปVนอยQางยิ ่งวQางานวิจัยฉบับนี้อาจเปVนประโยชน9ตQอการบริหารจัดการสนามบิน     

สุวรรณภูมิ หรือผูFที่ตFองการศึกษาวิจัยตลอดจนผูFที่มาใชFบริการสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงการบริหารจัดการ

สนามบินอ่ืนๆ หากผลการศึกษาวิจัยน้ีมีขFอบกพรQองประการใด คณะผูFวิจัยตFองขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดFวย 
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บทคัดย'อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสFวนบุคคลที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพ และ

2) เพื ่อศึกษาสภาพปMญหาการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตามแนวทางเครือขFายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเชียน โดยใชJแบบสอบถามเปWนเครื่องมือในการรวบรวมขJอมูล กับกลุFมตัวอยFางจำนวน

รวม 160 ทFาน สถิติที่ใชJในการวิเคราะห9ขJอมูล ไดJแกF คFารJอยละ คFาเฉลี่ย  และสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจาก

การศึกษาพบวFา คุณลักษณะสFวนบุคคลที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของคณะครุ

ศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี ตามแนวทาง AUN-QA สFวน

ใหญFเปWนเพศชาย (รJอยละ 62) ซ่ึงมีอายุอยูFในชFวง 41-45 ปf (รJอยละ 45) และมีประสบการณ9ในการทำงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA มากกวFา 5 ปf (รJอยละ 46)  ในสFวนของสภาพปMญหาท่ี

เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพ พบวFาสภาพปMญหาในทุกดJานจะเกิดกับกลุFมอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตรใน

ทุกดJานที ่ทำการศึกษา ในระดับมากประกอบดJวย ดJานบุคลากร (𝑋" = 4.02, 𝑆𝐷.= 0.88) ดJานเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสนับสนุนขJอมูล (𝑋" = 4.10, 𝑆𝐷.= 0.95) ดJานการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพ (𝑋" = 4.12, 𝑆𝐷.= 0.98)  และดJานการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (𝑋" = 4.39, 𝑆𝐷.= 1.15) 

โดยผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใชJเปWนขJอมูลเพื่อการหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการ

ในการบริหารจัดการหลักสูตรใหJมีคุณภาพตลอดจนมีความสอดคลJองตามขJอกำหนดของแนวทางเครือขFายการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเชียนตFอไป 

 

คำสำคัญ :  การประกันคุณภาพ เครือขFายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเชียน ปMญหา หลักสูตร 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study the personal characteristics related to 

quality assurance and 2) study the problems of quality assurance at curriculum level of the 

Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University Technology of 

Thonburi operating according to ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA). The 

questionnaire was constructed and used as tool for collected data. There were total 106 

samples. Analyzed the statistics of percentage, mean scores, and standard deviation. The 

result found that the personal characteristics related to quality assurance at curriculum level. 

The mostly are male (62%), they are age between 41-45 years (45%), and have work 

experience of quality assurance operating according to AUN-QA more than 5 years (46%). In 

the problems of quality assurance found that problems in all aspects happened with the 

lecturer who is responsible for the curriculum at high level. The factors that we studied 

including personnel (𝑋" = 4.02, 𝑆𝐷.= 0.88), information technology and information support 

systems (𝑋" = 4.10, 𝑆𝐷.= 0.95), quality assurance planning (𝑋" = 4.12, 𝑆𝐷.= 0.98) and management 

and the preparation of self-assessment reports (𝑋" = 4.39, 𝑆𝐷.= 1.15). The result of this research 

can be used as information to guidelines for curriculum management improvement to be 

quality and correspond to requirements of the AUN-QA guidelines.     

   

Keywords: Quality Assurance, ASEAN University Network Quality Assurance, Problem,  

         Curriculum 

   

บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดJกำหนดใหJมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอน

จะตJองมีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ซึ่งจากการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2558 ของที่ประชุมอธิการบดี

แหFงประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบใหJนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Council of University 

Presidents of Thailand Quality Assurance ; CUPT QA) มาใชJในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และขอความรFวมมือใหJมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เปWนสมาชิกของ ทปอ. นำระบบ CUPT QA ไปใชJแทนระบบ

ประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั ้งแตFปfการศึกษา 2558 เปWนตJนไป โดยไดJ

กำหนดใหJใชJแนวทางการประกันคุณภาพเครือขFายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN UNIVERSITY NETWORK 

QUALITY ASSURANCE ; AUN-QA) เป Wนหล ัก ซ ึ ่ งมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล Jาธนบุร ี เปWน
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มหาวิทยาลัยในกลุFมสมาชิก จึงมีนโยบายโดยกำหนดใหJหนFวยงานระดับคณะ สำนักนำแนวทางการประกัน

คุณภาพตามขJอกำหนดตกลงของ ทปอ. มาใชJเปWนเกณฑ9การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตั้งแตFปf พ.ศ. 2558 

จนถึงปMจจุบัน ซึ ่งจะชFวยใหJเกิดการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตใหJตอบสนองตFอความคาดหวังของ

ตลาดแรงงาน สนับสนุนการเคลื่อนยJายนักศึกษาและแรงงาน และสรJางโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

ความรFวมมือในอาเซียน (กัญญดา อนุวงศ9, 2560)   

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผFานมาพบวFา สภาพปMญหาของการประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีมิติท่ี

หลากหลายของปMญหา ไมFวFาจะเปWนในดJานบุคลากรท่ีขาดความรูJความเขJาใจในตัวบFงชี้งานประกันคุณภาพ

การศึกษา (เนตรฤทัย ภูนากลม และ วิรมณ กาสีวงศ9, 2560) การจัดเก็บขJอมูลสารสนเทศที่ยังไมFเปWนระบบ    

(มุสลาม เละสัน, 2558) ซึ่งปMญหาดังกลFาวสFงผลกระทบตFอการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report ; SAR) ในสFวนของการดำเนินการดJานการประกัน

คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลJาธนบุรี พบวFาประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพตาม

แนวทาง AUN-QA นั้นยังมีประสิทธิภาพที่ยังไมFเปWนไปตามขJอกำหนดและความตJองการ ซึ่งอาจสFงผลตFอ

ผลลัพธ9การเรียนรูJของผูJเรียนที่เปWนเป�าหมายสำคัญตามแนวทางการประกันคุณภาพดังกลFาว (ฝ�ายประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., 2562) 

 ดJวยเหตุนี้ทางคณะผูJวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาถึงสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการ

ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะฯ เพื่อใหJทราบถึงปMญหาในดJานตFาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจเปWนสาเหตุท่ี

สFงผลกระทบตFอคุณภาพของการจัดการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนเพื่อใชJเปWนขJอมูลสำหรับการหาแนว

ทางการปรับปรุงการดำเนินการในการบริหารจัดการหลักสูตรใหJมีคุณภาพตลอดจนใหJมีความสอดคลJองตาม

แนวทาง AUN-QA และเพ่ือการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตFอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. ศึกษาคุณลักษณะสFวนบุคคลที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของคณะครุ

ศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี ตามแนวทาง AUN-QA 

2. ศึกษาสภาพสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตามแนวทาง 

AUN-QA  
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ประชากร และกลุ'มตัวอย'าง   

1.1 ประชากร ไดJแกF บุคคลที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามแนวทาง 

AUN-QA ภายใตJคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

จำนวนรวม 190 คน  

  1.2 กลุFมตัวอยFาง ไดJแกF บุคคลที่เกี ่ยวขJองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตาม

แนวทาง AUN-QA ภายใตJคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา

ธนบุรี ที่ไดJจากการคำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเนF (กัลยา วาณิชย9บัญชา, 2561 อJางถึง Yamane, Taro 

1973) จำนวนรวม 160 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดJแกF 1.) เพศ 2.) อายุ 3.) ประสบการณ9การทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวแปรตาม ไดJแกF สภาพปMญหาที่เกี ่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตามแนวทาง 

AUN-QA  

 2.2 ตัวแปรตาม ไดJแกF สภาพสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของ

คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงาน

ตามแนวทาง AUN-QA ในดJาน 1.) ดJานบุคลากร  2.) ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนขJอมูล 3.) 

ดJานการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และ 4.) ดJานการเขียนรายงานประเมินตนเอง  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขJองกับงานวิจัยและประเด็นตFาง ๆ ท่ีตJองการศึกษา 

  2. กำหนดกลุFมประชากรและกลุFมตัวอยFาง ซึ่งประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดJวยอาจารย9

ผูJรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 33 คน อาจารย9ประจำหลักสูตร จำนวน 59 คน อาจารย9ผูJสอน จำนวน 60 คน 

และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 38 คน รวมจำนวน 190 คน (สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ คณะ

ครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี, 2562) และทำการ

คำนวณหาขนาดกลุFมตัวอยFาง ที่สัดสFวนความคลาดเคลื่อน 0. 05 จากสูตรของ ทาโร ยามาเนF ซึ่งมีจำนวนกลุFม

ตัวอยFางรวม 160 คน 

  3. ออกแบบ และสรJางเครื่องมือวิจัย ไดJแกF แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดJวยขJอคำถามจำนวน 3 ตอน 

ไดJแกF ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป เปWนลักษณะแบบเลือกตอบ ที่ประกอบดJวยคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ความ

เกี่ยวขJองกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ความเกี่ยวขJองกับหลักสูตร และประสบการณ9การทำงาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา ตอนที่ 2 ระดับสภาพปMญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร

ตามแนวทาง AUN-QA ในดJานบุคลากร ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนขJอมูล ดJานการจัดการ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และดJานการเขียนรายงานประเมินตนเอง เปWนลักษณะมาตราสFวนประมาณคFา 

)Rating Scales) โดยใชJระดับการวัดขJอมูลในลักษณะแบบอันตรภาคชั้น )Interval Scale) 5 ระดับ และตอน

ท่ี 3 เปWนแบบสอบถามปลายเป¤ด เพ่ือใหJผูJตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดย อิสระ  

  4. ประเมินความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย โดยเสนอเครื่องมือใหJผูJเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทFาน เพ่ือ

ประ เ ม ิ นค ว ามสอดคล J อ ง ร ะหว F า ง ข J อ ค ำถ ามก ั บ ว ั ต ถ ุ ป ร ะส งค9 ด J ว ย ว ิ ธ ี ก า ร  Index of item 

objective congruence) IOC) และนำผลประเมินมาทำการวิเคราะห9ผล และปรับปรุงขJอคำถาม เพื่อจัดทำ

เปWนแบบสอบถามฉบับทดลองใชJ (Try out)  

  5. ทดลองใชJแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามฉบับทดลองใชJมาใชJเก็บรวบรวมขJอมูลกับกลุFม

ตัวอยFางท่ีมีความเสมอเหมือนกลุFมประชาการจำนวน 30 ฉบับ และนำผลที่ไดJมาวิเคราะห9ขJอมูลเพื่อหาความ

เชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยใชJคFาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ ครอนบาค )Cronbach's Alpha) ซึ ่งผลการ

วิเคราะห9แบบสอบถามมีคFาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เทFากับ 0.952 ซึ่งพบวFามีระดับคFาความเชื่อม่ัน

เปWนไปตามเกณฑ9 จึงทำการปรับปรุงแบบสอบถามใหJสมบูรณ9เพ่ือจัดทำเปWนแบบสอบถามฉบับจริง  

  6. จ ัดเก ็บข Jอม ูลก ับกล ุ Fมต ัวอย Fางท ี ่ ได Jจากการส ุ Fมต ัวอย Fางแบบง Fาย )Sample Random 

Sampling) ดJวยวิธีการจับสลากรายช่ือจากกลุFมประชาการ ตามจำนวนกลุFมตัวอยFางท่ีคำนวณไวJขJางตJน 

 7. รวบรวมและวิเคราะห9ขJอมูล ตรวจสอบความสมบูรณ9ของแบบสอบถาม และวิเคราะห9ผลขJอมูล

ประกอบดJวย ตอนที่ 1 วิเคราะห9ขJอมูลสถานภาพทั่วไป ดJวยความถ่ี และคFารJอยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห9ระดับ

สภาพปMญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา ดJวยคFาเฉล่ีย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับสภาพ

ปMญหาจากคFาเฉล่ีย ตอนท่ี 3 วิเคราะห9เชิงเน้ือหาของขJอเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามปลายเป¤ด  

 8. สรุปผลการศึกษาวิจัย โดยสรุปผลคุณลักษณะสFวนบุคคลท่ีเก่ียวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับ

หลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA และสภาพปMญหาการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตามแนวทาง 

AUN-QA 

 

ผลการวิจัย 

  จากเก็บรวบรวมผลแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 160 ฉบับ และไดJทำการวิเคราะห9ผลดJวยโปรแกรม

ทางสถิติมีผลดังน้ี 
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1. ผลการวิเคราะหDคุณลักษณะส'วนบุคคลที่เกี่ยวข\องกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามแนวทาง 

AUN-QA 

  จากขJอคำถามในตอนที่ 1 ผลคุณลักษณะสFวนบุคคล ประกอบดJวย เพศ อายุ ประสบการณ9ในการ

ทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA แสดงผลการวิเคราะห9ดJวยคFารJอยละ ดังภาพที่ 2 

(ก-ค) ซ่ึงมีรายละเอียดของขJอมูลดังน้ี 

 
                             (ก)                                                           (ข) 

 

 
(ค) 

ภาพท่ี 2 (ก) ผลการวิเคราะห9สถานภาพท่ัวไปดJานเพศ (ข) ผลการวิเคราะห9สถานภาพท่ัวไปดJานอายุ และ  

(ค) ผลการวิเคราะห9สถานภาพท่ัวไปดJานประสบการณ9ในการทำงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA 

62%

38%

เพศ

ชาย 

หญิง 

2%

24%

45%

23%

6%

อายุ

25 – 30 ปG 

31 – 40 ปG 

41 – 50 ปG 

51 – 60 ปG 

ตั้งแต^ 60 ปGขึ้นไป 

7%
9%

9%

12%

8%
9%

46%

ประสบการณ/ในการทำงานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาตามแนวทาง AUN-QA

ไม^มีประสบการณD 

น7อยกว^า 1 ปG 

1 ปG 

2 ปG  

3 ปG 

4 ปG 

ตั้งแต^ 5 ปGขึ้นไป 
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2. ผลการวิเคราะหDสภาพปeญหาการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA  

  จากขJอคำถามในตอนที่ 2 สภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะ

ครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตาม

แนวทาง AUN-QA ในดJาน 1.) ดJานบุคลากร  2.) ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนขJอมูล 3.) ดJาน

การจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  และ 4.) ดJานการเขียนรายงานประเมินตนเอง แสดงผลการวิเคราะห9

ดJวยคFาเฉล่ีย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับสภาพปMญหาจากคFาเฉล่ีย ซ่ึงมีผลดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห9สภาพปMญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามแนวทาง  

             AUN–QA   

ด\านของ

สภาพ

ปeญหา 

กลุ'มบุคคล ประเด็นปeญหาสูงสุด ค'าเฉล่ีย 

ส'วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

สภาพ

ปeญหา 

ดJานบุคลากร 

อาจารย9ผูJรับผิดชอบ

หลักสูตร 
การขาดการจัดสรรเวลา

เพ่ือการดำเนินกิจกรรม

การประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตร 

4.02 0.88 มาก 

อาจารย9ประจำ

หลักสูตร 
3.75 0.99 ปานกลาง 

อาจารย9ผูJสอน 3.67 0.94 ปานกลาง 

บุคลากรสายสนับสนุน 

การขาดการส่ือสาร

ระหวFางกลุFมอาจารย9ท่ี

สอนในรายวิชาท่ีตFอเน่ือง

หรือในรายวิชาเดียวกัน 

3.60 0.70 ปานกลาง 

ดJาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และระบบ

สนับสนุน

ขJอมูล 

อาจารย9ผูJรับผิดชอบ

หลักสูตร 

การขาดการจัดเก็บหรือ

จัดทำขJอมูลท่ีเปWนปMจจุบัน

เก่ียวกับผลการป�อนกลับ 

)Feedback ( ของกลุFมผูJมี

สFวนไดJสFวนเสียตFอ

หลักสูตร 

4.10 0.95 มาก 

อาจารย9ประจำ

หลักสูตร 
4.07 1.08 มาก 

อาจารย9ผูJสอน 4.00 1.09 มาก 

บุคลากรสายสนับสนุน 3.00 1.06 ปานกลาง 

ดJานการ

วางแผนและ

อาจารย9ผูJรับผิดชอบ

หลักสูตร 

การขาดการนำขJอมูลจาก

การประเมินหรือผลการ
4.12 0.98 มาก 
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ด\านของ

สภาพ

ปeญหา 

กลุ'มบุคคล ประเด็นปeญหาสูงสุด ค'าเฉล่ีย 

ส'วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

สภาพ

ปeญหา 

การจัดการ

เก่ียวกับการ

ประกัน

คุณภาพ 

อาจารย9ประจำ

หลักสูตร 

ป�อนกลับมาใชJเปWน

แนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตร 

3.96 1.17 
ปานกลาง 

อาจารย9ผูJสอน 3.68 1.10 ปานกลาง 

บุคลากรสายสนับสนุน 2.90 0.74 นJอย 

ดJานการ

จัดทำ

รายงาน

ประเมิน

ตนเอง  

อาจารย9ผูJรับผิดชอบ

หลักสูตร 
ชFวงระยะเวลาในการ

จัดทำรายงานการประเมิน

ตนเองท่ีนJอยเกินไป 

4.39 1.15 มาก 

อาจารย9ประจำ

หลักสูตร 
4.25 1.19 มาก 

อาจารย9ผูJสอน การขาดแนวทางท่ีใชJเปWน

ตัวอยFางสำหรับการเขียน

รายงานประเมินตนเองท่ีดี 

4.31 0.86 มาก 

บุคลากรสายสนับสนุน 2.70 0.68 นJอย 

 

อภิปรายผล 

สภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตามแนวทาง AUN-QA จาก

ผลการวิจัย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลในแตFละดJานไดJดังน้ี 

  1. ดJานบุคลากร พบวFาอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร มีสภาพปMญหามากที่สุด ในประเด็นการจัดสรร

เวลาเพื่อการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และการสื่อสารระหวFางกลุFมอาจารย9ท่ี

สอนในรายวิชาที่ตFอเนื่อง หรือในรายวิชาเดียวกัน ซึ่งในการทำการประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษาควรใหJความรFวมมือกันอยFางตFอเนื่อง เพื่อใหJบรรลุเป�าหมายที่ไดJวางแผนการทำงานไวJ ตามแนวคิด

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546) กลFาววFา การประกันคุณภาพภายในเปWน

เรื่องของบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษา ความรFวมมือของบุคลากรมิไดJเปWนเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือกลุFมใด

กลุFมหนึ่งโดยเฉพาะ และไมFใชFการดำเนินงานแบบตFางคนตFางทำ แตFเปWนเรื่องที่ทุกคนจะตJองทำงานรFวมกัน

อยFางตFอเนื่อง เพื่อใหJบรรลุเป�าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ตJองการโดยจะตJองรFวมกันกำหนดเป�าหมาย 

วางแผนการทำงาน ออกแบบการประเมินตนเอง และชFวยกันพัฒนาปรับปรุงก็จะทำใหJการประกันคุณภาพ

ภายในมีความตFอเน่ืองและย่ังยืน 
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  2. ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนขJอมูล พบวFาอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร มีสภาพ

ปMญหามากที่สุด ในประเด็นการขาดการจัดเก็บหรือจัดทำขJอมูลที่เปWนปMจจุบันเกี ่ยวกับผลการป�อนกลับ 

)Feedback ( ของกลุFมผูJมีสFวนไดJสFวนเสียตFอหลักสูตร  ซึ่งในงานประกันคุณภาพการศึกษาจะตJองมีการจัดเก็บ

ฐานขJอมูลที่เปWนระบบเพื่อนำขJอมูลไปใชJในการเตรียมความพรJอมกFอนการไดJรับการประเมิน อีกทั้งการพัฒนา

ระบบที่ใชJในการเก็บรวบรวมฐานขJอมูลที่เปWนระบบและมีประสิทธิภาพจะชFวยใหJการบริหารจัดการหลักสูตร 

และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพดียิ ่งข้ึน 

สอดคลJองกับงานวิจัยของ เนตรฤทัย ภูนากลม และ วิรมณ กาสีวงศ9 (2560) ผลการวิจัยพบวFาระบบการ

จัดเก็บขJอมูล เอกสาร หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษายังไมFเปWนระบบ สFงผลใหJเปWนปMญหาและอุปสรรคใน

การดำเนินงานประกันคุณภาพ  อีกทั้งยังสอดคลJองกับงานวิจัยของ มุฮัมมัดดาวูด บิลรFาหมาน (2545) พบวFา

การที่สถานศึกษามีการจัดเก็บขJอมูลอยFางไมFเปWนระบบ ไมFสามารถตรวจสอบไดJ และไมFเปWนปMจจุบัน เปWนปMญหา

ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สFงผลใหJผลการดำเนินงานไดJมาบางสFวนจึงไมF

สามารถสะทJอนใหJเห็นถึงการพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพ 

  3. ดJานการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  พบวFาอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร 

มีสภาพปMญหามากที่สุด ในประเด็นการขาดการนำขJอมูลจากการประเมินหรือผลการป�อนกลับมาใชJเปWน

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในการนำขJอมูลจากผลการประเมินหรือผลการป�อนกลับ มาวิเคราะห9เพ่ือ

เปWนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรจะทำใหJเปWนการพัฒนาหลักสูตรใหJดีขึ้น อีกทั้งยังเปWนแนวทางพัฒนาการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สอดคลJองกับงานวิจัยของ มุสลาม เละสัน (2558) พบวFาการนำผลการ

ประเมินมาวิเคราะห9และนำมาจัดทำเปWนขJอมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต เปWน

สFวนที่จะชFวยใหJเกิดการพัฒนาการทำงานใหJมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสFงผลที่ดีตFอการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 4. ดJานการจัดทำรายงานประเมินตนเอง พบวFาอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร มีสภาพปMญหามากที่สุด 

ในประเด็นชFวงระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่นJอยเกินไป ซึ่งในการจัดทำรายงานการการ

ประเมินตนเอง จะตJองมีการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวขJองเพื่อนำมาใชJประกอบในการจัดทำรายงานประเมิน

ตนเอง เนื่องจากการจัดเก็บฐานขJอมูลสารสนเทศยังไมFเปWนระบบ จึงสFงผลใหJการรวบรวมหลักฐานใชJระยะ

เวลานานทำใหJการจัดทำรายงานประเมินตนเองลFาชJา สอดคลJองกับงานวิจัยของ มุสลาม เละสัน (2558) การ

เก็บรวมรวมขJอมูลสารสนเทศยังไมFเปWนระบบ ขาดการวิเคราะห9และสรุปผลขJอมูลที่เกี่ยวขJองกับผูJเรียน สFงผล

ใหJการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปfลFาชJา 
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สรุปผล  

จากผลการวิเคราะห9 พบวFาคุณลักษณะสFวนบุคคล รวมถึงในสFวนของสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการ

ประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลJาธนบุรี ในสFวนของสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรของคณะครุ

ศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี จากการดำเนินงานตาม

แนวทาง AUN-QA จากผลการวิจัยพบวFาสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ใน

ทุกดJานจะเกิดกับกลุFมอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเปWนเพศชาย (รJอยละ 62) อายุอยูFในชFวง 41- 45 ปf 

(รJอยละ 45) และมีประสบการณ9ในการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA มากกวFา 

5 ปf )รJอยละ 4 6( ซึ่งเปWนผูJที่ดูแล และมีความเกี่ยวขJองกับการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน และการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยตรง ไมFวFาจะเปWนในดJานบุคลากร ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบสนับสนุนขJอมูล ดJานการวางแผนและการจัดการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และดJานการจัดทำรายงาน

ประเมินตนเอง ในประเด็นปMญหาดJานของการจัดการเวลาเพื ่อการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตรและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรที่อาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตรจะตJองรับผิดชอบ ตลอดจนการขาดการจัดเก็บหรือจัดทำขJอมูลที่เปWน

ปMจจุบันของผลการป�อนกลับของกลุFมผูJมีสFวนไดJสFวนเสียตFอหลักสูตร และผลการประเมินป�อนกลับเพื่อนำมาใชJ

เปWนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  

  

ข\อเสนอแนะ 

ผลจาการศึกษาวิจัยดังกลFาวนี้ทำใหJทราบถึงสภาพปMญหาที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพในระดับ

หลักสูตรของคณะฯ เพื่อนำมาใชJเปWนขJอมูลสำหรับการหาแนวทางในการแกJไขปMญหา ยกระดับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรภายใตJคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใหJเปWนไปตามขJอกำหนดของ

การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA ตFอไปไดJในอนาคต ตลอดจนในสFวนของการศึกษาวิจัย

ตFอไปในอนาคตผูJวิจัยสามารถทำการศึกษาติดตามสภาพปMญหาเพื่อศึกษาแนวโนJมทิศทางสภาพปMญหา และ

ผลลัพธ9ของสภาพปMญหาภายหลังจากการนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชJเปWนแนวทางในการปรับปรุงการประกัน

คุณภาพหลักสูตร หรือใชJเปWนแนวทางในการศึกษาสภาพปMญหาสำหรับคณะอ่ืน ๆ ตFอไปไดJ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณอาจารย9ผูJรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย9ประจำหลักสูตร อาจารย9ผูJสอน และบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี ที่ใหJความ

อนุเคราะห9ในการตอบแบบสอบถามเปWนอยFางสูง 
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การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร/านโพลารอยด2 

Design and Development of Polaroid Shop Management System 

 
ธมลวรรณ ชมแผน1 เดUนชัย พันธุDเกตุ2 

1 สาขาคอมพิวเตอร.ศึกษา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบBานสมเด็จเจBาพระยา 
2 สาขาคอมพิวเตอร.ศึกษา คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบBานสมเด็จเจBาพระยา 

 

 

บทคัดย'อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือ1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9โดย

ใชDโปรแกรมการจัดการระบบฐานขDอมูล ซึ่งในการวิจัยไดDใชDหลักการของ Spiral Model โดยกลุbมตัวอยbางที่ใชDใน

การวิจัยแบbงเปcนกลุbมผูDเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทbานและเจDาของรDาน พนักงานจำนวน 8 คน จากวิธีการคัดเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง พบวbา ประสิทธิภาพของระบบอยูbในระดับ มากที่สุด คbาเฉลี่ยเทbากับ 4.61 ความพึงพอใจของ

ผูDใชDงานอยูbในระดับ มาก คbาเฉลี่ยเทbากับ 4.48  ดังนั้น สรุปไดDวbาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ที่พัฒนาข้ึน

สามารถนำไปใชDในการดำเนินธุรกิจใหDมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถประมวลผลไดDเปcนอยbางดี 

 

คำสำคัญ: การออกแบบระบบ, ระบบการจัดการรDานโพลารอยด9, การจัดการระบบฐานขDอมูล 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop a polaroid shop management system. 

2) to evaluate the performance of this system. 3) to study the satisfaction of this system. This 

system was developed using the database management system. In this research used the 

principle of the Spiral Model. The sample group was specialists 3 persons and store owner 

and employees of 8 people using purposive sampling. The research results found that 

performance evaluation of the system was at the highest level with the mean of 4.61. The 

satisfaction was at the high level with the mean of 4.48. Therefore, it concluded that the 

developed Polaroid shop management system can be used to run business more efficiently 

and can be processed as well. 

Keywords: System Design, Polaroid shop management system, Database management 
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บทนำ 

คอมพิวเตอร9 ในยุคป~จจุบันไดDมีวิวัฒนาการกDาวหนDาไปอยbางรวดเร็ว ซ่ึงไดDเขDามามีบทบาทและสbวนรbวม

ไปกับทุกองค9กรไมbวbาจะเปcน ดDานการศึกษา ดDานการสื่อสาร ดDานสื่อสิ่งพิมพ9 ดDานโทรคมนาคม ดDานบันเทิง 

ดDานอุตสาหกรรม ดDานการธนาคาร ดDานธุรกิจโรงแรม ดDานตลาดหลักทรัพย9 ดDานธุรกิจสายการบิน รวมไปถึง

ดDานการแพทย9ดDวย การนำคอมพิวเตอร9เขDามาประยุกต9ใชDในงานทางดDานธุรกิจจึงมีความ สำคัญเปcนอยbางมาก 

และยังชbวยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำใหDธุรกิจมีความเจริญกDาวหนDามากขึ้น นอกจากนั้นยังชbวยเพ่ิม

ศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานใหDกับบุคลากรภายในองค9กรไดDอีกดDวย และยังเปcนโอกาสที่ดีท่ี

ธุรกิจจะไดDนำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร9มาชbวยในการพัฒนางานทางดDานตbาง ๆ ใหDกับองค9กร ไมbวbาจะ

เปcนการนำเอาโปรแกรมตbาง ๆ เขDามาชbวยในเรื ่องของการจbายเงินเดือน การพิมพ9ใบสั่งสินคDา การพิมพ9

ใบเสร็จรับเงิน ดDานสินคDาคงคลัง การคำนวณคbาแรงของพนักงาน การลงรายการประจำวันตbางๆ ทางดDานบัญชี 

การจัดทำงบการเงิน เปcนตDน (ชัชชญา บุญเชิด, 2559) 

รDานโพลารอยด9เปcนรDานรับทำรูปในรูปแบบของโพลารอยด9 โดยการขายสินคDาผbานทางออนไลน9 มีการ

ทำงานอยbางเรียบงbาย โดยเจDาของกิจการจะใหDพนักงานเปcนผูDดูแลงานออกแบบทำรูปโพลารอยด9 การสั่งซ้ือ

วัตถุดิบ (กระดาษ ซองใส กลbองไปรษณีย9 ฯลฯ) ขDอมูลคลังสินคDา สbวนงานดDานเอกสารเจDาของกิจการจะเปcนคน

ดูแล เชbน งานดDานบัญชี ขDอมูลพนักงาน ลDวนแตbเปcนการบริหารจัดการที่ดำเนินงานดDวยการกรอกเอกสารไวDใน

แฟ�มเอกสารอยbางไมbเปcนทางการ ซึ่งทำใหDเกิดความยุbงยากในการคDนหาขDอมูลทำใหDเกิดความลbาชDาและเกิดการ

สูญหายไดDงbาย รวมไปถึงขDอผิดพลาดในดDานของการคำนวณเงินเดือนพนักงานที่ไมbไดDกรอกในเอกสารอยbางเปcน

กิจลักษณะ จึงจำเปcนตDองนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขDามาชbวยในการบริหารจัดการ 

จากป~ญหาขDางตDน ผูDวิจัยมีความสนใจที่จะออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 เพ่ือ

ชbวยในการดำเนินงานดDานบัญชี การสั่งซื้อวัสดุ ขDอมูลพนักงาน ขDอมูลคลังสินคDา ทำใหDงbายตbอการคDนหาและ

จัดเก็บขDอมูลตbาง ๆ เกี่ยวกับรDาน สามารถเช็คจำนวนสินคDาในคลังไดD สามารถบันทึกวันทำงานของพนักงานไดD 

รวมถึงการลดความยุbงยากภายในรDานไดDอีกดDวย จึงสbงผลใหDการดำเนินธุรกิจของรDานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ทำงานเปcนระเบียบและเกิดขDอผิดพลาดนDอยลง ทำใหDมีความกDาวหนDาในการทำธุรกิจมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตทางดDานระบบ 

1. ระบบล็อกอินผูDใชDงาน 

2. สามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลในฐานขDอมูลของพนักงานไดD 

3. สามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลในฐานขDอมูลของคลังสินคDาไดD 

4. สามารถจัดเก็บยอดการขายของสินคDาไดD 

5. สามารถบันทึกวันทำงานของพนักงานเพ่ือใชDคำนวณเงินเดือนท่ีตDองจbายไดD 

6. สามารถบันทึกความประพฤติของพนักงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานดีเดbนไดD 

7. สามารถออกรายงานการส่ังซ้ือวัสดุไดD 

8. สามารถออกรายงานสรุปยอดขายประจำวันไดD 

9. สามารถออกรายงานวัสดุคงเหลือในคลังสินคDาไดD 

10. สามารถออกใบเสร็จการขายไดD  
 

ประโยชนDของการวิจัย 

 1. สามารถนำระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ไปใชDงานจริงไดD 

 2. มีระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ท่ีมีประสิทธิภาพ และชbวยใหDการดำเนินธุรกิจมีความกDาวหนDา 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุbมตัวอยbาง 

   1. กลุ bมผู Dเชี ่ยวชาญ เปcนประชากรที ่นำมาใชDในการพิจารณาทดสอบและประเมินเพื ่อหา

ประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 คัดเลือกดDวยวิธ ีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค9/

เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) รวมท้ังหมด 3 คน 

  2. กลุbมผูDใชDงานระบบ เปcนบุคคลที่เกี ่ยวขDองกับรDานโพลารอยด9ทั้งหมด ซึ่งไดDมาโดยการสุbมกลุbม

ตัวอยbางที ่ไมbใชDความนbาจะเปcน (Non-probability Sampling) ดDวยวิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค9/

เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อเปcนผูDทดลองใชDระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ที่สรDางขึ้นมาใน

งานวิจัยครั้งนี้ โดยทำการประเมินความพึงพอใจ ประกอบดDวย เจDาของรDานจำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 7 

คน รวมท้ังหมด 8 คน 
  

 ตัวแปรในการวิจัย 

  ตัวแปรตDน คือ ระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 
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  ตัวแปรตาม คือ  1. ประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 

    2. ความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 

 ข้ันตอนการสรDางและพัฒนาระบบ 

ผูDวิจัยเลือกวิธีการพัฒนาระบบโดยใชD Spiral model ในการพัฒนาระบบ จากบทความการเปรียบเทียบ

แบบจำลองกระบวนการพัฒนาซอฟต9แวร9 (วรรณฤดี พึ่งเฮงและวุฒิพงษ9 ชินศร, 2560) โดยมีทั ้งหมด 4 

ข้ันตอน ดังตbอไปน้ี 

  1. วางแผนและทำความเขDาใจ 

       ในข้ันตอนการวางแผนและทำความเขDาใจ ผูDวิจัยมีแนวคิดในการท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลา

รอยด9 โดยศึกษาจากการสอบถามเจDาของกิจการ รวมทั้งผูDที่มีความเกี่ยวขDองกับรDานคือพนักงาน ซึ่งจะทำใหD

คDนพบขDอผิดพลาดหรือขDอบกพรbองที่จะนำมาพัฒนาในระบบไดD เชbน การเก็บขDอมูลยอดการขาย การสั่งซ้ือ

วัตถุดิบและบันทึกวันทำงานของพนักงานที่เจDาของกิจการจัดเก็บขDอมูลไวDในเอกสารที่ไมbเปcนระบบระเบียบ ทำ

ใหDการดำเนินงานไมbสะดวกรวดเร็ว ยากตbอการคDนหา นอกจากนั้นยังสิ้นเปลืองทรัพยากรอื่นๆ เชbน กระดาษ 

เปcนตDน 

       2.วิเคราะห9ความเส่ียงและแนวทางการแกDไข 

       ในข้ันตอนวิเคราะห9ความเส่ียงและแนวทางการแกDไข จากการกำหนดป~ญหา สามารถสรุปความเปcนไป

ไดDของระบบ คือ การพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อใหDผูDใชDงานสามารถใชDงานไดDอยbางสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเก็บรวบรวมขDอมูล สามารถจำแนกขอบเขตของผูDใชDงานไดDเปcน 2 สbวน ไดDแกb 

  2.1 เจDาของรDาน 

1. สามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลในฐานขDอมูลของพนักงานไดD 

2. สามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลในฐานขDอมูลของคลังสินคDาไดD 

3. สามารถจัดเก็บยอดการขายของสินคDาไดD 

4. สามารถบันทึกวันทำงานของพนักงานเพ่ือใชDคำนวณเงินเดือนท่ีตDองจbายไดD 

5. สามารถบันทึกความประพฤติของพนักงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานดีเดbนไดD 

6. สามารถออกรายงานการส่ังซ้ือวัสดุไดD 

7. สามารถออกรายงานสรุปยอดขายประจำวันไดD 

8. สามารถออกรายงานวัสดุคงเหลือในคลังสินคDาไดD 

9. สามารถออกใบเสร็จการขายไดD 

  2.2 พนักงาน 

1. สามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลในฐานขDอมูลของคลังสินคDาไดD 

2. สามารถจัดเก็บยอดการขายของสินคDาไดD 
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3. สามารถออกรายงานการส่ังซ้ือวัสดุไดD 

4. สามารถออกรายงานสรุปยอดขายประจำวันไดD 

5. สามารถออกรายงานวัสดุคงเหลือในคลังสินคDาไดD 

6. สามารถออกใบเสร็จการขายไดD 

3. ดำเนินการพัฒนาและทดสอบ 

  ในขั้นตอนดำเนินการพัฒนาและทดสอบ เปcนขั้นตอนที่นำขDอมูลที่ผbานการวิเคราะห9ในขั้นตอนการ

วิเคราะห9ความเสี ่ยงและแนวทางการแกDไขมาออกแบบเปcนหนDาระบบ จัดเก็บขDอมูล สามารถออกแบบ

โครงสรDางขDอมูลเชิงสัมพันธ9 (Entity Relationship Diagram) เพื่อกำหนดความสัมพันธ9ของขDอมูลในระบบ 

แสดงไดDดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรDางขDอมูลเชิงสัมพันธ9 (Entity Relationship Diagram) 
 

โดยใชDโปรแกรมการจัดการระบบฐานขDอมูลในการพัฒนาระบบ และมีการทดสอบระบบในการเพ่ิม

ขDอมูล ลบขDอมูล แกDไขขDอมูล คDนหาขDอมูลและคำนวณขDอมูลที่กำหนดไดDถูกตDองตามขอบเขตหรือไมb  โดยใหD

ผูDเชี่ยวชาญ 3 ทbาน ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 เมื่อมีขDอผิดพลาดหรือ

ขDอเสนอแนะจากผูDเช่ียวชาญจึงนำมาตรวจสอบ เพ่ิมเติม ปรับปรุงแกDไขขDอผิดพลาดใหDถูกตDอง 

4. ประเมินผลลัพท9โครงการ 

ในข้ันตอนการประเมินผลลัพท9โครงการ ผูDเช่ียวชาญ 3 ทbาน ไดDทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

และกลุbมตัวอยbางประเมินความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 โดยใชDแบบประเมินท่ี

ผูDวิจัยสรDางไวD ประกอบไปดDวยการประเมินท้ังหมด 3 ดDาน ไดDแกb 
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4.1 การประเมินระบบดDานความการตรงตามความตDองการของผูDใชD เพื่อดูวbาระบบสามารถทำงานไดD

ตามความตDองการของผูDใชDมากนDอยเพียงใด 

4.2 การประเมินระบบดDานการทำงานไดDตามฟ~งก9ชั่นการทำงาน เพื่อดูวbาระบบมีความถูกตDองในการ

ทำงานตามหนDาท่ีของระบบมากนDอยเพียงใด 

4.3 การประเมินระบบดDานรูปลักษณ9และความงbายตbอการใชDงาน เพื่อดูวbารูปลักษณ9ของระบบมีความ

งbายตbอการใชDงานมากนDอยเพียงใด 

 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย 

  1. ผูDวิจัยสรDางแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 มีลักษณะเปcนมาตรา

สbวนประมาณคbาของลิเคิร9ท (Likert rating scale) ประกอบดDวยสbวนสำคัญ 2 สbวน คือ 1) สbวนที่เปcนขDอความ 

คำถามที่กำหนดมีลักษณะสอบถามความคิดเห็นที่ตDองการวัด 2) สbวนที่เปcนคำตอบ เปcนการกำหนดคbาระดับ

ความคิดเห็น (รศ.สมชาย รัตนทองคำ, 2556) โดยใชDเกณฑ9การประเมิน ดังน้ี 

     4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 

     2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 

     1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนDอย 

     1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนDอยท่ีสุด 

  2. ผูDวิจัยสรDางแบบประเมินพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 มีลักษณะเปcนมาตรา

สbวนประมาณคbาของลิเคิร9ท (Likert rating scale) ประกอบดDวยสbวนสำคัญ 2 สbวน คือ 1) สbวนที่เปcนขDอความ 

คำถามที่กำหนดมีลักษณะสอบถามความพึงใจที่ตDองการวัด 2) สbวนที่เปcนคำตอบ เปcนการกำหนดคbาระดับ

ความพึงพอใจ (รศ.สมชาย รัตนทองคำ, 2556) โดยใชDเกณฑ9การประเมิน ดังน้ี 

     4.51 – 5.00 หมายถึง ผูDใชDงานมีความพึงพอใจตbอระบบมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50 หมายถึง ผูDใชDงานมีความพึงพอใจตbอระบบมาก 

     2.51 – 3.50 หมายถึง ผูDใชDงานมีความพึงพอใจตbอระบบปานกลาง 

     1.51 – 2.50 หมายถึง ผูDใชDงานมีความพึงพอใจตbอระบบนDอย 

     1.00 – 1.50 หมายถึง ผูDใชDงานไมbมีความพึงพอใจตbอระบบ 

 ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขDอมูล 

  1. พัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 โดยใชDโปรแกรมจัดการฐานขDอมูล 

  2. จัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 โดยนำไปใหDอาจารย9ท่ี

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตDอง จากนั้นนำไปใหDผูDเชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพเพื่อนำมาปรับปรุง

แกDไขระบบตามขDอเสนอแนะของผูDเช่ียวชาญ 
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  3. เม่ือทำการปรับปรุงแกDไขระบบเสร็จส้ิน ผูDจัดทำจึงนำระบบไปติดตั้งท่ีรDานโพลารอยด9เพ่ือใหDเจDาของ

รDาน พนักงาน ประเมินความพึงใจและขDอเสนอแนะท่ีมีตbอระบบการจัดการรDานโพลารอยด9หลังการใชDงาน 

  4. นำแบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห9ขDอมูลดDวยวิธีทางสถิติเชิง

พรรณนา คือ 1. คbาเฉล่ีย (mean) 2. คbาสbวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 วิธีการวิเคราะห9ขDอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ไดDดำเนินการวิเคราะห9ขDอมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDาน

โพลารอยด9และแบบประเมินพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 โดยใชDสถิติในการวิเคราะห9

ขDอมูลท้ังหมด 2 สถิติ ไดDแกb 1. คbาเฉล่ีย (mean) 2. คbาสbวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยจะ

หาคbาจากสูตรดังน้ี 

  1. คbาเฉลี่ย (mean) เปcนคbากลางที่ไดDจากการนำเอาขDอมูลแตbละตัวของสิ่งที่วัดมารวมกัน แลDวนำ

ผลรวมที่ไดDมาหารดDวยจำนวนขDอมูลทั้งหมด สถิตินี้ใชDคำนวณหาคbาเฉลี่ยของแบบประเมินประสิทธิภาพวbาอยูb

ในระดับใด (ดร.สุทิน ชนะบุญ, 2560, น. 8) มีสูตรดังน้ี 

 

    𝑋 =	∑ "
#

       

 (1) 

 

เม่ือ  𝑋 แทน คbาเฉล่ียหรือตัวกลางเลขคณิต  

∑ 𝑋 แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนน  

𝑁  แทน จำนวนกลุbมตัวอยbาง 

 

2. คbาสbวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เปcนการวัดการกระจายตัวของขDอมูลแตbละตัว

วbามีความแตกตbาง (หbาง) จากคbาเฉลี่ยมากนDอยเพียงใด ถDาหbางมากแสดงวbาขDอมูลมีการกระจายมาก ถDาหbาง

นDอยแสดงวbาขDอมูลมีการกระจายนDอย สถิตินี้ใชDคำนวณหาคbาการกระจายตัวของแบบประเมินประสิทธิภาพ 

(กฤษณพงศ9 เลิศบำรุงชัย, 2563) มีสูตรดังน้ี  

 

   𝑆. 𝐷.= 	)$∑ "!%(∑ ")!

$($%()
     

 (2) 

 

เม่ือ  𝑆. 𝐷. แทน คbาสbวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุbมตัวอยbาง  

∑ 𝑋  แทน ผลรวมของเลขคณิตในกลุbมท้ังหมด 
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  ∑ 𝑋)  แทน ผลรวมของเลขคณิตแตbละตัวยกกำลังสอง 

𝑛 แทน จำนวนกลุbมตัวอยbาง 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบ 

ผลจากการพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9นั้น ไดDมีการออกแบบหนDาจอทำงานหลักเพื่อใชDใน

การจัดการฐานขDอมูล โดยมีหนDาจอสำคัญๆ ดังน้ี 

1.1 หนDาจอแรกของระบบ ไดDออกแบบใหDเจDาของรDานและพนักงานลงชื่อเขDาใชDงานระบบ เพื่อเขDาไป

จัดการขDอมูลตbางๆ โดยจะตDองระบุชื่อผูDใชDและรหัสผbานจึงจะสามารถเขDาใจงานระบบไดD เมื่อผูDใชDงานเขDาสูb

ระบบเรียบรDอย ระบบจะแสดงเมนูสำคัญตbางๆ คือ ขDอมูลพนักงาน ขDอมูลคลังสินคDา ขDอมูลบันทึกยอดการขาย 

และใบเสร็จรับเงิน โดยมีการจำกัดการเขDาถึง เจDาของรDานจะมีสิทธิเขDาถึงขDอมูลพนักงานไดDเพียงคนเดียว 

 

 
ภาพท่ี 2 หนDาจอเขDาสูbระบบ 

 

1.2 หนDาจอขDอมูลพนักงาน จะสามารถเพิ่ม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลไดD อีกทั้งยังสามารถบันทึกวัน

ทำงานและความประพฤติของพนักงานเพ่ือคัดเลือกพนักงานดีเดbนไดD 

 
ภาพท่ี 3 หนDาจอขDอมูลพนักงาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 144 ~ 
 

1.3 หนDาจอขDอมูลคลังสินคDาจะสามารถเพิ่ม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลไดD นอกจากนั้นยังสามารถทำ

การส่ังซ้ือวัสดุเพ่ิมไดD 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หนDาจอขDอมูลคลังสินคDา 

 

1.4 หนDาจอบันทึกยอดการขาย จะสามารถเพ่ิม ลบ แกDไข และคDนหาขDอมูลไดD 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หนDาจอบันทึกยอดการขาย 
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1.5 นอกจากนี้ เมื่อผูDใชDงานทำการตรวจสอบขDอมูลเบื้องตDนแลDววbาขDอมูลถูกตDอง ผูDใชDงานสามารถส่ัง

พิมพ9ใบเสร็จรับเงินจากระบบไดD  

 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยbางรายงานใบเสร็จรับเงิน 

 

2. ผลการวิเคราะห9ขDอมูล 

2.1 การเก็บรวบรวมขDอมูลของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 

จากผูDเชี่ยวชาญทางดDานระบบ จำนวน 3 ทbาน ซึ่งใชDแบบประเมินประสิทธิภาพเปcนเครื่องมือในการเก็บขDอมูล 

ทำใหDไดDขDอมูลและนำมาวิเคราะห9ผลไดDดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ในแตbละดDาน 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย SD 
ระดับประสิทธิภา

พ 

ดDานการตรงตามความตDองการของผูDใชD 4.50 0.52 มาก 

ดDานการทำงานตามฟ~งก9ช่ันการทำงาน 4.68 0.49 มากท่ีสุด 

ดDานรูปลักษณ9และความงbายตbอการใชDงาน 4.68 0.49 มากท่ีสุด 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกดYาน 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
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จากตาราง ผลการวิเคราะห9ประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9จากผูDเชี่ยวชาญจำนวน 

3 ทbาน พบวbาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9มีประสิทธิภาพเฉลี ่ยรวมทุกดDานอยู bในระดับ มากที ่สุด 

ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.61 

 

2.2 การเก็บรวบรวมขDอมูลของแบบประเมินความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลา

รอยด9 จากเจDาของรDานและพนักงาน จำนวน 8 คน ซึ่งใชDแบบประเมินความพึงพอใจเปcนเครื่องมือในการเก็บ

ขDอมูล ทำใหDไดDขDอมูลและนำมาวิเคราะห9ผลไดDดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9ในแตbละดDาน 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย SD 
ระดับความพึงพอ

ใจ 

ดDานการตรงตามความตDองการของผูDใชD 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

ดDานการทำงานตามฟ~งก9ช่ันการทำงาน 4.50 0.57 มาก 

ดDานรูปลักษณ9และความงbายตbอการใชDงาน 4.37 0.75 มาก 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกดYาน 4.48 0.61 มาก 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห9ความพึงพอใจของผูDใชDงานระบบการจัดการรDานโพลารอยด9จากเจDาของ

รDานและพนักงาน จำนวน 8 คน พบวbาผูDใชDงานระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกดDานอยูbในระดับ มาก ซึ่งมี

คะแนนเฉล่ีย 4.48 

 

อภิปรายผล 

 1. ระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 มีองค9ประกอบท้ังหมด 6 สbวน คือ 1. หนDาจอเขDาสูbระบบ 2. ขDอมูล

พนักงาน 3. ขDอมูลคลังสินคDา 4. ขDอมูลบันทึกยอดการขาย 5. ขDอมูลการสั่งซื้อซื้อวัสดุ 6. ขDอมูลใบเสร็จรับเงิน 

โดยมีการออกแบบและพัฒนาจากโปรแกรมการจัดการฐานขDอมูล  ผู DใชDงานระบบสามารถจัดการขDอมูล

คลังสินคDา การสั่งซื้อวัสดุ จัดเก็บยอดการขาย รวมไปถึงการออกใบเสร็จรับเงินใหDกับลูกคDา แตbมีการกำหนด

สิทธิ์เขDาถึงของเจDาของรDานที่สามารถจัดการขDอมูลของพนักงานไดD สอดคลDองกับงานวิจัยของ (ยุทธพงษ9 มา

ไพศาลทรัพย9 และวสุดล คงประเสริฐคุณ, 2562, น. 2-3) ไดDทำวิจัยเร่ือง ระบบบริหารงานรDานขายของเลbน 

โดยมีขอบเขตการจัดการขDอมูลพนักงาน ขDอมูลสินคDา ขDอมูลบันทึกรายการขายและขDอมูลการส่ังซ้ือสินคDา 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 แบบประเมินมีลักษณะเปcนมา

ตราสbวนประมาณคbาของลิเคิร9ท (Likert rating scale) พบวbา ระบบมีประสิทธิภาพอยูbในระดับ มากที่สุด 
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คbาเฉลี่ยเทbากับ 4.61 สอดคลDองกับงานวิจัยของ (อุทุมพร ศรีโยม, พรศิลป� บัวงาม, อารุณีย9 ธนาวุฒิ, ณัฐพร 

เฮงวัชรไพบูลย9 และสาลินี ขุนวิสูตร, 2560, น. 5) ไดDทำวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศรDานถbายรูปณัฐพร สตูดิโอ 

ผลของการวิจัยพบวbา ระบบมีประสิทธิภาพอยูbในระดับ มากท่ีสุด คbาเฉล่ียเทbากับ 4.80 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูDใชDงานตbอระบบการจัดการรDานโพลารอยด9 แบบประเมินมี

ลักษณะเปcนมาตราสbวนประมาณคbาของลิเคิร9ท (Likert rating scale) พบวbาผูDใชDงานมีความพึงพอใจระดับ 

มาก คbาเฉลี่ยเทbากับ 4.48 สอดคลDองกับงานวิจัยของ (ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, พัฒนะ วรรณวิไล, โฟม

จันทร9 หมีนหา และวิลาวรรณ แคสนั่น, 2561, น. 10-11) ไดDทำวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รDานคDาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลของการวิจัยพบวbา ระบบมีประสิทธิภาพอยูbในระดับ มาก 

คbาเฉลี่ยเทbากับ 4.02 และ (ไตรภพ จิตนาริน และแกDวใจ อาภรณ9พิศาล, 2561, น. 11-12) ไดDทำวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาระบบจัดการคลังสินคDา กรณีศึกษาสินคDาแบรนด9ตรีสรา ผลของการวิจัยพบวbา ระบบมีประสิทธิภาพอยูb

ในระดับ มาก คbาเฉล่ียเทbากับ 3.83  

 

สรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยครั้งนี้ไดDทำการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการรDานโพลารอยด9  ดDวยรูปแบบ Spiral 

Model มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดDแกb 1. วางแผนและทำความเขDาใจ 2. วิเคราะห9ความเสี่ยงและแนวทางการ

แกDไข 3. ดำเนินการพัฒนาและทดสอบ 4. ประเมินผลลัพธ9โครงการ โดยใชDโปรแกรมการจัดการฐานขDอมูล 

ผู DใชDงานระบบสามารถจัดการขDอมูลคลังสินคDา การสั ่งซื ้อวัสดุ จัดเก็บยอดการขาย รวมไปถึงการออก

ใบเสร็จรับเงินใหDกับลูกคDา แตbมีเพียงเจDาของรDานที่สามารถจัดการขDอมูลของพนักงานไดD และเมื่อออกแบบและ

พัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ9จึงไดDนำระบบมาทดสอบโดยผูDเชี่ยวชาญเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ทำใหD

ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยูbในระดับ มากที่สุด มีคbาเฉลี่ยเทbากับ 4.61 เมื่อผูDเชี่ยวชาญ

ประเมินระบบเสร็จสิ้นจึงมีการนำระบบไปปรับปรุงตามขDอเสนอแนะแลDวจึงนำมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร9ของ

รDานโพลารอยด9เพื่อนำมาทดลองใชDงานจริง โดยใหDเจDาของรDานและพนักงานประเมินความพึงพอใจของระบบ 

ทำใหDทราบผลการประเมินความพึงพอใจอยูbในระดับ มาก มีคbาเฉลี่ยเทbากับ 4.48 จึงสามารถสรุปผลไดDวbา

ระบบการจัดการรDานโพลารอยด9มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชDงาน อีกท้ังยังชbวยในการดำเนินงาน

ดDานเอกสารใหDมีความสะดวกรวดเร็ว งbายตbอการคDนหาขDอมูลตbางๆ  มีการจัดเก็บขDอมูลเปcนระเบียบสbงผลใหD

รDานโพลารอยด9มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากข้ึน 

 

ขYอเสนอแนะ 

1. ระบบควรมีสัญลักษณ9ในการส่ือความหมายของคำส่ังใหDนbาสนใจมากข้ึน 

2. ระบบควรมีหนDาของคูbมือการใชDงานระบบ เพ่ือใหDผูDใชDงานทราบถึงรายละเอียดการใชDงานมากข้ึน 
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3. ระบบควรมีรูปภาพวัสดุในคลังสินคDาประกอบ เพ่ืองbายตbอการจัดการวัสดุ 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยนี ้ม ีจ ุดประสงค9หลักเพื ่อพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื ้นฐานและเพื ่อหา

ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน กลุKมตัวอยKางไดMมาจากการเลือกแบบเจาะจงจาก

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการอินเตอร9เฟส จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใชMในการวิจัยไดMแกK ชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน เครื่องมือที่ใชMในการหาประสิทธิภาพไดMแกK แบบประเมินคุณภาพสื่อ ใบประลอง 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชMไดMแกK คKารMอยละ คKาเฉล่ีย คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวKาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานสามารถนำไปใชMเปZนชุดทดลองในรายวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร9และการอินเตอร9เฟสไดM โดยมีขMอสรุปดังน้ี 

 ประสิทธิภาพใบประลองของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานพบวKา ผลการวิเคราะห9ไดMคKา 

E1/E2 เทKากับ 80.42/80.91 ซ่ึงเปZนไปตามท่ีกำหนดไวMคือ ไมKต่ำกวKา 80/80 

 การประเมินความพึงพอใจในการใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานแบKงออกเปZน 2 ดMาน 

ไดMแกK ดMานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานภาพรวมอยูKในระดับพึงพอใจมาก (�̅�=4.3, S.D=0.67) และ

ดMานใบประลองภาพรวมอยูKในระดับพึงพอใจมาก (�̅�=4.2, S.D=0.69) 

 

คำสำคัญ:  ไมโครคอนโทรลเลอร9 ชุดทดลอง การฝlกปฏิบัติ 

 

Abstract 

The purposes of this research were to develop basic microcontroller experiment set 

and to study the efficiency of the basic microcontroller experiment set. A sample was selected 
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from a random group from the population. We used 17 students in the field of computer 

engineering, Faculty of Technical Education, Microcontroller and Interface Courses. The 

research instrument used in collecting the data was 1) media quality assessment form, 2) 

laboratory sheet, and 3) satisfaction questionnaire, in this research instrument are the average 

value mean (�̅�) and the standard deviation (S.D.). 

The results found that the basic microcontroller experiment set enhance skills for 

students in computer engineering Faculty of Technical education. These can be used as a test 

set in the microcontroller and interface course with the following conclusions: 

The efficiency of laboratory sheet of the basic microcontroller experiment found that 

the result of E1 / E2 was 80.42 / 80.91, indicating that the basic microcontroller experiment set 

the developed efficiency has been specified as not less than 80/80. 

To assess the satisfaction of using the basic microcontroller experiment set we divided 

2 areas, namely the knowledge contest. The basic microcontroller experiment set.  The overall 

image is at a very satisfactory level �̅�=4.2, S. D=0.69 and the basic microcontroller experiment. 

The overall image is at a very satisfactory level  �̅�=4.3, S. D=0.67 

 

Keywords: Microcontroller, Experiments, Training exercise. 

 

บทนำ 

ป�จจุบันไมโครคอนโทรลเลอร9ไดMเขMามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย9 ไมKวKาจะเปZน

ทางดMานอุตสาหกรรม ดMานเกษตร และอุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9ตKางๆ นอกจากนั้นยังมีการประยุกต9ใชMงาน

ไมโครคอนโทรลเลอร9ตามความตMองการของผูMใชMงาน โดยผKานการออกแบบวงจรใหMเหมาะสมกับงานหรือสิ่งท่ี

ตMองการใหMไมโครคอนโทรลเลอร9ควบคุม และทำการเขียนโปรแกรมคำสั ่งเพื ่อควบคุมการทำงาน ซ่ึง

ไมโครคอนโทรลเลอร9สามารถนำไปใชMงานไดMทั้งทางดMาน Digital และ Analog เชKน ระบบควบคุมเครื่องยนต9

รถยนต9 และในป�จจุบันไดMมีการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร9ใหMสามารถทำงานรKวมกับระบบเครือขKาย

อินเทอร9เน็ตและสามารถทำงานท่ีซับซMอนไดMมากยิ่งขึ้น ไมKวKาจะเปZนระบบควบคุมแขนกลในงานอุตสาหกรรม 

หรือระบบ IOT (Internet of Things) ท่ีกำลังเปZนท่ีนิยมในป�จจุบัน   

จากการไดMรับความนิยมของไมโครคอนโทรลเลอร9 ในสถานศึกษาตKางๆ จึงมีการจัดการเรียนการสอน

เกี่ยวขMองหรือใชMไมโครคอนโทรลเลอร9เปZนสื่อการเรียนขึ้น โดยมีการเรียนการสอนตั้งแตKระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เชKน จากการประกาศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
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2551 (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561) และมาตรฐานการเรียนรูMและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุKมสาระการเรียนรูMวิทยาศาสตร9ไดMกำหนดสาระการเรียนรูMออกเปZน 4 

กลุKมสาระซ่ึงในกลุKมสาระท่ี 4 เปZนกลุKมท่ีมีความเก่ียวขMองกับการใชMงานเทคโนโลยี โดยมีสาระสำคัญ 2 สาระคือ

การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคํานวณ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561) ซึ่งทั้ง 2 

สาระสำคัญนั้นในหลายสถานศึกษาจัดใหMมีการเรียนการสอนโดยใชM ไมโครคอนโทรลเลอร9และหุKนยนต9เปZนส่ือ

ในการเรียนการสอน และในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและต่ำกวKาระดับอุดมศึกษา หลายสาขาวิชามี

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที ่เกี ่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร9 ซึ ่งในการเรียนรายวิชาท่ีเกี ่ยวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร9ไมKวKาจะระดับการศึกษาใดผูMเรียนจำเปZนตMองไดMรับการฝlกปฏิบัติและทดลองในการตKอ

วงจรและการเขียนโปรแกรมควบคุม 

การฝlกและปฏิบัติตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ไดMใหM

ความหมายไวMดังนี้ คำวKา “ฝlก” หมายถึง ทำ (เชKนบอก แสดง หรือปฏิบัติ เปZนตMน) เพื่อใหMเกิดความรูMความ

เขMาใจจนเปZนหรือมีความชำนาญ สKวนคำวKา “ปฏิบัติ” หมายถึง ดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เชKน 

ปฏิบัติราชการ, กระทำเพื่อใหMเกิดความชำนาญ และคำวKา “ปฏิบัติการ” หมายถึงทำงานตามหนMาท่ี ที่ทดลอง

เพื ่อพิสูจน9ขMอเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝlกงานเพื ่อใหMเกิดความชำนาญเปZนตMน เชKน หMองปฏิบัติการ จาก

ความหมายของการฝlกและปฏิบัติที ่ไดMกลKาวมาขMางตMน จึงสอดคลMองกับวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 

(Practice) ที่มีความหมายวKา วิธีสอนที่ใหMประสบการณ9ตรงกับผูMเรียน โดยผKานการใหMลงมือปฏิบัติจริง เปZนการ

สอนที่มุKงเนMนใหMเกิดการผสมผสานระหวKางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ ใหMผูMเรียนไดMลงมือฝlกฝนหรือ

ปฏิบัติจริง โดยลักษณะสำคัญ การลงมือปฏิบัติมักดำเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย 

เปZนการฝlกฝนความรู MความเขMาใจจากทฤษฎีที ่เรียนมาโดยเนMนการฝlกทักษะ ซึ ่งมีอาจารย9ผู Mสอนแนะนำ

ชKวยเหลืออยKางใกลMชิด 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการอินเตอร9เฟส ของหลักสูตรครุศาสตร9

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9เปZนการจัดการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย

การเรียนการสอนมุKงเนMนใหMผูMเรียนสามารถนำความรูMความเขMาใจในภาคทฤษฎีไปประยุกต9ใชMในภาคปฏิบัติและ

ประยุกต9ใชMงานจริง เนื่องจากผูMเรียนตMองนำความรูMทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดMศึกษาไปถKายทอดใน

ขั้นตอนของการออกฝlกสอนและการเปZนผูMสอนในอนาคต จึงจำเปZนอยKางยิ่งที่ผูMเรียนตMองมีทักษะที่ดีเกี่ยวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร9และเนื่องจากป�จจุบันมีการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร9ในทุกระดับ

ของการศึกษาจึงหลีกเลี่ยงเสียไมKไดMที่ผูMเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9จะไดMรับหนMาที่ในการถKายทอด

ความรูMและทักษะทางดMานไมโครคอนโทรลเลอร9 และเนื่องจาการเรียนการสอนที่ผKานมาของสาขาวิชาพบวKา 

ผูMเรียนใชMเวลาในการตKอวงจรในการทดลองนาน ทำใหMการทดลองไมKสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สKงผลไปยัง

การทดลองในใบประลองอื่นๆ ซึ่งจากการสังเกตของผูMสอนพบวKา 1) ในการทำใบประลองของการทดลองข้ัน
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เริ ่มตMนผูMเรียนยังมีทักษะในการอKานตำแหนKงขาอุปกรณ9และการตKอวงจรนMอยทำใหMใชMเวลาในการตKอวงจร

ทดลองนาน 2) เนื่องจากบอร9ดไมโครคอนโทรลเลอร9และอุปกรณ9เชื่อมตKอมีขาสำหรับการเชื่อมตKอจำนวนมาก

และเรียงตKอกัน สKงผลทำใหMผูMเรียนดูตำแหนKงขาและตKอขาผิด ทำใหMผลที่ไดMจากการทดลองเกิดขMอผิดพลาดและ

ตMองใชMเวลาในการตรวจสอบขMอผิดพลาดนั้น 3) อุปกรณ9การทดลองบางตัวเมื่อใชMงานไปสักระยะจะเกิดการ

หลวมของข้ัวตKอ เชKน โพรโทบอร9ด ซ่ึงทำใหMผูMเรียนท่ียังมีทักษะไมKมากพอเกิดความสับสนและไมKม่ันใจในการตKอ

วงจร แตKทั้งน้ีการหลวมของขั้วตKออุปกรณ9จะสKงผลดีตKอผูMเรียนมีทักษะการตKอวงจรที่ดีแลMว เนื่องจากป�ญหา

ดังกลKาวจะทำใหMผูMเรียนมีทักษะเพิ่มเติมในการคิด วิเคราะห9 แยกแยะหาสาเหตุของขMอผิดพลาดในการตKอวงจร

ท่ีใหMผลลัพธ9ไมKเปZนไปตามตMองการ  

จากทั้ง 3 สาเหตุดังที่กลKาวมาขMางตMนจึงมีความจำเปZนอยKางยิ่งท่ีจะตMองสKงเสริมทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ

ไมโครคอนโทรลเลอร9แกKผูMเรียนเพื่อเปZนการเสริมรากฐานที่มั่นคงทั้งทางความรูMและทักษะแกKผูMเรียน ผูMวิจัยจึงไดM

จัดทำวิจัยการพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 

คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของอัฏฐพล เร่ือง ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตKอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร9ของนักศึกษาระดับชั้น สฟค. 1/2  สาขางานไฟฟ�าควบคุม ในป�จจัยดMานสื่อที่มี

ผลตKอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากสุดคือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะกับสภาพการเรียนรูMใน

ป�จจุบัน (อัฏฐพล กาญจนเทพ, มปป)  โดยกลุKมเป�าหมายของการวิจัยนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ชั้นป�ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการ

อินเตอร9เฟส 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดMานประชากร 

       1.1 ประชากรที่ใชMในการศึกษาครั้งนี้ ไดMแกK นักศึกษาคณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกKน 

       1.2 กลุKมตัวอยKาง ไดMแกK นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

โดยไดMจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ ่งมีเกณฑ9การคัดเลือก คือ เปZนนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการอินเตอร9เฟสในป�การศึกษา 2562 จำนวน 17 คน 

2. ขอบเขตดMานเน้ือหา 
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        2.1 เนื้อหาที่ใชMในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือเนื้อหารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการ

อินเตอร9เฟส 

  3.   ตัวแปรอิสระ ไดMแกK ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

  4.  ตัวแปรตาม ไดMแกK ประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน, ความพึงพอใจตKอการ

ใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. กำหนดประชากรและกลุKมตัวอยKาง  

 1.1  ประชากรท่ีใชMในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรม ช้ันป�ท่ี 3 จำนวน 17 คน 

 1.2  การเลือกกลุ KมตัวอยKาง โดยกลุ KมตัวอยKางไดMจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) ซึ่งมีเกณฑ9การคัดเลือก คือ เปZนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการ

อินเตอร9เฟสในป�การศึกษา 2562 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูMวิจัยตMองการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน

จึงไดMนำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร9มาประกอบในการศึกษาครั้งน้ีและไดMประมวลเปZน

กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 2.1 สมมติฐานงานวิจัย 

  2.1.1 เมื่อนักศึกษาใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9แลMวมีคะแนนการปฏิบัติสูงกวKา

เกณฑ9ท่ีกำหนด 

  2.1.2 เม่ือนักศึกษาใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9แลMวมีความพึงพอใจในระดับมาก 

3. การสรMางเคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัยและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
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 ในการสรMางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชMในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานฯ มีข้ันตอนการดำเนินการดังตKอไปน้ี 

 3.1 ศึกษาคำอธิบายรายวิชา หนKวยเรียนและความคาดหวังที่ตMองการใหMผูMเรียนแสดงออก นำผลท่ี

ไดMจาการศึกษามากำหนดหัวขMอเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร9ที่ใชMในการสรMางใบประลอง โดย

จากผลการศึกษาผูMวิจัยไดMหัวขMอเรื่องสำหรับสรMางใบประลองจำนวน 12 หัวขMอเรื่อง ไดMแกK ทดลองสรMางวงจร

และควบคุม LED กระพริบ, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมการเป ดป ด LED ดMวยปุ¡ม, ทดลองสรMางวงจรและ

ควบคุมการติดดับของ LED ดMวยปุ¡ม, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมการเป ด LED ดMวยปุ¡มกด 2 ปุ¡ม, ทดลอง

สรMางวงจรและควบคุมการเป ด ป ด LED ดMวยตัวตMานทานปรับคKาไดM, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมการแสดง

ระดับแรงดัน ดMวย LED และตัวตMานทานปรับคKาไดM, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมการเป ด LED ดMวย LDR, 

ทดลองสรMางวงจรและควบคุมการเป ดพัดลมดMวยเทอรร9มิสเตอร9, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมความสวKางของ 

LED ดMวยโปรแกรม, ทดลองสรMางวงจรและควบคุมความสวKางของ LED ดMวยตัวตMานทานปรับคKาไดM, ทดลอง

สรMางและควบคุมการเกิดแสงของ LED 3 สีดMวยโปรแกรม และทดลองสรMางวงจรและควบคุมการเกิดแสงของ 

LED 8 ดวงดMวยปุ¡ม 

 3.2  ทำการกำหนดวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรมตามหัวขMอเร่ืองท่ีไดMกลKาวมาขMางตMน  

 3.3  ทำการออกแบบและสรMางใบประลองตามหัวขMอเรื่องท่ีกำหนด โดยในแตKละใบประลองทำ

การกำหนดคKาคะแนน 50 คะแนนตKอใบประลอง  

 3.4  ทำการกำหนดรายการประเมิน คะแนนในแตKละรายการประเมิน และเกณฑ9การประเมินการ

ปฏิบัติการทดลองโดยเกณฑ9จะแบKงเปZน 4 ระดับ แสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 1 รายการประเมินและคะแนนในแตKละรายการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 

การตKอวงจร และการโปรแกรม หัวขMอละ 15 

สรุปผลการทดลอง 10 

ลำดับข้ันตอนการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง หัวขMอละ 5 

 

ตารางท่ี 2 ตัวอยKางเกณฑ9การประเมินในการปฏิบัติการทดลอง 

การประเมิน การต'อวงจร 

ระดับคะแนน เกณฑDการพิจารณา 

4 = ดีมาก ตKอวงจร และเลือกใชMสีของสายเช่ือมตKอถูกตMองครบถMวน 

3 = ดี ตKอวงจร และเลือกใชMสีของสายเช่ือมตKอถูกตMองครบถMวน เม่ือไดMรับคำแนะนำบMาง 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยKางเกณฑ9การประเมินในการปฏิบัติการทดลอง(ตKอ) 

ระดับคะแนน เกณฑDการพิจารณา 

2 = พอใชM ตMองใหMความชKวยเหลือบMางในตKอวงจร และเลือกใชMสีของสายเช่ือมตKอ 

1 = ตMองปรับปรุง ตMองใหMความชKวยเหลือท้ังหมดในตKอวงจร และเลือกใชMสีของสายเช่ือมตKอ 

  

 ในการปฏิบัติการทดลองผูMสอนจะใชMเกณฑ9การประเมินในการปฏิบัติการทดลองในการประเมิน

การทดลองของนักศึกษาจากนั้นจึงนำเกณฑ9ที่ใชMในการประเมินมาเปลี่ยนเปZนระดับคะแนนท่ี 15 คะแนน, 10 

คะแนน และ 5 คะแนนตามลำดับ 

 3.5  การออกแบบชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื ้นฐานเปZนการออกแบบโครงสรMางและ

ตำแหนKงการวางอุปกรณ9ตKาง ๆ บน โครงสรMางของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน แสดงไดMดังภาพท่ี 2  

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรMางและตำแหนKงการวางอุปกรณ9 
 

 3.6  ทำการสรMางชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานแสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

 3.7  การหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน แบKงเปZน

คุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานและคุณภาพใบประลอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  3.7.1  การหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานใชMแบบประเมินคุณภาพส่ือ 

โดยใหMผูMเชี่ยวชาญทำการประเมินชุดทดลองจำนวน 3 ทKาน ขั้นตอนการประเมินผูMวิจัยทำการสาธิตการใชMงาน

ชุดทดลองใหMผูMเชี่ยวชาญสังเกตการทดลองและทำการซักถาม เพื่อใชMเปZนขMอมูลในการทำแบบประเมินคุณภาพ

ส่ือ ซึ่งแบบประเมินคุณภาพสื่อแบKงออกเปZน 3 ตอนไดMแกK ตอนที่ 1 ขMอมูลสKวนตัว ตอนที่ 2 เปZนแบบประเมิน

คุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน โดยมีขMอคำถาม คือ 1) คุณภาพการประกอบชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน 2) ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหนKงอุปกรณ9 3) ความเหมาะสมของขนาด

ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน 4)  ความสอดคลMองของอุปกรณ9กับใบประลอง 5) ความเหมาะสมตKอ

การนำไปใชMงานและตอนที่ 3 ขMอเสนอแนะ สำหรับแบบประเมินคุณภาพสื่อเปZนแบบมาตรสKวนประมาณคKา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยผลประเมินคุณภาพสื่อจากผูMเชี่ยวชาญตMองมีคKาเฉลี่ยไมKต่ำกวKาระดับ 3.51 ซ่ึง

ผูMวิจัยไดMนำแบบประเมินคุณภาพสื่อของผูMเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทKานไปหาคKาเฉลี่ยพบวKามีระดับคKาเฉลี่ยอยูKที่ 4.06 

เทKากับ มีคุณภาพมาก 

  3.7.2  การหาคุณภาพของใบประลองผู Mว ิจ ัยใชMการประเมินความสอดคลMองระหวKาง

จุดประสงค9การเรียนรูMกับเนื้อหาของใบประลอง (IOC) โดยผูMเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทKาน ผลการประเมินพบวKา
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คKาเฉลี่ยของความสอดคลMองระหวKางจุดประสงค9กับเนื้อหาใบประลองมีระดับคKาเฉลี่ยอยูKที่ 0.98 สามารถนำใบ

ประลองไปใชMในการวิจัยไดM 

4. วิธีเก็บรวบรวมขMอมูล 

 4.1  กลุKมตัวอยKาง คือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ช้ัน

ป�ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9และการอินเตอร9เฟสในป�การศึกษา 2562 จำนวน 17 

คน 

 4.2  ขั้นตอนในการนำชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานและใบประลองทดลองกับกลุKม

ตัวอยKาง มีดังน้ี 

  4.2.1  นัดหมายนักศึกษาในการทำวิจัย 

  4.2.2  อาจารย9ผูMสอนทำการอธิบายชี้แจงขอบเขตเนื้อหาการประลองในใบประลองใหMกับ

นักศึกษา 

  4.2. 3  สอนทฤษฎีท่ีเก่ียวขMองกับการประลองตามเน้ือหาใน อาจารย9ผูMสอน ใบประลองพรMอม

สาธิตการใชMงานใบประลองและใหMนักศึกษาทำการประลองจนครบทุกใบประลอง 

4.2.4  ทำการเก็บขMอมูลจากกลุKมตัวอยKางที่ทำการประลองความรูMในใบประลองระหวKางเรียน

คร้ังละ 1 ใบประลองและทำการวัดความสามารถการปฏิบัติระหวKางเรียนจนครบทุกใบประลองหลังจากน้ันใหM 

นักศึกษาทำใบประลองรวม  )ทดสอบหลังเรียน( จำนวน 1 ใบประลอง  

  4.2.5  สรุปคะแนนที่ไดMจากใบประลองระหวKางเรียนแตKละใบประลองและใบประลองรวม 

(ทดสอบหลังเรียน) 

 4.3  หลังจากทำการเก็บขMอมูลในขั้นตอนการทดลองใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9เสร็จ

สิ ้น ผู Mว ิจ ัยไดMใหMน ักศึกษากลุ KมตัวอยKางทำแบบประเมินความพึงพอใจที ่ม ีต KอการใชMงานชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9 และทำการเก็บรวบรวมโดยผูMวิจัยเอง 

5. การวิเคราะห9ขMอมูล  

 ผูMวิจัยทำการตรวจสอบความถูกตMองสมบูรณ9ของใบประลองและแบบประเมินความพึงพอใจ กKอน

นำผลขMอมูลไปทำการวิเคราะห9ผล โดยการวิเคราะห9ขMอมูลและสถิติท่ีใชMมีดังน้ี 

 5.1 เกณฑ9 (E1/E2) ไมKต่ำกวKา 80/80   

 5.2  คKารMอยละ (Percentage) 

 5.3  คKาเฉล่ีย (Mean) 

 5.4  คKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 

ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุ

ศาสตร9อุตสาหกรรม ไดMผKานการหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน และการหาคุณภาพของใบ

ประลองจากผ ู M เช ี ่ ยวชาญจำนวน 3 ท Kาน และประเม ินความพ ึงพอใจในการใช M งานช ุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานโดยนักศึกษาจำนวน 17 คน จากนั้นนำมาหาประสิทธิภาพของใบประลองที่สรMาง

ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การหาประสิทธิภาพของใบประลอง โดยนำใบประลองท่ีไดMออกแบบไวMไปใชMกับกลุKมตัวอยKางจำนวน 

17 คน และนำคะแนนจากกลุKมตัวอยKางไดMทำใบประลองไปทำการวิเคราะห9เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยพิจารณา

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุKมตัวอยKาง โดยผลการวิเคราะห9แสดงดังตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 ผลความกMาวหนMาทางการเรียนจากการทำใบประลอง (E1) 

ใบประลอง ผลรวม ค'าเฉล่ีย ค'าเบ่ียงเบน E1 

เร่ืองท่ี 1 677.55 39.86 0.68 79.71 

เร่ืองท่ี 2 679.75 39.99 0.54 79.97 

เร่ืองท่ี 3 684.9 40.29 0.52 80.57 

เร่ืองท่ี 4 691.8 40.69 0.45 81.38 

เร่ืองท่ี 5 671.2 39.48 0.30 78.96 

เร่ืองท่ี 6 677.95 39.88 0.06 79.76 

เร่ืองท่ี 7 668.8 39.34 0.41 78.68 

เร่ืองท่ี 8 666.45 39.20 0.58 78.41 

เร่ืองท่ี 9 699.95 41.17 0.16 82.35 

เร่ืองท่ี 10 687.1 40.42 0.36 80.84 

เร่ืองท่ี 11 702.65 41.33 0.28 82.66 

เร่ืองท่ี 12 694.65 40.86 0.29 81.72 

ค'าเฉล่ียรวม 80.42 

 

  จากตารางที่ 3 พบวKากลุKมตัวอยKางจำนวน 17 คน ทำใบประลองทั้ง 12 เรื่องไดMคะแนนคิดเปZนรMอยละ 

80.42 ซ่ึงมีผลสูงกวKาเกณฑ9ท่ีกำหนดคือรMอยละ 80 
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ตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทำใบประลอง (E2) 

ใบประลอง ผลรวม ค'าเฉล่ีย ค'าเบ่ียงเบน E2 

เร่ืองท่ี 13 687.8 40.46 0.72 80.91 

ค'าเฉล่ียรวม 80.91 

 

  จากตารางที่ 4 พบวKากลุKมตัวอยKางจำนวน 17 คน ทำใบประลองเรื่องที่ 13 ไดMคะแนนคิดเปZนรMอยละ 

80.91 ซ่ึงมีผลสูงกวKาเกณฑ9ท่ีกำหนดคือรMอยละ 80 

  ผลจากตารางที ่  3 และ 4 สามารถสรุปผลการหาประสิทธ ิภาพของใบประลองชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรมไดM

วKาใบประลองท่ีสรMางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.42/80.91 ซ่ึงมีผลสูงกวKาเกณฑ9ท่ีกำหนดคือรMอยละ 80 

  2.  ผลการวิเคราะห9ขMอมูลเกี ่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตKอชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานแบKงออกเปZน 2 ดMาน ดังน้ี 

   2.1 ดMานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานผลการวิเคราะห9ขMอมูลแสดงดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 คKาเฉล่ียและคKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดMานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐาน 

 

    จากภาพที่ 6 พบวKาดMานใบประลองอยูKในระดับพึงพอใจมาก โดยคKาเฉลี่ยเทKากับ 4. 3 คKา

เบี่ยงเบน เทKากับ 0 . 67 และ รายขMอคำถามพบวKาขMอคำถามที่มีคKาเฉลี่ยมากสุดคือมีคKาเฉลี่ยเทKากับ 4.5 และขMอ

คำถามท่ีมีคKาเฉล่ียนMอยสุดคือมีคKาเฉล่ียเทKากับ 4.1      

   2.2  ดMานใบประลองแสดงผลการวิเคราะห9ขMอมูลดังภาพท่ี 7 
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ไมโครคอนโทรลเลอร์

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ภาพท่ี 7 คKาเฉล่ียและคKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดMานใบประลอง 

 

จากภาพท่ี 7 พบวKาดMานใบประลองอยูKในระดับพึงพอใจมาก โดยคKาเฉล่ียเทKากับ 4.2 คKาเบ่ียงเบน เทKากับ 0.69 

และเม่ือพิจารณารายขMอคำถามพบวKาขMอคำถามท่ีมีคKาเฉล่ียมากสุดมีคKาเฉล่ียเทKากับ 4.4 และขMอคำถามท่ีมี

คKาเฉล่ียนMอยสุดคือมีคKาเฉล่ียเทKากับ 3.9   

 

อภิปรายผล  

  ประเด็นสำคัญที่ไดMพบจากการวิจัยในเรื่องนี้ ผูMวิจัยจะไดMนำมาอภิปรายเพื่อสรุปเปZนขMอยุติใหMทราบถึง

ขMอเท็จจริง ดังน้ี 

  1. จากสมมติฐานขMอที่ 1 ที่วKา เมื่อนักศึกษาใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9แลMวมีทักษะการ

ปฏิบัติสูงข้ึน ผลจากการวิจัยพบวKาระดับคKาคะแนนเฉล่ียท้ังคะแนนใบประลองระหวKางการประลองและคะแนน

ใบประลองรวมมีระดับผลคะแนนสูงกวKาเกณฑ9ที่กำหนดคือ 80.42 และ 80.91 โดยเกณฑ9กำหนดไวMที่ไมKต่ำกวKา

รMอยละ 80/80 ซึ ่งสอดคลMองกับงานวิจัยของชนตร9นนท9ที ่ทำวิจัยเรื ่อง ชุดฝlกควบคุมอุปกรณ9ไฟฟ�าและ

อิเล็กทรอนิกส9ผKานระบบบลูทูธวิชาไมโครคอนโทรลเลอร9สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นป�ท่ี 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส9 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ (ชนตร9นนท9 ภีระคำ, 2559) งานวิจัย

ของสรัลญารัศมิ ์ ทองไสว และสุประวิทย9 เมืองเจริญ เรื ่องการหาประสิทธิภาพการประยุกต9ใชMบอร9ด

ไมโครคอนโทรลเลอร9ในการควบคุมหุKนยนต9ในรายวิชาไมโครโปรเซลเซอร9และอินเตอร9เฟส (สรัลญารัศม์ิ ทอง

ไสว และสุประวิทย9 เมืองเจริญ, 2560) งานวิจัยของอนิวรรตน9 พลรักษ9 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล เรื่องการ

สรMางและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝlกอบรม เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร9และการประยุกต9ใชMงานหุKนยนต9พื้นฐาน 

(อนิวรรตน9 พลรักษ9 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล,  2556 ) แตKจากผลการวิจัยเปZนที่นKาสังเกตวKานักศึกษาบางคนมี

ระดับผลคะแนนต่ำกวKาเพื่อนในหMอง เนื่องจากยังมีความสับสนในการปฏิบัติการทดลองและในการตKอวงจร 
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ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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รวมไปถึงไมKเขMาใจลำดับขั้นตอนการทดลองในใบประลอง นั้นแสดงใหMเห็นวKาชุดทดลองจะตMองมีอุปกรณ9อำนวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

  2. จากสมมติฐานขMอท่ี 2 ท่ีวKา เม่ือนักศึกษาใชMงานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9แลMวมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ผลจากการวิจัยพบวKาความพึงพอใจของผูMเรียนมีคKาเฉลี่ยอยูKที่ระดับพึงพอใจมาก ทั้งในดMานชุด

ทดลอง และดMานใบประลอง แตKจากผลการวิจัยเปZนที่นKาสังเกตวKา ท้ังในดMานใบประลอง และดMานชุดทดลอง มี

บางขMอที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำ เชKน รูปแบบใบประลองงKายตKอการประลอง และความสะดวกในการดูแลรักษา

อุปกรณ9 นั้นแสดงใหMเห็นวKาใบประลองและชุดทดลองตMองเพิ่มการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ ตMองทำการ

วิเคราะห9ผูMเรียนใหMมากขึ้น และตMองปรับปรุงชุดทดลองใหMงKายตKอการดูแลรักษาอุปกรณ9ตKาง ๆ ที่อยูKบนชุด

ทดลอง 

 

สรุปผลและขgอเสนอแนะ  

การนำเสนอสรุปผลการวิจัย ผูMวิจัยขอนำเสนอเปZนภาพรวม และขMอสรุปผลการวิจัยที่เปZนไปตาม

วัตถุประสงค9ของการวิจัยท่ีต้ังไวMตามลำดับ 

 1. การประเมินจากผูMเช่ียวชาญไดMผลการประเมินดังน้ี 

  1.1 การประเมินคุณภาพสื่อเปZนการประเมินหาคุณภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9

พื้นฐาน โดยผูMเชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทKาน แบบประเมินคุณภาพสื่อเปZนแบบมาตรสKวนประมาณคKา (Rating 

Scale) 5 ระดับผลการวิจัยพบวKามีระดับคKาเฉล่ียอยูKท่ี 4.06 เทKากับ มีคุณภาพมาก 

  1.2 การประเมินความสอดคลMองระหวKางจุดประสงค9การเรียนรูMกับเนื้อหาของใบประลอง 

(IOC) เปZนการประเมินเพื่อหาคุณภาพของใบประลอง โดยผูMเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทKาน ผลการประเมินพบวKา

คKาเฉลี่ยของความสอดคลMองระหวKางจุดประสงค9กับเนื้อหาใบประลองมีระดับคKาเฉลี่ยอยูKที่ 0.98 สามารถนำใบ

ประลองไปใชMในการวิจัยไดM 

2. การหาประสิทธิภาพใบประลองของชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน ผูMวิจัยใชMแบบประเมิน

การปฏิบัติการทดลองในการเก็บคะแนนแลMวทำการหาคKาเฉลี่ยของคะแนน และใชMเกณฑ9 (E1/E2) ไมKต่ำกวKา 

80/80 ในการหาประสิทธิภาพ โดยผลจากการวิเคราะห9พบวKา คะแนนเฉลี่ยใบประลองระหวKางเรียนเทKากับ 

80.42 จาก 100 คะแนน คิดเปZนรMอยละ 80.81 และคะแนนเฉลี่ยใบประลองรวม (ทดสอบหลังเรียน) เทKากับ 

80.91 จาก 100 คะแนน คิดเปZนรMอยละ 80.91 

ดังนั้น จากผลการวิเคราะห9ไดMคKา E1/E2 เทKากับ 80.42/80.91 แสดงวKาใบประลองของชุดทดลอง

ไมโครคอนโทรลเลอร9พ้ืนฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามท่ีกำหนดไวMคือ ไมKต่ำกวKา 80/80 

 3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตKอชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐาน ไดMผลการ

วิเคราะห9ดังน้ี 
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3.1 ดMานชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานโดยภาพรวมอยูKในระดับพึงพอใจมาก โดยคKาเฉล่ีย

เทKากับ 4.3 คKาเบ่ียงเบน เทKากับ 0.67 

3.2 ดMานใบประลองโดยภาพรวมอยูKในระดับพึงพอใจมาก โดยคKาเฉลี่ยเทKากับ 4.2 คKาเบี่ยงเบน 

เทKากับ 0.69 

 4. ขMอเสนอแนะ 

  4.1 ใบประลองจำเปZนตMองอธิบายขั้นตอนการดำเนินการใหMมากขึ้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนใน

การปฏิบัติการทดลองของนักศึกษา 

  4.2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร9พื้นฐานตMองออกแบบใหMงKายตKอการดูแลรักษาหรือเปลี่ยน

อุปกรณ9ของชุดทดลอง 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการอธิบายทางวิทยาศาสตร: กHอนเรียนและ

หลังเรียนโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ เรื่อง สารบริสุทธิ์ กลุHมตัวอยHาง

เปRนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปSที่ 1 จากโรงเรียนแหHงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมH จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชN 

ในการวิจัยคือแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:จำนวน 9 ขNอ มีลักษณะเปRนคำถามใหNนักเรียนอธิบายคำตอบ

จากสถานการณ:ที่กำหนดใหNโดยระบุขNอกลHาวอNาง หลักฐานเชิงประจักษ:และเชื่อมโยงหลักฐานที่แสดงกับ 

ขNอกลHาวอNางดNวยการใหNเหตุผลสนับสนุน สถิติที่ใชNในการวิเคราะห:ขNอมูลคือ รNอยละ คHาเฉลี่ย สHวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ Paired samples t-test ผลการวิจัยพบวHา กHอนเรียนนักเรียนจำนวนรNอยละ 45.55, 33.33

และ 21.11 มีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:อยูHในระดับ 1 (ระดับต่ำ), ระดับ 2 (ระดับปานกลาง), ระดับ 3 

(ระดับสูง) ตามลำดับและหลังเรียนพบวHา นักเรียนจำนวนรNอยละ 54.44, 30.00 และ 15.56 มีการพัฒนาการ

อธิบายทางวิทยาศาสตร:อยู Hในระดับ 2 (ระดับปานกลาง), ระดับ 3 (ระดับสูง) และระดับ 1 (ระดับต่ำ) 

ตามลำดับ นอกจากนี้พบวHาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:หลังเรียนสูงกวHากHอนเรียนอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยแสดงใหNเห็นวHาการจัดการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับ 

การสอนแบบอีไอเอ็มเอ สามารถพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียน เรื ่อง สารบริสุทธ์ิ  

ไดNอยHางมีประสิทธิภาพ 

 

คำสำคัญ :  แนวคิด 3 ระดับ การสอนแบบอีไอเอ็มเอ การอธิบายทางวิทยาศาสตร: 
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Abstract 

 This study measured the effectiveness of the TLT/EIMA instructional method on the 

conceptual understanding of pure substances among Thai 7th graders. The research tool was 

a 9-question scientific explanation scale, which was a question asking students to explain their 

answer to a given situation by stating the claim of empirical evidence and relating the evidence 

to the claim with justification. 

 The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation 

and Paired samples t-test.  Before studying, the result was 45.55%, 33.33% and 21.11% of 

students had scientific explanations at level 1 (low level), level 2 (intermediate level), level 3 

(advanced level) respectively, and after studying, the result was 54.44%, 30.00% and 15.56% 

of students respectively developed scientific explanations at level 2 (intermediate), level 3 

(advanced) and level 1 (low level). In addition, the results showed that the learning 

management by applying the Three Levels of Thinking  with the EIMA Instructional Method 

was significantly and effectively developed students' scientific explanations on pure 

substances. 

 

Keywords: Three Levels of Thinking, EIMA Instructional Method, Scientific Explanations 

 

บทนำ 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร: (Scientific explanation) มีความสำคัญตHอการเรียนรูNวิทยาศาสตร:

เพราะการอธิบายทางวิทยาศาสตร:เปRนการสะทNอนผลการสังเกตและการทดลองในเชิงประจักษ: มีการใหN

เหตุผลในเชิงตรรกะที่สอดคลNองกับหลักฐาน กลHาวคือการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ถือเปRนผลที่ไดNจากการ

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร: (Scientific inquiry) (Bayer and Davis, 2008) สภาการวิจ ัยแหHงชาติของ

สหรัฐอเมริการะบุวHา การอธิบายทางวิทยาศาสตร:จะสะทNอนใหNเห็นถึงความสามารถและความเขNาใจพื้นฐาน

ของกระบวนการสืบเสาะที่นักเรียนควรมี 4 ประการ ไดNแกH 1) การแสดงหลักฐาน ซึ่งจะชHวยใหNนักเรียน

สามารถพัฒนาและประเมินคำอธิบายเพื่อตอบคำถามในการสำรวจตรวจสอบไดN 2) การสรNางคำอธิบาย 

ทางวิทยาศาสตร:จากหลักฐานเพื่อใชNในการตอบคำถามจากการสำรวจตรวจสอบ 3) การสรNางและปรับปรุง

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร:และแบบจำลองโดยใชNหลักฐานและเหตุผล และ 4) ความเขNาใจที่กระจHางชัดวHา 

คำอธิบายทางวิทยาศาสตร:ตNองอาศัยการใชNหลักฐานและเหตุผล (National Research Council, 1996 ) โดย

ในการวัดความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร: นักเรียนจะตNองแสดงถึงการนำหลักฐาน (Evidence) 
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มาใชNในการสนับสนุนขNอกลHาวอNาง (Claim) และการใหNเหตุผล (Reasoning) เพื ่อเชื ่อมโยงความสัมพันธ:

ระหวHางหลักฐานและขNอกลHาวอNาง การอธิบายทางวิทยาศาสตร:จึงไดNรับการกำหนดเปRนการฝ�กปฏิบัติ 

ทางวิทยาศาสตร: (Scientific practice) ที่สำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร: (National Research Council, 

2012) และการสHงเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร:เพื่อชHวยใหNนักเรียนฝ�กการคิดและสามารถสรNางความรูNใหมH

ไดN (McNeill & Krajcik, 2008) มีหลายวิธี เชHน การระบุองค:ประกอบเกี่ยวกับการอธิบายทางวิทยาศาสตร:  

การยกตัวอยHางและวิจารณ:คำอธิบายทางวิทยาศาสตร: การจัดการเรียนรู Nร Hวมกับวิธ ีการชHวยเหลือ 

(Scaffolding) และการจัดการเรียนรูNดNวยการสืบเสาะหาความรูNโดยใชNแบบจำลองเปRนฐาน (Model based 

inquiry: MBI) โดยเฉพาะการสืบเสาะหาความรูNโดยใชNแบบจำลองเปRนฐาน พบวHา เปRนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ในการสHงเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนไดNเปRนอยHางดี  (McNeill & Krajcik, 2006; Najantad, 

2015) 

 รูปแบบการเรียนการสอนอีไอเอ็มเอ ที่ถูกพัฒนาโดย Schwarz และ Gwekwerere ในปS ค.ศ. 2006  

เปRนการจัดการเรียนรูNแบบสืบเสาะและเนNนการสรNางแบบจำลองเปRนฐาน เปRนกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูNท่ีพัฒนาใหNนักเรียนไดNฝ�กระบุป�ญหาทางวิทยาศาสตร: คNนควNา ทดลอง สำรวจตรวจสอบนำความรูN 

ที ่ไดNมาสรNางแบบจำลองเพื่อสรNางการอธิบายเพราะการที่นักเรียนไดNลงมือปฏิบัติการทดลองดNวยตนเอง 

จะทำใหNนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ:ระหวHางหลักฐานจากการทดลองและการใหNเหตุผลไปสูHการลง

ขNอสรุปที่เปRนคำตอบของคำถามไดN (McNeill, Lizotte, Krajcik, & Marx, 2006) แตHขNอมูลผลการทดลองที่ไดN

จากการสังเกต ยังมีขNอจำกัดในการอธิบายในระดับอนุภาค นักการศึกษาไดNพยายามปรับปรุงรูปแบบการเรียน

การสอนแนวใหมHเพื่อพัฒนาความเขNาใจในระดับอนุภาคซึ่งรูปแบบการสอนมีหลากหลายดNวยกันหนึ่งในนั้นคือ      

แนวคิด 3 ระดับ โดย Johnston เปRนบุคคลแรกที่เริ่มใชNแนวคิดนี้ในปS 1982 เพื่อใชNในการเรียนการสอนเคมี 

(บุษรี เพHงเล็งดี, 2561) การเรียนการสอนโดยใชNแนวคิด 3 ระดับ มีการเชื ่อมโยงระหวHางการทำปฏิบัติ 

การทดลอง (Macro Level) รHวมกับการใชNสื่อเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสาร ในระดับอนุภาค (Micro 

Level) รวมท ั ้ งการเข ียนส ูตรและสมการเคมี (Symbolic Level) ส Hงผลให Nผ ู N เร ียนเก ิดการเร ียนรูN  

อยHางมีความหมาย (Aksela, 2005) และเขNาใจเน้ือหาไดNอยHางลึกซ้ึง (Tasker & Dalton, 2008) 

 สารบริสุทธิ์ เปRนเนื้อหาหนึ่งที่มีความสำคัญอยHางยิ่งในวิชาวิทยาศาสตร:เนื่องจากเปRนพื้นฐานสำคัญ

ของการเรียนเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร:ของประเทศไทย โดยสถาบันสHงเสริมการสอนวิทยาศาสตร:และ

เทคโนโลยีไดNบรรจุเนื้อหาเรื่อง สารบริสุทธิ์ เปRนหนึ่งหนHวยการเรียนรูNในสาระที่ 2 วิทยาศาสตร:กายภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยมีจุดมุHงหมายใหNนักเรียนเขNาใจสมบัติของสารบริสุทธิ์และสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ:ที ่ เก ี ่ยวขNองกับสารบริส ุทธ ิ ์  ความสัมพันธ:ระหวHางอะตอม ธาตุ และสารประกอบไดN 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) จากประสบการณ:การสอนที่ผHานมาพบวHามีนักเรียนจำนวนมากที่มีความเขNาใจ

คลาดเคลื่อนในมโนทัศน: อันเนื่องมาจากเนื้อหาท่ีมีความเปRนนามธรรมผูNเรียนไมHสามารถสังเกตเห็นการ
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เปลี่ยนแปลงของสารในระดับอนุภาคดNวยตาเปลHา และยังพบวHานักเรียนมักจะนำแบบจำลองทางความคิดใน

ระดับพื้นฐานมาใชNอธิบายปรากฏการณ:ที่มองเห็นซึ่งไมHสอดคลNองกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร: (Coll and 

Treagust, 2003) ซึ ่งขNอมูลที ่มีอาจจะยังไมHเพียงพอในการนำแบบจำลองทางความคิดระดับอนุภาคไป

ประกอบการอธิบายทางวิทยาศาสตร: ดังนั้นเพื่อใหNนักเรียนมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:อยHางเปRนเหตุเปRนผล

สอดคลNองกับจุดมุHงหมายของการเรียนวิทยาศาสตร: ซึ่งตNองอาศัยความเขNาใจที่ลึกซึ้งในการอธิบายเนื้อหา

ดังกลHาวไดNถูกตNอง แบบจำลองวิทยาศาสตร:จึงเปRนสิ่งสำคัญในการเปRนตัวแทนความรูNที่จะนำมาสนับสนุน 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร:ในเนื้อหาดังกลHาวใหNดียิ่งขึ้น ดNวยเหตุนี้ผูNวิจัยจึงสนใจนำเอาการจัดการเรียนรูNโดย

การประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอเขNามาชHวยพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:

ของนักเรียน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบการอธิบายทางวิทยาศาสตร: กHอนเรียนและหลังเรียนโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 

3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ เร่ือง สารบริสุทธ์ิ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตNน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  1. ขอบเขตกลุHมตัวอยHาง 

  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปSที ่ 1 ของโรงเรียนขยายโอกาสแหHงหนึ ่งในภาคเหนือ ภาคเรียนที ่ 1             

ปSการศึกษา 2563 1 หNองเรียน จำนวน 30 คน 

  2. ขอบเขตเน้ือหา  

  การจัดการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอเพื่อพัฒนา      

การอธิบายทางวิทยาศาสตร: เร่ือง สารบริสุทธ์ิ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี 1 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากร  

  นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปSที ่ 1 ของโรงเรียนขยายโอกาสแหHงหนึ ่งในภาคเหนือ ภาคเรียนที ่ 1             

ปSการศึกษา 2563  3 หNองเรียน จำนวน 90 คน ใชNการสุHมแบบยกท้ังหNองมาจำนวน 1 หNอง  

2. ตัวแปรท่ีใชNในการศึกษา 

 ตัวแปรตNน   การประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ  

 ตัวแปรตาม  การอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

3. ข้ันตอนการสรNางและพัฒนานวัตกรรม 
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 3.1 แบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

  3.1.1 ศึกษางานวิจัย วิธีการสอน และบทความวิชาการเกี่ยวกับความหมายและประเภทของ 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร: เพื่อกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบHงชี้ โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ

การวัดและประเมินการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของ McNell and Krajcik (2008) 

  3.1.2 ศึกษาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวขNองกับแนวทางการวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:และ 

การสรNางแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:  

  3.1.3 ดำเนินการสรNางแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร: ประกอบดNวยขNอสอบที่เปRนอัตนัย  

จำนวน 9 ขNอ โจทย:เปRนสถานการณ:ที ่มีลักษณะเปRนขNอความ ตารางขNอมูล แผนภูมิ ภาพ หรือแผนภาพ 

ประเมินการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนท้ัง 3 องค:ประกอบ  

  3.1.4 นำแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ที่สรNางเสร็จเรียบรNอย เสนออาจารย:ที่ปรึกษา

เพื่อตรวจสอบความถูกตNอง ความสอดคลNองระหวHางขNอคำถาม และนิยามเชิงปฏิบัติการของการอธิบาย 

ทางวิทยาศาสตร: ตรวจสอบภาษาที่ใชNในขNอคำถาม แลNวจึงนำมาปรับปรุงแกNไขตามขNอแนะนำของอาจารย: 

ท่ีปรึกษา  

  3.1.5 นำแบบวัดที่ปรับปรุงตามขNอแนะนำของอาจารย:ที่ปรึกษาไปใหNผูNเชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ทHาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาความสอดคลNองระหวHางขNอคำถามและนิยามเชิงปฏิบัติการของ 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร: โดยใชNแบบสอบถามท่ีผูNวิจัยสรNางข้ึน นำผลการแสดงความคิดเห็นท่ีไดNมาวิเคราะห:

คHา IOC (Item Objective Congruence Index) แลNวไดNคHา IOC ต้ังแตH 0.6-1 สรุปคHา IOC ท้ังฉบับ = 0.97  

  3.1.6 นำแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ที่ปรับแกNไขแลNวใหN อาจารย:ที่ปรึกษาตรวจสอบ

อีกคร้ัง จากน้ันจึงนำไปใชNจริงกับกลุHมตัวอยHาง 

  3.2 แผนการจัดการเรียนรูNวิทยาศาสตร:โดยใชNการจัดการเรียนรูNดNวยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 

ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ 

  3.2.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยตHาง ๆ ที่เกี่ยวขNองกับการใชNรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีสHงเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

  3.2.2 วิเคราะห:หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 ตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรูNแกนกลาง กลุHมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตร: (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคูHมือการใชNหลักสูตร รายวิชาพ้ืนฐาน กลุHมสาระการเรียนรูNวิทยาศาสตร: 

  3.2.3 ศึกษาเน้ือหาและรวบรวมขNอมูลท่ีเก่ียวขNองกับสารบริสุทธ์ิ เพ่ือนำมาใชNในการออกแบบ

และสรNางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูN กำหนดจุดประสงค:เชิงพฤติกรรมของแผนการจัดการเรียนรูNแตHละ

แผนใหNสอดคลNองกับระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงการวัดและประเมินผล  
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  3.2.4 ดำเนินการสรNางแผนการจัดการเรียนรูN เรื่อง สารบริสุทธิ์ จำนวน 3 แผน ระยะเวลาใน

การจัดการเรียนการสอน ท้ังหมด 12 ช่ัวโมง 

  3.2.5 นำแผนการจัดการเรียนรูNที่สรNางข้ึนไปใหNอาจารย:ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตNองในดNานความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา ดNานภาษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู NแลNวปรับปรุงแกNไข

ขNอบกพรHองของแผนการจัดการเรียนรูNตามขNอเสนอแนะ 

  3.2.6 นำแผนการจัดการเรียนรู Nที ่ปรับปรุงแกNไขแลNวไปใหNผู Nเชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทHาน 

ตรวจสอบความถูกตNองในดNานความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดNานภาษา และการจัดกระบวนการเรียนรูN แลNว

ปรับปรุงแกNไขขNอบกพรHองตHาง ๆ โดยแผนการจัดการเรียนรูNทั ้ง 3 แผนมีคHาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ผูNเช่ียวชาญเทHากับ 4.91 4.89 และ 4.90 ตามลำดับ อยูHในระดับคุณภาพดีมาก     

  3.2.7 นำแผนการจัดการเรียนรูNที่ปรับปรุงแกNไขไปทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปSที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปSการศึกษา 2562 โรงเรียนแหHงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมH จำนวน 30 คน เปRนนักเรียนหNองที่ไมHใชH

กลุHมตัวอยHาง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลและเวลาท่ีใชN แลNวนำไปปรับปรุงแกNไขแผนการสอนหลังการทดลองสอน 

4. เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชNในการวิจัยแบHงออกเปRน 2 ประเภท คือ เครื่องมือที่ใชNในการทดลอง และเครื่องมือ  

ท่ีใชNในการเก็บรวบรวมขNอมูล  ดังน้ี  

 4.1 เครื่องมือที่ใชNในการทดลอง ไดNแกH แผนการจัดการเรียนรูNวิทยาศาสตร:โดยใชNการจัดการเรียนรูN

ดNวยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ เพื่อสHงเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

เร่ือง สารบริสุทธ์ิ จำนวน 3 แผน รวม 12 ช่ัวโมง  

   4.2 แบบทดสอบการอธิบายทางวิทยาศาสตร:กHอนและหลังเรียน มีลักษณะเปRนขNอสอบแบบอัตนัย

ปลายเป£ด จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 ขNอ รวม 9 ขNอ คลอบคลุมเนื้อหาเรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ โดยแตHละขNอ

จะประเมินการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนครอบคลุม 3 องค:ประกอบ ดังตาราง 1  

ตาราง 1 ความสัมพันธ:ระหวHางจำนวนขNอคำถามและเน้ือหา เร่ือง สารบริสุทธ์ิ ในการทดสอบการอธิบาย 

 ทางวิทยาศาสตร: 
 

คำถามข'อที ่ เรื่อง 

1.1-1.3 (1) การจำแนกสารบริสุทธิ์ 

2.1-2.3 (2) โครงสร7างอะตอม 

3.1-3.3 (3) การจำแนกธาตุและการใช7ประโยชนD 
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ภาพ 1 ตัวอยHางคำถามชุดท่ี 1 เร่ืองการจำแนกสารบริสุทธ์ิ ในแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

 

 ตัวอยHางคำถามชุดที่ 1 เรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์ ในภาพที่ 1 เปRนสถานการณ:ที่ตNองการใหN

นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกสารบริสุทธิ์ โดยคำถามขNอ 1.1 ตNองการใหNนักเรียนตอบคำถามวHาสารใด

เปRนธาตุและสารประกอบ (ขNอกลHาวอNาง) สHวนคำถามขNอที่ 1.2 ตNองการใหNนักเรียนแสดงขNอมูลหรือหลักฐานท่ี

นำมาใชNสนับสนุนขNอกลHาวอNาง (หลักฐาน) และคำถามขNอท่ี 1.3 นักเรียนตNองแสดงเหตุผลโดยเช่ือมโยงหลักฐาน

และขNอกลHาวอNางเพ่ืออธิบายสถานการณ:ท่ีกำหนด (การใหNเหตุผล) 

 

5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขNอมูล 

 5.1 ทำการทดสอบกHอนเรียนโดยใหNนักเรียนกลุHมตัวอยHางทำแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 

เร่ือง สารบริสุทธ์ิ นำผลการทดสอบท่ีไดNเก็บเปRนขNอมูลเบ้ืองตNน  

 5.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู Nโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอน       

แบบอีไอเอ็มเอตามแผนการจัดการเรียนรูN เร่ือง สารบริสุทธ์ิ ท่ีผูNวิจัยสรNาง 

 5.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบ 

อีไอเอ็มเอ ผูNวิจัยไดNทำการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุHมตัวอยHางโดยใชNแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:

ชุดเดิมอีกคร้ัง แลNวเก็บรวบรวมขNอมูลการทดสอบไวNเพ่ือนำไปวิเคราะห: 
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6. การวิเคราะห:ขNอมูล 

 ผูNวิจัยนำขNอมูลจากแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร: เรื ่อง สารบริสุทธิ์ มาวิเคราะห:ขNอมูล     

เชิงคุณภาพโดยพิจารณาตามองค:ประกอบการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ทั้งกHอนและหลังเรียน โดยใชNเกณฑ:     

ที่ปรับจากแนวคิดของ McNeill and Krajcik (2008) ซึ่งระดับคุณภาพการอธิบายทางวิทยาศาสตร: แบHงเปRน 

ระดับ 3 (ส ูง), 2 (ปานกลาง), 1 (ต ่ำ) ตามลำดับ แลNวนำเสนอระดับความสามารถของการอธิบาย 

ทางวิทยาศาสตร:ดNวยสถิติพื้นฐาน คือ รNอยละ โดยจำแนกตามองค:ประกอบและภาพรวมในทุกองค:ประกอบ 

ในสHวนของการวิเคราะห:ขNอมูลเชิงปริมาณ ผูNวิจัยไดNปรับจากระดับความสามารถในระดับตHางๆเปRนการใหN

คะแนน ดังนี ้ ความสามารถในระดับ 3 ใหN 2 คะแนน, ความสามารถในระดับ 2 ใหN  1 คะแนน และ

ความสามารถในระดับ 1 ใหN 0 คะแนน เพื ่อแปลงขNอมูลมาตรการวัดระดับจัดอันดับ (Ordinal scale) 

ซึ่งเปRนขNอมูลเชิงคุณภาพ ใหNเปRนขNอมูลมาตรการวัดระดับอันตรภาค (Interval scale) ซึ่งเปRนขNอมูลเชิงปริมาณ 

แลNวนำขNอมูลคะแนนที ่ไดNไปวิเคราะห:ดNวยสถิติ Paired Samples t-test เพื ่อเปรียบเทียบการอธิบาย 

ทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนท้ังกHอนและหลังเรียน 

 

ผลการวิจัย 

จากการจัดการเรียนรู Nโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับ รHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ 

เพื่อพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียน เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์ ผูNวิจัยไดNวิเคราะห:ขNอมูลจาก   

แบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:กHอนและหลังเรียน และแบHงระดับความสามารถเปRน 3 ระดับ คือ ระดับ 3 

(ระดับสูง), 2 (ระดับปานกลาง) และ 1 (ระดับต่ำ) ตามลำดับ จากนั้นทำการวิเคราะห:ดNวยสถิติพื ้นฐาน 

คือ รNอยละ และนำเสนอขNอมูลตามองค:ประกอบของการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 3 องค:ประกอบ ไดNแกH 

ขNอกลHาวอNาง หลักฐาน และการใหNเหตุผล รวมทั้งการนำเสนอภาพรวมในทุกองค:ประกอบซึ่งผลการวิเคราะห:

ดังตาราง 3 

ตาราง 3 จำนวนนักเรียน (ร Nอยละ) ตามระดับความสามารถในแตHละองค:ประกอบของการอธิบาย              

    ทางวิทยาศาสตร:กHอนและหลังเรียน 

 

องคDประกอบ 

จำนวนนักเรียน (รXอยละ) ตามระดับความสามารถ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

กHอนเรียน หลังเรียน กHอนเรียน หลังเรียน กHอนเรียน หลังเรียน 

ขXอกล'าวอXาง (Claim) 6.67 3.33 40.00 36.67 53.33 60.00 

หลักฐาน (Evidence) 53.33 16.67 43.33 70.00 3.34 13.33 

การใหXเหตุผล(Reasoning) 76.66 26.67 16.67 56.66 6.67 16.67 

รวมทุกองคDประกอบ 45.55 15.56 33.33 54.44 21.11 30.00 
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  ตาราง 3 พบวHา กHอนเรียนนักเรียนสHวนใหญHมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:อยูHในระดับ 1 ซึ่งเปRน

ระด ับต ่ำในองค :ประกอบหล ักฐาน ร Nอยละ 53.33 การให N เหต ุผล ร Nอยละ 76.66 และภาพรวม 

ในทุกองค:ประกอบ คิดเปRนรNอยละ 45.55 และหลังเรียนโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอน   

แบบอีไอเอ็มเอ พบวHานักเรียนมีการพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:เปRนระดับ 2 ซึ่งเปRนระดับปานกลาง    

ในองค:ประกอบหลักฐาน การใหNเหตุผล และภาพรวมในทุกองค:ประกอบ คิดเปRนรNอยละ 70.00, 56.66 

และ 54.44 ตามลำดับ ยกเวNนองค:ประกอบขNอกลHาวอNางที่พบวHา กHอนและหลังเรียนนักเรียนสHวนใหญHมีการ

อธิบายทางวิทยาศาสตร:สูงสุดอยูHในระดับ 3 ซึ่งเปRนระดับสูง คิดเปRนรNอยละ 53.33 และ 60.00 ตามลำดับ  

ผูNวิจัยยกตัวอยHางการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนโดยจำแนกตามองค:ประกอบทั้ง 3 องค:ประกอบ 

ดังน้ี 

 องคDประกอบท่ี 1 ขXอกล'าวอXาง 

 กHอนเรียนนักเรียนสHวนใหญHสามารถระบุขNอกลHาวอNาง เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์และการจำแนก

ธาตุและการใชNประโยชน: สูงสุดอยูHในระดับ 3 ซึ่งนักเรียนสามารถระบุขNอกลHาวอNางไดNอยHางถูกตNอง สHงผลใหN 

หลังเรียน นักเรียนสHวนใหญHสามารถระบุขNอกลHาวอNางสูงสุด เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธิ์และการจำแนกธาตุ

และการใชNประโยชน: อยูHในระดับ 3 โดยเฉพาะเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์พบวHามีจำนวนของนักเรียนที่มี

ความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ในระดับ 3 เพิ่มขึ้นจากกHอนเรียน ดNวยภาพ 2 แสดงตัวอยHาง     

ขNอกลHาวอNางกHอนเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ:เรื่อง การจำแนกธาตุและสารประกอบ ซึ่งนักเรียน

สามารถระบุขNอกลHาวอNางวHา “ธาตุ คือ เหล็ก แก¦สโอโซน แก¦สคลอรีน และสารประกอบ คือ โซเดียมคลอไรด: 

แก¦สคาร:บอนไดออกไซด:  กรดน้ำสNม ปูนขาว” ซึ่งเปRนขNอกลHาวอNางที่มีความถูกตNองและสอดคลNองกับคำถาม    

จึงจัดระดับความสามารถดังกลHาวอยูHในระดับ 3 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ตัวอยHางขNอกลHาวอNางของการอธิบายทางวิทยาศาสตร:กHอนเรียน 

   

  จากตัวอยHางคำตอบของนักเรียนในแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:หลังเรียนขNอที่ 1 ซึ่งเกี่ยวกับ

สถานการณ:เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธ์ิ นักเรียนไดNระบุขNอกลHาวอNางวHา “สารที่เปRนธาตุ ไดNแกH แก¦สคลอรีน 

แก¦สโอโซน เหล็ก สารท่ีเปRนสารประกอบ ไดNแกH ปูนขาว โซเดียมคลอไรด: แก¦สคาร:บอนไดออกไซด: กรดน้ำสNม” 
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เพราะสารที่เปRนธาตุจะประกอบดNวยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว และสารที่เปRนสารประกอบ ประกอบดNวย

อะตอมของธาตุมากกวHา 1 ชนิดข้ึนไปจึงเปRนขNอกลHาวอNางท่ีถูกตNองและสอดคลNองกับคำถาม ดังภาพ 3 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 ตัวอยHางขNอกลHาวอNางของการอธิบายทางวิทยาศาสตร:หลังเรียน 

 

 องคDประกอบท่ี 2 หลักฐาน 

ผลการศึกษาพบวHา นักเรียนสHวนใหญHใหNขNอมูลองค:ประกอบของหลักฐานในการสนับสนุนขNอกลHาว

อNางของตนเองในเรื่อง โครงสรNางอะตอม กHอนเรียนอยูHในระดับ 1 มีเพียงเนื้อหา เรื่อง การจำแนกสารบริสุทธ์ิ 

ที่มีความสามารถอยูHในระดับ 2 เนื่องจากนักเรียนสHวนใหญHใหNขNอมูลหรือหลักฐานไมHเพียงพอในการสนับสนุน

ขNอกลHาวอNางของตนเอง แตHเมื่อพิจารณาผลการวัดความสามารถหลังเรียน พบวHา นักเรียนสHวนใหญHสามารถ

ระบุหลักฐานอยูHในระดับ 2 ทุกเรื่อง เนื่องจากนักเรียนสามารถระบุหลักฐานที่ถูกตNองและเพียงพอในการ

สนับสนุนขNอกลHาวอNาง  

และจากภาพ 4 แสดงใหNเห็นคำตอบหลังเร ียนของนักเร ียนที ่ม ีการนำขNอมูลที ่กำหนดใหN 

ในสถานการณ:มาเปRนหลักฐานในการสนับสนุนขNอกลHาวอNางของตนเองวHา “ธาตุเบริลเลียม ประกอบดNวย  

4 โปรตอน 5 นิวตรอน” ซึ่งคำตอบดังกลHาวแสดงถึงความสามารถในการระบุหลักฐานในระดับ 2 เพราะ

นักเรียนนำหลักฐานที่แสดงวHา ธาตุเบริลเลียมประกอบดNวยจำนวนอนุภาคโปรตอน นิวตรอน แตHยังเปRน

หลักฐานที่ยังไมHสมบูรณ: เพราะนักเรียนไมHไดNระบุจำนวนอนุภาคอิเล็กตรอน โดยคำถามนี้ตNองการใหNนักเรียน

ระบุวHา ธาตุเบริลเลียม ประกอบดNวย 4 โปรตอน 5 นิวตรอนและ 4 อิเล็กตรอน เพื ่อใหNสอดคลNองกับ

สถานการณ: เร่ือง โครงสรNางอะตอม 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4 ตัวอยHางหลักฐานของการอธิบายทางวิทยาศาสตร:หลังเรียน 
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 องคDประกอบท่ี 3 การใหXเหตุผล 

ผลการศึกษาพบวHา กHอนเรียนนักเรียนสHวนใหญHมีระดับความสามารถในการใหNเหตุผลอยูHในระดับ 1 

เนื่องจากนักเรียนไมHสามารถใหNเหตุผลที่สอดคลNองกับคำถาม แตHหลังเรียนผลการวัดระดับความสามารถในการ

ใหNเหตุผลพบวHา นักเรียนสHวนใหญHมีการพัฒนาระดับความสามารถในการใหNเหตุผลเร่ือง การจำแนกสารบริสุทธ์ิ 

อยูHท่ีระดับ 2  

จากการวิเคราะห:ขNอมูลคะแนนเฉลี่ยการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนกHอนเรียนและหลังเรียน 

พบวHาชุดขNอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และไมHเปRนอิสระตHอกัน ผูNวิจัยจึงไดNเลือกใชNสถิติแบบพารามิเตอร: 

(Parameter statistics)  เพื ่อวิเคราะห:ดNวยสถิติ Paired Samples t-test เพื ่อทดสอบความแตกตHางของ   

การอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนกHอนและหลังเรียนท่ีเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับ

การสอนแบบอีไอเอ็มเอ ผลการศึกษาแสดงดังตาราง 5 

 

ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบการอธิบายทางวิทยาศาสตร:กHอนและหลังเรียนของนักเรียนจำแนกตาม     

  องค:ประกอบและ ภาพรวม เร่ือง สารบริสุทธ์ิ โดยใชNสถิติ Paired samples Test 

องคDประกอบ n ก'อนเรียน 

    X̅ (S.D.) 

หลังเรียน 

X̅ (S.D.) 

t p 

ขXอกล'าวอXาง 30 7.40 (1.886) 7.70 (1.704) - 1.795 .083 

หลักฐาน 30 4.50 (1.717) 5.90 (1.668) -5.037* .000 

การใหXเหตุผล 30 3.90 (1.787) 5.70 (1.985) -4.267* .000 

รวมทุกองคDประกอบ 30 5.26 (1.507) 6.43 (1.524) -5.887* .000 

 

จากตาราง 5 พบวHา นักเรียนมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:หลังเรียนสูงกวHากHอนเรียนอยHางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในองค:ประกอบของ หลักฐาน การใหNเหตุผล และผลรวมทุกองค:ประกอบ สHวนใน

องค:ประกอบขNอกลHาวอNาง พบวHาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนกHอนเรียนและหลังเรียน 

ไมHแตกตHางกัน 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษาการจัดการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ

เพื่อพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร: เรื่อง สารบริสุทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตNน ผูNวิจัยเก็บ

รวบรวมขNอมูลจากแบบวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:กHอนและหลังเรียนพบวHา กHอนเรียนนักเรียนสHวนใหญH   

มีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:อยูHในระดับ 1 (ระดับต่ำ) และหลังการจัดการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชNแนวคิด  
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3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอพบวHา นักเรียนสHวนใหญHมีการพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:เปRน

ระดับ 2 (ระดับปานกลาง) ในองค:ประกอบหลักฐาน การใหNเหตุผลและภาพรวมในทุกองค:ประกอบ ยกเวNน

องค:ประกอบขNอกลHาวอNางที่พบวHา กHอนและหลังเรียน นักเรียนสHวนใหญHมีความสามารถสูงสุดอยูHในระดับ 3 

(ระดับสูง) ทำใหNนักเรียนสHวนใหญHมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ในองค:ประกอบ ขNอกลHาวอNาง กHอนเรียนและ

หลังเรียนไมHแตกตHางกัน เนื่องจากนักเรียนสามารถตอบคำถามโดยอาศัยความรูNเดิมเรื่องสาร และลักษณะของ

การระบุขNอกลHาวอNางเปRนการตอบคำถามดNวยขNอความที่เปRนประโยคสั้นๆ ถือเปRนองค:ประกอบที่งHายที่สุดตHอ

การตอบคำถามในการอธิบายทางวิทยาศาสตร: สHงผลใหNคะแนนเฉลี่ยขององค:ประกอบนี้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

องค:ประกอบหลักฐานและการใหNเหตุผล 

องค:ประกอบหลักฐาน พบวHา กHอนเรียนนักเรียนไมHสามารถเลือกหลักฐานหรือขNอมูลที่สอดคลNอง   

มาสนับสนุนขNอกลHาวอNางหรือคำตอบของตนเองไดN ซึ่งนักเรียนอาจมีป�ญหาในการใชNหลักฐานที่เหมาะสม 

(Sandoval & Millwood, 2005) และยังขาดการใหNหลักฐานที่เพียงพอสำหรับขNอกลHาวอNาง (Bell & Linn, 

2000) เนื ่องจากประสบการณ:และความรู NเดิมของนักเรียนในการเลือกขNอมูลมีไมHเพียงพอโดยเฉพาะ

ประสบการณ:ในระดับอนุภาค และจากการที่นักเรียนไดNเรียนรูNผHานการใชNแนวคิด 3 ระดับ ทำใหNนักเรียนไดN 

มีประสบการณ:ไดNลงมือปฏิบัติการทดลองในระดับการสังเกต การศึกษาและลงมือสรNางแบบจำลองในระดับ

อนุภาค ตลอดจนการเรียนรูNในระดับสัญลักษณ:เพื่อนำไปประยุกต:ใชNในสถานการณ:อื่น ทำใหNนักเรียนรูNจักเลือก

ขNอมูลหรือหลักฐานที่มีความสอดคลNองเหมาะสมมาใชNอNางอิงในการสนับสนุนขNอกลHาวอNาง แตHทั้งนี้ยังมีนักเรียน

บางสHวนที่ตNองไดNรับการพัฒนาเกี่ยวกับการเลือกขNอมูลเพื่อนำมาใชNเปRนหลักฐานเพื่ออNางอิงและสนับสนุน 

ขNอกลHาวอNาง เน่ืองจากผลการวิเคราะห:ขNอมูลพบวHาคะแนนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนยังอยูHในระดับคะแนนท่ีต่ำ 

สHวนองค:ประกอบการใหNเหตุผล พบวHา นักเรียนสHวนนNอยเทHาน้ันท่ีสามารถพัฒนาระดับความสามารถ

ในการใหNเหตุผลไปสูHระดับ 3 เนื่องจากความยากในการใชNหลักการทางวิทยาศาสตร:พิสูจน:วHาทำไมหลักฐาน   

ของตนจึงสนับสนุนขNอกลHาวอNาง (McNeill, et al., 2006) จากการวิเคราะห:ขNอมูลที่ไดNจากแบบวัดการอธิบาย   

ทางวิทยาศาสตร: ถึงแมNวHาคะแนนหลังเรียนจะสูงกวHากHอนเรียนก็ตาม แตHประสบการณ:และความรู Nเดิม 

ของนักเรียนแตกตHางกันจึงสHงผลตHอการใหNเหตุผลแตกตHางกันเพราะความรูNเดิมเปRนสิ่งที่มีอิทธิพลตHอการ 

ใหNเหตุผลของนักเรียน (Metz, 2000) นักเรียนที่มีความรูNเดิมในหลักการทางวิทยาศาสตร:ที่ถูกตNอง ก็จะมี 

การอธิบายทางวิทยาศาสตร:ที ่สามารถใหNเหตุผลเชื ่อมโยงระหวHางขNอกลHาวอNางและหลักฐาน ไดNอยHาง

สมเหตุสมผล 

  จากผลการวัดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:รวมทุกองค:ประกอบ พบวHานักเรียนมีการอธิบาย 

ทางวิทยาศาสตร:หลังเรียนสูงกวHากHอนเรียนอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวHาการจัดการเรียนรูN

โดยการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ สามารถพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:

ของนักเรียนไดN เนื่องจากเปRนการจัดการเรียนรูNที่เป£ดโอกาสใหNนักเรียนไดNฝ�กการอธิบายทางวิทยาศาสตร: 
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ซึ่งประกอบดNวย ขNอกลHาวอNาง หลักฐานและการใหNเหตุผล ผHานการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับซึ่งนักเรียนไดNมี

ประสบการณ:ท้ังในระดับการสังเกต ระดับอนุภาค และระดับสัญลักษณ: โดยนักเรียนไดNลงมือปฏิบัติการทดลอง 

รวมถึงการสรNางแบบจำลองดNวยตนเองในกิจกรรมของการจัดการเรียนรูNโดยการสอนแบบอีไอเอ็มเอ จึงทำใหN

นักเรียนมีความเขNาใจเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์มากขึ้น ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลNองกับงานวิจัยของ Schwarz and 

Gwekwerere (2006) ที ่พบวHาการจัดการเรียนรู Nวิทยาศาสตร:แบบอีไอเอ็มเอที่เนNนการสืบเสาะเปRนฐาน

สามารถพัฒนาใหNนักเรียนไดNฝ�กระบุป�ญหาทางวิทยาศาสตร: คNนควNา สำรวจตรวจสอบนำความรูNที่ไดNมาสรNาง

แบบจำลองประกอบการอธิบาย ทำใหNเกิดการสรNางความรูNดNวยตนเอง อีกทั้งการจัดการเรียนรูNที่สอดคลNองกับ

ธรรมชาติของเนื้อหาเคมีโดยใชNแนวคิด 3 ระดับ (Johnstone, 1993) ที่มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ:ระหวHาง 

ระดับการสังเกต ระดับอนุภาคและระดับสัญลักษณ: จนนำไปสูHการอธิบายทางวิทยาศาสตร: ถึงแมNวHาหลังเรียน

การอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นจากกHอนเรียน แตHองค:ประกอบของหลักฐานและการใหN

เหตุผลยังเปRนเร่ืองท่ียากสำหรับนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนมักจะใหNหลักฐานท่ีไมHสามารถสนับสนุนขNอกลHาวอNาง

ของตนเองและระบุเหตุผลท่ีไมHสามารถเช่ือมโยงระหวHาง ขNอกลHาวอNางและหลักฐานไดN (McNeill, et al., 2006) 

แตHการประยุกต:ใชNแนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอเปRนกิจกรรมการเรียนรูNที่ใหNนักเรียนไดNลงมือ

ปฏิบัติการทดลองในระดับการสังเกต อีกทั้งยังสHงเสริมการเรียนรูNในระดับอนุภาคผHานการสรNางแบบจำลองจะ

ชHวยพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ในองค:ประกอบของหลักฐานและการใหNเหตุผลในการอธิบายในระดับ

อนุภาคไดNเปRนอยHางดี 

 

สรุปผลและขXอเสนอแนะ  

  สรุปผล 

  จากการศึกษาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียน เรื่อง สารบริสุทธิ์ ที่เรียนรูNโดยการประยุกต:ใชN

แนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอ สามารถสรุปไดNวHา การจัดการเรียนรูNโดยการประยุกต:ใชN

แนวคิด 3 ระดับรHวมกับการสอนแบบอีไอเอ็มเอสามารถพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ของนักเรียน ดังน้ัน

ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการสHงเสริมใหNนักเรียนเกิดการอธิบายทางวิทยาศาสตร:อยHางตHอเนื่อง เพื่อใหNนักเรียน

เกิดการพัฒนาการอธิบายทางวิทยาศาสตร:เพ่ิมข้ึน 

ขNอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. เพื่อสHงเสริมใหNนักเรียนมีความสามารถในองค:ประกอบดังกลHาวเพิ่มขึ้น ครูจึงควรใหNคำแนะนำแกH

นักเรียนถึงความสำคัญของการนำหลักฐานมาใชNสนับสนุนขNอกลHาวอNางและการใหNเหตุผลที่สอดคลNอง เชื่อมโยง

ระหวHางขNอกลHาวอNางและหลักฐานบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร: รวมถึงการใหNขNอมูลยNอนกลับแกH

นักเรียนเพ่ือใหNเกิดการพัฒนาอยHางตHอเน่ือง 
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 2. ครูผู NสอนควรมีการเลือกใชNสื ่อที ่เหมาะสมและหลากหลาย เชHน สื ่อแอนิเมชั ่น แอพพลิเคช่ัน 

แบบจำลองแบบสามมิติ เพราะจะชHวยใหNนักเรียนเกิดความเขNาใจและสามารถอธิบายความเขNาใจในระดับ

อนุภาคไดN 

 ขNอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตHอไป 

 1. ผูNวิจัยควรเก็บรวบรวมขNอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและความเขNาใจทางวิทยาศาสตร:ที่เปRนความรูNเดิมของ

นักเรียน   กHอนการจัดการเรียนรูN เพื่อนำขNอมูลมาใชNในการออกแบบการจัดการเรียนรูNใหNสอดคลNองกับบริบท

พ้ืนฐาน อีกท้ังยังชHวยใหNผูNวิจัยทราบแนวคิดและความเขNาใจเดิมของนักเรียน 

 2. การอธิบายทางวิทยาศาสตร:มีความสำคัญตHอการเรียนรูNวิทยาศาสตร: ครูควรฝ�กฝนนักเรียนอยHาง

ตHอเนื่องสม่ำเสมอและตNองอาศัยระยะเวลา เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถที่แตกตHางกัน หากสามารถ

สHงเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร:ใหNเกิดขึ ้นกับนักเรียนจะเปRนการเพิ ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูN

วิทยาศาสตร:ใหNกับนักเรียน 
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาความต7องการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจ7าหน7าที่รักษา

ความปลอดภัย ท]าอากาศยานนานาชาติอู]ตะเภา ระยอง-พัทยา และเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหDความต7องการการ

พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัย ท]าอากาศยานนานาชาติอู]ตะเภา ระยอง-พัทยา 

ซึ่งประชากรกลุ]มตัวอย]างที่ศึกษา ได7แก] เจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัย ท]าอากาศยานนานาชาติอู]ตะเภา ระยอง-

พัทยา จำนวน 7 คน โดยใช7วิธีการสุ]มแบบไม]มีกฎเกณฑD อาศัยความความสะดวก (Convenience) ของคณะผู7วิจัย

เปmนหลัก จากจำนวนประชากรทั้งหมด 20 คน เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลด7วยการสัมภาษณDเชิงลึก และ

วิเคราะหDข7อมูลพื้นฐานโดยวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งจะใช7วิธีอธิบายด7วยแผนภูมิวงกลม 

แผนภูมิแท]ง ร7อยละ และตาราง เพื่ออธิบายให7เห็นลักษณะข7อมูลส]วนบุคคลของผู7ตอบแบบสัมภาษณD 

 ผลการวิจัย พบว]า 1) การแบ]งหน7าที่ในส]วนงานรับผิดชอบให7ชัดเจน และให7ตรงกับความสามารถของ

ผู7รับผิดชอบงานนั้น เนื่องจากเจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัยได7รับมอบหมายงานในแต]ละวันปรับเปลี่ยนหมุนเวียน

กันไป ทำให7ความชำนาญในการรับผิดชอบหน7าที่นั้นลดลง 2) โอกาสในการประสบความสำเร็จด7านของการเลื่อน

ตำแหน]งให7กับเจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัย 3) การเพิ่มค]าตอบแทนสำหรับพนักงานดีเด]นเพื่อให7พนักงานในองคDกร

มีแรงจูงใจในการพฒันาตนเองให7มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งจะส]งผลให7องคDกรพัฒนาและก7าวหน7าต]อไป 

 

คำสำคัญ: ความต7องการในการพัฒนาตนเอง  เจ7าหน7าที่รักษาความปลอดภัย  

 

Abstract 

 This research aims to study the operational self-improvement needs of security 

officers U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport and to compare and analyze the 

need for self-improvement in the performance of the security officers U-Tapao Rayong-
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Pattaya International Airport. The sample population studied was security officers        

U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport 7 people using a random unregulated 

method relying on convenience of the research team is mainly of the total population 

of 20 people the tool was used to collect data with in-depth interviews. The basic 

data was analyzed by descriptive research which was explained by pie chart bar chart 

percentage and table to explain the personal data characteristics of the interviewees. 

 According to the result of the Research 1) The division of duties in the areas of 

responsibility clearly and match the ability of the person responsible for that job as 

the security guards are assigned work each day to adjust the rotation. 2) Chances of 

success in promotion to security personnel. 3) Increasing compensation for outstanding 

employees so that employees in the organization are motivated to develop 

themselves. Be more efficient at work as a result the organization has continued to 

develop and make progress. 

 

Keywords: Self-Development Needs, Security Office 

 

บทนำ 

      ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา (U-Tapao Rayong-Pattaya International 

Airport) หรือเรียกวTา สนามบินอูTตะเภา โดยเปqนสนามบินท่ีตั้งอยูTในพื้นที่ ตำบลพลา อำเภอบwานฉาง 

จังหวัดระยอง อยูTทางทิศตะวันออกเฉียงใตwของกรุงเทพมหานคร อยูTเหนือระดับน้ำทะเล 13 เมตร 

หTางจากจังหวัดระยองประมาณ 30 กิโลเมตร หTางจากเมืองพัทยาประมาณ 40 กิโลเมตร และอยูTหTาง

จากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร ป�จจุบันเปqนที่ตั้งของกองการบินทหารเรือ กองเรือ

ยุทธการ และกองการสนามบินอูTตะเภา โดยสนามบินอูTตะเภาเปqนทTาอากาศยานภายใตw การดูแลของ

กองทัพเรือไทย ริเริ่มโครงการในป� พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากกองทัพเรือตwองการกTอสรwางสนามบิน

ทหารเร ือ จ ึงดำเนินการสำรวจพื ้นที ่บร ิเวณจังหวัดชลบุร ี และจังหวัดระยอง ณ เวลาน้ัน 

กระทรวงกลาโหมไดwอนุมัติใหwฝูงบินทหารเรือสังกัดกองเรือยุทธการ โดยใชwสนามบินกองทัพอากาศ

ดอนเมืองเปqนสนามบินช่ัวคราว (Aindravudh, 2020) 

      ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา ไดwเป�ดใหwบริการในเชิงพาณิชย�มาตั้งแตT ป� พ.ศ. 

2532 รวมระยะเวลา 30 ป� ป�จจุบันมีจำนวนผูwโดยสารใชwบริการมากกวTา 2 ลwานคนตTอป� และมีจำนวน

เที่ยวบินประมาณ 15,000 เที่ยวบินตTอป� โดยจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับทุกความ
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ตwองการของผูwโดยสาร เชื่อมโยงและสนับสนุนการเดินทาง การขนสTงทางอากาศ เพื่อใหwพรwอมเปqน

สนามบินพาณิชย�แหTงท่ี 3 ของประเทศไทย ซ่ึงภายในอาคารผูwโดยสารแหTงน้ีสามารถรองรับ 

รองรับผูwโดยสารไดwมากถึง 1,200 คนตTอชั่วโมง ที่เดินทางทั้งภายในประเทศและระหวTางประเทศ โดย

มีความพรwอมในการใหwบริการ ทั้งรwานคwาปลอดอากร รwานอาหาร รwานจำหนTายสินคwา รวมถึงการ

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตTาง ๆ อาทิ ลานจอดรถ หลังคาคลุมทางเดิน และอาคารคลังสินคwา

หลังใหมT อันจะเปqนสTวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ดwวยการสTงเสริม เขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเชื่อมโยงการขนสTงผูwโดยสารกับสนามบินดอนเมือง และสนามบิน

สุวรรณภูมิ โดยจะเปqน Aviation Hub หลักในภูมิภาคน้ี (กลุTมประชาสัมพันธ�และเผยแพรT สำนักโฆษก

, 2563) 

      เนื่องจากมีสายการบินที่ใหwบริการในเสwนทางการบินที่หลากหลาย ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ

และเที่ยวบินระหวTางประเทศ โดยมีเที ่ยวบินภายในประเทศ คือ สายการบินบางกอกแอร�เวย�ส 

(Bangkok Airways) เสwนทางจังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย, สายการบินไทยแอร�เอเชีย (Thai Air Asia) 

เสwนทางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหมT จังหวัดภูเก็ต และหาดใหญT และ

เที่ยวบินระหวTางประเทศ คือ สายการบินแอร�เอเชีย (Air Asia) เสwนทางมาเลเซีย สายการบินไทย  

แอร�เอเชีย (Thai Air Asia) เสwนทางจีน สายการบินไหหนานแอร�ไลน� (Hainan Airlines) เสwนทางจีน 

และสายการบินไซบีเรียแอร�ไลน� (Siberia Airlines) เสwนทางรัสเซีย สามารถรองรับการเชื่อมตTอการ

เดินทางธุรกิจ และเศรษฐกิจไดwอยTางสะดวกสบายเพ่ิมมากย่ิงข้ึน (Skyscanner, 2560)     

      เมื่อผูwโดยสารเขwามาใชwบริการจำนวนมาก การรักษาความปลอดภัยในสนามบิน ถือเปqนเรื่อง

สำคัญที่เกี่ยวขwองกับการดูแลสถานที่ ตรวจสอบดูแลผูwคนและพรwอมกับตwอนรับผูwคนมากมายที่เขwามา

ใชwบริการสถานที่แหTงนี้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการสัญจรในสถานที่ หรือตรวจคwนยานพาหนะท่ี

ตwองสงสัยเพื่อความปลอดภัยและยังถือเปqนดTานหนwาของการตรวจสอบคนเขwาออกประเทศ ดังน้ัน

เจwาหนwาท่ีรักษาความปลอดภัยจึงตwองมีความรอบคอบ ระมัดระวังอยTางสูง (รุTงทิวา สุดา, 2559) 

      การท่ีบุคลากรในองค�กรจะปฏิบัติงานไดwอยTางมีประสิทธิภาพ ตwองอาศัยความสนใจ มีศักยภาพ 

ความกระตือรือรwน และความสามารถที่จะพัฒนา ถwาหากบุคลากรสTวนใหญTหรือทั้งหมดเปqนผูwท่ี        

มีความรูw ความสามารถอยTางแทwจริงแลwว องค�กรนั้นยTอมมีโอกาสที่จะบริหารงานอยTางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลโดยงTาย เหตุนี้ทุกองค�กรจึงตwองการใหwบุคลากรของตนเปqนผูwที่มีความรูwความสามารถ

สูง และวิธีการอยTางหนึ่งที่จะชTวยเพิ่มพูนความรูwความสามารถของบุคลากร คือ การพัฒนาบุคลากร

น่ันเอง (บุญสTง ลีละชาต, 2559) 

      การพัฒนาตนเองของบุคลากร มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดประสบการณ�การเรียนรูwอยTางเปqนระบบ ใหw

สมรรถนะของบุคลากรเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานขององค�กรไดwอยTางมีประสิทธิผล รวมท้ังเปqนวิธีการ
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ชTวยใหwบุคลากรเกิดการเรียนรูw และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานควบคูTกันไป ดwวยวิธีการใหw

ความรูw เสริมสรwางความรูw ความเขwาใจ ทักษะ และทัศนคติ สรwางแรงจูงใจและเป�ดโอกาสใหwบุคลากรไดw 

มีความรูw ความเขwาใจ ทักษะและทัศนคติออกมาใชwใหwเกิดสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหwบุคลากร

ในองค�กรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของการทำงานที่สูงขึ้น (วรรณวิสา 

แยwมเกตุ, 2558) 

      โดยมนุษย�มีความตwองการที่จะพัฒนาตนเองอยูTเสมอ ในขณะเดียวกันองค�กรก็ตwองการเติบโต

ตลอดเวลาเชTนกัน องค�กรจะกwาวไปขwางหนwาไดwนั้น แนTนอนวTาผูwที่มีสTวนผลักดันสำคัญ ก็คือ บุคลากร

ทุกคนนั่นเอง ดwวยศักยภาพทุกคนยTอมสTงผลตTอศักยภาพขององค�กร หากบุคลากรทุกคนทำงานไดwดี มี

ประสิทธิภาพยTอมทำใหwองค�กรน้ันมีประสิทธิภาพตามไปดwวย ดังน้ัน การชTวยสTงเสริมใหwบุคลากรทุกคน

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยTางสม่ำเสมอ จึงเปqนภารกิจหนึ่งที่จำเปqนขององค�กร และผูwที่มี

สTวนสำคัญมาก ๆ ตรงจุดนี้ก็คือ ฝ�ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งงานดwานพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human 

Resource Development : HRD) ซึ่งคTอนขwางจะสำคัญกับองค�กรอยTางยิ่ง ถwาขาดความใสTใจตรงจุด

นี้ไป องค�กรที่เต็มไปดwวยพนักงานไรwประสิทธิภาพ ก็อาจทำใหwองค�กรหยุดนิ่งอยูTกับที่ ไมTพัฒนา ธุรกิจ

ถดถอย และไรwศักยภาพไดwในที่สุด ดังนั้น องค�กรจะกwาวไปไดwไกลอยTางมีประสิทธิภาพ ตwองเกิดจาก

บุคลากรที่มีศักยภาพ ฉะนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� จึงเปqนป�จจัยสำคัญที่จะตwองใสTใจ นอกจาก

กระบวนการนี้จะชTวยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค�กรใหwเพิ่มมากขึ้นไดwดwวยนั้น ยังชTวยรักษา

บุคลากรที่ดีมีศักยภาพใหwทำงานรTวมกับองค�กรไดwระยะยาวอีกดwวย รวมถึงชTวยสรwางความภักดีใหwกับ

องค�กร ตลอดจนรTวมพัฒนาองค�กรใหwดีย่ิงข้ึนเร่ือย ๆ ตTอไป (Tada Ratchagit, 2562) 

 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและการเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองใน

การปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา จึง

เปqนเรื่องที่คณะผูwวิจัยใหwความสนใจที่จะทำการศึกษาวิเคราะห�หาความตwองการการพัฒนาในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อนำขwอมูลและผลวิจัยเสนอเปqนแนวทางพัฒนาตนเองของบุคลากร และสามารถนำมา

พัฒนาองค�กรใหwเจริญกwาวหนwา 
 

วัตถุประสงคCการวิจัย 

       1. เพื ่อศึกษาความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัต ิงานของเจwาหนwาที ่ร ักษา           

ความปลอดภัยทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา 

       2.  เพื่อเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษา

ความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา 

 3. เพื ่อวิเคราะห�ความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที ่รักษา        

ความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา 
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ขอบเขตของงานวิจัย  

 1. ขอบเขตดwานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบความ

ตwองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยทTาอากาศยานนานาชาติ    

อูTตะเภา ระยอง-พัทยา 

 2. ขอบเขตดwานประชากรที่ใชwในการศึกษาวิจัย ผู wใหwขwอมูลในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ คือ 

เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยของทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา โดยการสุTมแบบไมT

อาศัยความนTาจะเปqน (เยาวนารถ พลายมาต, 2563) เปqนการเลือกแบบไมTมีกฎเกณฑ� อาศัยความ

ความสะดวก (Convenience) ของคณะผูwวิจัยเปqนหลัก โดยคัดเลือกเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยท่ี

ปฏิบัติงานท่ีทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา ท่ีมีความรูw ความเช่ียวชาญในสTวนงานน้ัน  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  

 ผูwใหwขwอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดwแกT เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยาน

นานาชาติอู Tตะเภา ระยอง-พัทยา โดยใชwวิธีการสุ TมแบบไมTมีกฎเกณฑ� อาศัยความความสะดวก 

(Convenience) ของคณะผูwวิจัยเปqนหลัก จากประชากร 20 คน โดยคณะผูwวิจัยไดwคัดเลือกเจwาหนwาท่ี

รักษาความปลอดภัยเพ่ือใหwขwอมูล จำนวน 7 คน ท่ีปฏิบัติงานในชTวงเชwา (08.00 น.-20.00 น.)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชVในการเก็บรวบรวมขVอมูล 

 เครื ่องมือที ่ใชwในการเก็บขwอมูลในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ แบบสัมภาษณ�กึ ่งโครงสรwาง             

(Semi-Structure Interview) ซ่ึงประกอบไปดwวย 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขwอมูลทั่วไปของผูwใหwสัมภาษณ� ไดwแกT เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดwเฉล่ีย

ตTอเดือน การฝ�กอบรมของบริษัท ตำแหนTงงาน และประสบการณ�ทำงาน 

 ตอนท่ี 2 การศึกษาและเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

ของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา โดยประกอบดwวย

ทฤษฎีและทักษะตTาง ๆ ดังน้ี         

 1. ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ Bandura 

 2. ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ Megginson & Pedler 

               3. ทักษะทางดwานอารมณ�และสังคม (Soft Skills) 

 4. ทักษะดwานความรูw (Hard Skills) 

  5. ทฤษฎีการพัฒนาองค�กร 

 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ปลายเป�ด นโยบายหรือแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขwอง  
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   1. การบริหารจัดการในดwานใด ที ่ทำใหwเจwาหนwาที ่ร ักษาความปลอดภัย       

ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา เกิดความตwองการการพัฒนาในการปฏิบัติงาน อยTาง

ม่ันคง และย่ังยืน 

 2. ขwอเสนอแนะ 

 3. การสรVางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 การว ิจ ัยคร ั ้ง น้ีเป qนการศึกษางานวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) โดย

คณะผูwวิจัยไดwเลือกการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขwอง เพื่อนำมาสรwางแบบสัมภาษณ�ก่ึง

โครงสรwาง (Semi-Structure Interview) ซึ ่งเปqนการสัมภาษณ�แบบไมTเปqนทางการ (Informal 

Interview) โดยจะประกอบดwวยข้ันตอน ดังน้ี 

 1) ปรึกษาอาจารย�ที่ปรึกษางานวิจัย และสรwางแบบสัมภาษณ�ดwวยขwอมูลจากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขwอง 

 2) ใหwผูwทรงคุณวุฒิดwานงานวิจัย 3 ทTาน ทำการกลั่นกรอง ตรวจสอบเครื่องมือ และนำมา

แกwไขปรับปรุง 

 3) การตรวจสอบขwอมูลที่ใชwในการจัดทำเครื่องมือที่ใชwในการดำเนินงานวิจัย เลือกใชw

วิธีการตรวจสอบแบบสามเสwา (Triangulation) ซึ ่งไดwเลือกใชwการตรวจสอบแบบสามเสwาในดwาน 

แหลTงขwอมูล (ใชwการตรวจสอบหลังเก็บขwอมูลเรียบรwอยแลwว)  

 4. การเก็บรวบรวมขVอมูล 

 การเก็บรวบรวมขwอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปqนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จะเปqนการเก็บรวบรวมขwอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยในการสัมภาษณ�คณะผูwวิจัย 

จะมีการจดบันทึกการสัมภาษณ� ซึ่งคณะผูwวิจัยมีการจดบันทึกการสัมภาษณ�ทั้ง 2 ชุด ไปพรwอม ๆ กัน 

เพื่อป องกันการสูญหายของขwอมูลบางชTวงไป และนำขwอมูลที่ไดwจากทั้ง 2 ชุด มาเปรียบเทียบวTาขwอมูล

นั้นมีความสอดคลwองหรือแตกตTางกันหรือไมT ซึ่งออกแบบแบบสัมภาษณ�แบบไมTมีกฎเกณฑ� โดยอาศัย

ความความสะดวก (Convenience) ของคณะผูwวิจัยเปqนหลัก ซึ่งในการนำมาเก็บรวมรวมขwอมูลจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขwอง จะปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี  
 1) ทำการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับเจwาหนwาท่ีรักษาความปลอดภัย เพ่ือสัมภาษณ�ตามท่ี

กำหนด  
 2) ดำเนินการสัมภาษณ�ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จนครบตามประเด็นคำถามท่ี

คณะผูwวิจัยไดwต้ังไวw โดยใชwวิธีการตรวจสอบแบบสามเสwา (Triangulation) 
 3) นำขwอมูลท่ีไดwจากการสัมภาษณ�มาวิเคราะห�ตTอไป 
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 5. การวิเคราะหCขVอมูล 

 การวิเคราะห�ขwอมูลพื้นฐานโดยวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งจะ

ใชwวิธีอธิบายดwวยแผนภูมิ รwอยละ หรือตาราง เพื่ออธิบายใหwเห็นลักษณะขwอมูลสTวนบุคคลของผูwตอบ

แบบสัมภาษณ� 

 

ผลการวิจัย 

  จากการสัมภาษณ�ความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความ

ปลอดภัยทTาอากาศยานนานาชาติอู Tตะเภา ระยอง-พัทยา วัตถุประสงค�การวิจัยเพื่อศึกษาความ

ตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที ่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยาน

นานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา และเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห�ความตwองการการพัฒนาตนเอง

ในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา

สามารถสรุปผลการวิจัยตามตำแหนTงงานของผู wใหwขwอมูล ไดwแกT หัวหนwาชุดปฏิบัติการรักษา          

ความปลอดภัย จำนวน 1 คน และเจwาหนwาท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ดังน้ี 

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 1  เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยมีความตwองการที่จะพัฒนาตนเองในดwาน

ภาษาอังกฤษโดยฝ�กภาษา และตwองการใหwพัฒนาในดwานอุปกรณ�เฉพาะทาง เชTน กระเป¡าสำหรับการ

ตรวจวัดระดับรังสีเอกซเรย� 

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 2  เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยมีความตwองการที่จะพัฒนาตนเองในดwาน

การบริหารจัดการเวลาในการทำงาน และมีความตwองการที ่จะพัฒนาตนเองในดwานภาษาจีน       

ภาษารัสเซีย และภาษาอ่ืน ๆ 

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 3  เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยมีความตwองการที่จะพัฒนาตนเองในดwาน

เงินเดือน ดwานคุณภาพชีวิต และตwองการพัฒนาตนเองในดwานการทำงานในสายงานตัวเอง  

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 4 เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยมีความตwองการที่จะพัฒนาตนเองในดwาน

ระบบของงาน การจัดการบุคคลากร และมีความตwองการที ่จะพัฒนาตัวเองในดwานศักยภาพใน      

สายอาชีพ 

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 5 เจwาหนwาที ่ร ักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล      

จัดงานใหwตรงกับบุคคล วุฒิการศึกษาใหwตรงตำแหนTงงาน และมีความตwองการที่จะพัฒนาตัวเองใน

ดwานความคิด และความรูw 

 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 6 เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัยดwานทรัพยากร อุปกรณ�ในการใชwงานท้ัง

ทTาอากาศยาน และมีความตwองการท่ีจะพัฒนาตัวเองในดwานการเขwาทำงานท่ีตรงเวลา 
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 ผูwใหwขwอมูลคนท่ี 7 หัวหนwาชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทุกดwานตwองมีความสอดคลwอง

กัน ดwานโครงสรwางผูwบริหาร และระบบของงาน และมีความตwองการที่จะพัฒนาตัวเองในการปรับปรุง

ทางดwานความปลอดภัยทุกดwาน 

 

อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงค�ขwอที่ 1 เพื่อศึกษาความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของ

เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา พบวTาความตwองการ

การพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติ        

อูTตะเภา ระยอง-พัทยา คือ  

 ดwานคุณสมบัติที่ดีขององค�กร ซึ่งสอดคลwองกับทฤษฎีการพัฒนาองค�กร การจัดองค�กรใหw

สามารถดำเนินงานไดwอยTางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และทำใหwสมารถทำงานไดwบรรลุเป าหมายของ

องค�กรของ (ธาดา รัตชากิตติ, 2562) คือ เปqนสิ ่งที ่ผู wกำหนดโครงสรwางขององค�กรควรที่จะตwอง

ตระหนัก เพื่อทำการออกแบบโครงสรwางขององค�กร ใหwสามารถดำเนินการตามเป าหมายขององค�กร

นั้นไดwประสบความสำเร็จอยTางมีประสิทธิภาพ บุคคลในองค�กรไดwปฏิบัติหนwาที่อยTางมีความสุข เพราะ

หลักการจัดการและการบริหารทั้งหลายทั้งปวงที่มีผูwไดwคิดคwนทฤษฎีทั้งหลายมากมายนั้น เป าหมาย

สุดทwายก็คือ ทำงานใหwบรรลุความสำเร็จตามเป าหมายและบุคคลในองค�กรปฏิบัติหนwาที่อยTางมี

ความสุข 

 ดwานประสบการณ�จากความสำเร็จ ซึ่งสอดคลwองกับการพัฒนามาจากป�จจัยหลัก 4 ประการ  

ในทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ (Bandura, 1986) คือ เปqนสTวนหนึ่งที่มีตTอการรับรูwความสำเร็จจาก

การกระทำ เปqนประสบการณ�ที่บุคคลไดwรับโดยตรง และเปqนขwอมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงการไดwรับ

ความสำเร็จจากงานซ้ำกันหลาย ๆ ครั้งถึงแมwวTาในบางครั้งจะลwมเหลวบwางแตTก็ไมTไดwมีผลมากนักเพราะ

บุคคลจะมองวTาความลwมเหลวท่ีเกิดมาจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

 ดwานการมองเห็นตัวตwนแบบประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลwองกับการพัฒนามาจากป�จจัย    

หลัก 4 ประการ ในทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ (Bandura, 1986) คือ การรับรูwความสามารถของ

บุคคลสTวนหนึ่งไดwรับอิทธิพลจากการไดwเห็นผูwอื่น การไดwเห็นบุคคลอื่นทำสิ่งที่มีลักษณะคลwายคลึงกัน 

จะทำใหwบุคคลรูwความสามารถตนเองเพิ่มขึ้น และมีความพยายามก็จะสามารถทำงานนั้นไดwประสบ

ความสำเร็จเชTนเดียวกัน 

 ดwานการพูดชักจูงจากบุคคลอื่น ซึ่งสอดคลwองกับการพัฒนามาจากป�จจัยหลัก 4 ประการ      

ในทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ (Bandura, 1986) คือ การที่ผูwอื่นใชwคำพูดชักจูงใหwบุคคลเชื่อวTา เขามี

ความสามารถที่จะกระทำพฤติกรรมอยTางใดอยTางหนึ่งไดwสำเร็จ จะชTวยใหwบุคคลมีกำลังใจมีความ
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เชื่อมั่น ทั้งนี้ขึ้นอยูTกับบุคคลที่ชักจูงดwวย จะตwองนTาเชื่อถือ ไวwวางใจและมีความสำคัญตTอตัวเขา เชTน 

พTอ แมT ครู เพ่ือนหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตTอเขา เปqนตwน 

 ดwานสภาวะทางกาย ซึ่งสอดคลwองกับการพัฒนามาจากป�จจัยหลัก 4 ประการ ในทฤษฎี      

การพัฒนาตนเองของ (Bandura, 1986) คือ ป�จจัยที่สำคัญที่สามารถมีผลในการทำงานใหwมีพรwอม

เสมอเม่ืองานของทTานจำเปqนตwองมีความวTองไว และคลTองตัวในการปฏิบัติงาน  

 ทั ้งดwานกระบวนการการพัฒนาตนเอง ซึ ่งสอดคลwองกับทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ 

(Megginson และ Pedler, 1992) การพัฒนาตนเองที่จะเกิดมากหรือนwอยขึ้นอยูTกับความตwองการท่ี

จะพัฒนาตนเอง การเรียนรูw และมีแรงจูงใจที่จะผลักดัน คือ การพัฒนาตนเองเปqนการรับรูw ทาง

ความรูwสึก นึกคิด และจิตใจ ที่มุTงมั่นจะพัฒนาตนเองใหwดีขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อแสวงหาความรูw และเก็บ

เก่ียวประสบการณ�ในจุดท่ีตนเองบกพรTองไปมาพัฒนาใหwดีข้ึน 

 จากวัตถุประสงค�ขwอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห�ความตwองการการพัฒนาตนเองในการ

ปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา พบวTา

เจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา มีความตwองการการ

พัฒนาตนเองและตwองการใหwพัฒนาทางดwานองค�กรเพิ่มมากขึ้น อาทิเชTน ตwองการใหwพัฒนาในดwาน

อุปกรณ�เฉพาะทาง เชTน กระเป¡าสำหรับการตรวจวัดระดับรังสีเอกซเรย� มีความตwองการดwานการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ มีการจัดสรรงานใหwตรงกับบุคคล และวุฒิการศึกษาใหwตรงตำแหนTง

งาน มีความตwองการใหwพัฒนาดwานเงินเดือนและคุณภาพชีวิต คือ การปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาส

ในการประสบความสำเร็จในดwานการเลื่อนตำแหนTงใหwกับเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคลwอง

กับความตwองการการพัฒนาในทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ (Megginson และ Pedler, 1992) และ

สอดคลwองกับทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ Bandura ในเร่ืองของการไดwรับเล่ือนตำแหนTงงานท่ีสูงข้ึน  

 เมื่อเปรียบเทียบกับ ความตwองการการพัฒนาตนเองของหัวหนwาชุดปฏิบัติการเจwาหนwาที่รักษา

ความปลอดภัย มีความตwองการในทุกดwานตwองมีความสอดคลwองกัน ทั้งดwานโครงสรwางผูwบริหาร คือ 

ดwานนโยบายที่มีการเปลี่ยนผูwบริหารบTอยทำใหwวัตถุประสงค�การทำงานเปลี่ยนไปตามนโยบายของ

ผู wบริหารแตTละบุคคล และระบบของงาน คือ จัดใหwงานใหwตรงกับวุฒิการศึกษาของแตTบุคคล           

ซึ่งสอดคลwองกับทฤษฎีการพัฒนาองค�กรของ (ธาดา รัตชากิตติ, 2562) คือ ผูwท่ีกำหนดโครงสรwางของ

องค�กรควรที่จะตwองตระหนัก เพื่อทำการออกแบบโครงสรwางขององค�กร ใหwสามารถดำเนินการตาม

เป าหมายขององค�กรน้ันไดwประสบความสำเร็จอยTางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลและขVอเสนอแนะ 

 ขVอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชVประโยชนC 

 1. การนำผลการวิจัยไปใชwในเชิงนโยบาย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
 

 

~ 187 ~ 

  การวิเคราะห�การศึกษาและการเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองในการ

ปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา หรือ

องค�กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขwองสามารถนำงานวิจัยฉบับน้ีไปเปqนขwอมูลในการพัฒนาในเร่ืองของความตwองการ

พัฒนาตนเองใหwกับพนักงานในองค�กร อาทิเชTน 1) การแบTงหนwาที่ในสTวนงานรับผิดชอบใหwชัดเจนและ

ใหwตรงกับความสามารถของผูwรับผิดชอบงานนั้น เนื ่องจากเจwาหนwาที ่รักษาความปลอดภัยไดwรับ

มอบหมายงานในแตTละวันปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ทำใหwความชำนาญในการรับผิดชอบหนwาที่น้ัน

ลดลง 2) โอกาสในการประสบความสำเร็จในดwานการเลื ่อนตำแหนTงใหwกับเจwาหนwาที่รักษาความ

ปลอดภัย 3) การเพิ่มคTาตอบแทนสำหรับพนักงานดีเดTนเพื่อใหwพนักงานในองค�กรมีแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเองใหwมีประสิทธิภาพในการทำงานซ่ึงจะสTงผลใหwองค�กรพัฒนาและกwาวหนwาตTอไป 

 2. การนำผลการวิจัยไปใชwในเชิงวิชาการ 

  การวิเคราะห�การศึกษาและการเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองในการ

ปฏิบัติงานของเจwาหนwาที่รักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา โดย

สามารถนำงานวิจ ัยฉบับนี ้ไปเปqนขwอมูล ตัวอยTาง หรือกรณีศึกษาในสถาบันทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัย หนTวยงานดwานการศึกษาหรือองค�กร ใชwในการจัดการศึกษาในการพัฒนาตนเองใหwกับ

พนักงานในองค�กรตTอไป   

 ขVอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต'อไป 

  การวิเคราะห�การศึกษาและการเปรียบเทียบความตwองการการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

ของเจwาหนwาท่ีรักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยานนานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา ซ่ึงผูwท่ีสนใจในการ

ทำวิจัยเกี่ยวกับความตwองการพัฒนาตนเองในครั้งตTอไปควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใน

การปฏิบัติงานตามทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ  Bandura ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของ Megginson 

& Pedler ทักษะทางดwานอารมณ�และสังคม (Soft Skills) ทักษะดwานความรูw (Hard Skills) และทฤษฎี

การพัฒนาองค�กร 

  

กิตติกรรมประกาศ 

 การทำวิทยานิพนธ�ฉบับนี้สำเร็จลุลTวงไปไดwดwวยดี ดwวยความกรุณาอยTางสูงของทTานอาจารย�

บุญญวัฒน�  อักษรกิตต์ิ ที่ไดwสละเวลาอันมีคTาเปqนอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� ชTวยชี้แนะแนวทางใน

การแกwไขปรับปรุงใหwวิทยานิพนธ�ฉบับน้ีมีความถูกตwองและสมบูรณ�มากย่ิงข้ึน  

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย�ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศทุกทTานที่ไดwใหw

ความรูwแกTคณะผูwวิจัย และคณะผูwวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.สมพงษ� อัศวริยธิป�ติ รองผูwอำนวยการฝ�าย

บริหารและแผน อาจารย�วรรษมนต� สันติศิริ และอาจารย�พุทธชน อนุรักษ� อาจารย�ประจำสถาบัน

เทคโนโลยีการบินและอวกาศที ่ใหwความอนุเคราะห�และตรวจสอบความเที ่ยงตรงในเชิงเนื ้อหา 
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(Content Validity) และขอกราบขอบพระคุณเจwาหนwาที ่ร ักษาความปลอดภัย ทTาอากาศยาน

นานาชาติอูTตะเภา ระยอง-พัทยา ทุกทTานท่ีใหwความรTวมมือในการตอบแบบสอบถามและเป�ดโอกาสใหw

คณะผูwวิจัยไดwทำการสัมภาษณ�ในคร้ังน้ี 

 สุดทwายนี้คณะผูwวิจัยหวังเปqนอยTางยิ่งวTาวิทยานิพนธ�ฉบับนี้ จะเปqนประโยชน�แกTผูwบริหาร 

ผูwปฏิบัติงานและผูwที่สนใจ เพื่อเปqนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเปqนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยคร้ังตTอไป หากมีขwอผิดพลาดประการใด คณะผูwวิจัยกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
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การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning System ชุดปิ่นโตความรู้  

(LA-OR Plus Learning Box) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 

The Use of Hybrid Learning System Learning Model of LA-OR Plus Learning 

Box Set to Encourage the Thinking Process Skills of the Kindergarten  

Year 1 Children  
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปIที่ 1 

กJอนและหลังการใชNรูปแบบการเรียนรู Nแบบ Hybrid Learning System ชุดป_ `นโตความรู N (LA-OR Plus 

Learning Box)  คณะผูNวิจัยใชNรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใชNในการ

วิจัย ไดNแกJ แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย วิธีการสุJม

ตัวอยJางที ่ไม JใชNความนJาจะเปwน (Non-Probability Sampling) โดยการสุ Jมกลุ JมตัวอยJางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากนักเรียนและผู Nปกครองในระดับชั ้นอนุบาลปIที ่ 1 ที ่ศึกษาอยู Jในโครงการ

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

ศูนย:การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และศูนย:การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง กลุJมตัวอยJางที่ใชNในการศึกษา ไดNแกJ  

เด็กปฐมวัย จำนวน 117 คน และ ผูNปกครอง จำนวน 117 คน การวิเคราะห:ขNอมูลเชิงปริมาณ โดยใชNคJาเฉล่ีย

และสJวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที ่ใชNในการทดสอบ ไดNแกJ สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric 

Statistics) ใชNวิธีทดสอบแบบ Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test ผลการวิจัยแสดงใหNเห็นวJาเด็ก

ปฐมวัยท่ีไดNรับการจัดการเรียนรูNกJอนและหลังการจัดการเรียนรูNการเรียนรูNแบบ Hybrid Learning System ชุด

ป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box) มีทักษะกระบวนการคิดแตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

 

คำสำคัญ : การเรียนรู Nแบบ Hybrid Learning System การสJงเสริมทักษะกระบวนการคิดเด็กปฐมวัย 

โครงการละออพลัส 
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Abstract 

 The purpose of this research was to compare the thinking process skills of the children 

in kindergarten year 1 level, before and after applying the Hybrid Learning System Learning 

Model of LA-OR Plus Learning Box Set. The research methodology used by researchers was 

quantitative research. The research tool was the Exposed Behavior Observation Form for 

assessing the thinking process of the children in kindergarten year 1 level. A non-probability 

sampling method by purposive sampling was employed to select the children in kindergarten 

year 1 level and their parents at LA-OR Plus project, La-orutis Demonstration School, Suan 

Dusit University in all campuses including Bangkok, Suphanburi, Nakhon Nayok, and Lampang. 

The number of sampling group consisted of 117 children in kindergarten year 1 level and 117 

parents. The statistics employed for data analysis were mean and standard deviation and the 

inferential statistics used nonparametric statistics testing with Wilcoxon Matched-Pairs Signed 

Rank Test. The research results shown that the thinking process skills of the children before 

and after learning with Hybrid Learning System Model of LA-OR Plus Learning Box Set were 

significantly different at the statistical level of .05. 

 

Keywords:   Hybrid Learning System, Encouraging thinking process skills of early childhood 

children, LA-OR Plus Project 

 

บทนำ 

 จากสถานการณ:การแพรJระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือ โควิด 19 (COVID-19)    

ไดNสJงผลกระทบกับระบบการศึกษา และเปwนอุปสรรคตJอพัฒนาการและการเรียนรูNของเด็ก ดังนั้น โครงการ

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงไดNศึกษาวิเคราะห:หาแนวทางในการแกNป�ญหาและไดNสรNางรูปแบบการ

เรียนรูNเพื่อพัฒนาเด็ก โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนรูNสJงตรงถึงเด็กและครอบครัวถึงบNาน ดNวยอาศัยหลักการ

การเรียนการสอนแบบมีสJวนรJวมของบทบาทครอบครัวในการเปwนบุคคลสำคัญในการสJงเสริมพัฒนาการเรียนรูN

ของเด็ก จนทำใหNไดNรูปแบบการเรียนรู N แบบ Hybrid Learning System ชุดป_ `นโตความรูN (LA-OR Plus 

Learning Box) ซึ่งเกิดจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูNของเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรูNแบบมีสJวนรJวมของ

ครอบครัว และนโยบายและวิธีการที่ประเทศจีน เกาหลีใตN นิวซีแลนด: และสหราชอาณาจักรจัดการศึกษาเพ่ือ

ชJวยผJอนคลายป�ญหาจากการที่เด็กไมJสามารถมาดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนไดNตามปกติ  ซึ่งโครงการละออพลัส

ไดNสังเคราะห:และสรNางเปwนรูปแบบการเรียนรูN แบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus 
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Learning Box) ซ ึ ่ งประกอบด Nวยหล ักการสำค ัญ (Guidance for parents, caregivers and whanau, 

2020)   ดังนี้ 1) หลักการการเรียนรูNที่ยึดผูNเรียนเปwนสำคัญ 2) หลักการจัดการเรียนรูNแบบการมีสJวนรJวมโดย

ครอบครัวทำหนNาที่เปwนครูที่บNาน 3) สถานศึกษาและครูเปwนผูNสนับสนุนในการจัดทำกิจกรรม โดยจัดทำส่ือ 

คูJมือการเรียนรูN และสอนออนไลน:การใชNอุปกรณ:แกJผูNปกครอง 4) การส่ือสารระหวJางครอบครัวและสถานศึกษา 

การสื่อสาร 2 ทางในรูปแบบเรียลไทม:ผJานวิดีโอคอนเฟอเรนซ: 5) การติดตามประเมินผลการเรียนรูNดNวยการ

สะทNอนคิดจากผูNปกครองดNวยการประชุมทางวิดีโอแบบอินเทอร:แอคทีฟ และการบันทึกผลการเรียนรูNของเด็ก

ดNวย ภาพ วิดีโอ ทั้งน้ี การเรียนรูNถูกออกแบบดNวยคำนึงถึงผลลัพธ: (Output) ดNานทักษะกระบวนการคิดที่เกิด

จากการจัดประสบการณ:  (Experiences) บนพื้นฐานหลักการจัดประสบการณ:การสJงเสริมพัฒนาการของเด็ก

ที่ครอบคลุมทุกดNานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) ดังน้ี  

1) การจ ัดประสบการณ:ท ี ่ส Jงเสร ิมพัฒนาการดNานสติป �ญญา (Cognitive Development) 2) การจัด

ประสบการณ:ท่ีสJงเสริมพัฒนาการดNานอารมณ: จิตใจ  (Emotional Development) 3) การจัดประสบการณ:ท่ี

สJงเสริมพัฒนาการดNานสังคม (Social Development) และ 4) การจัดประสบการณ:ที่สJงเสริมพัฒนาการดNาน

รJางกาย (Physical Development) 

จากการวิเคราะห:ขNอมูลดังกลJาวทำใหNเกิดแนวคิดในการขับเคลื ่อน Hybrid Learning System          

โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอน 3 วิธีมาผสมผสานกัน เพื่อใหNทั้ง 3 รูปแบบนี้ผสมผสานเพื่อสJงเสริมการ

เรียนรู Nของเด็กใหNเกิดประสิทธิภาพ ประกอบไปดNวย การเรียนรู Nที ่โรงเรียน (School-Based Learning)        

การเรียนรูNท่ีบNาน (Home-Based Learning) และการเรียนรูNดNวยเทคโนโลยี (Technology-Based Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 หลักคิดในการออกแบบกิจกรรม LA-OR Plus Learning Box 

 

แนวคิดการออกแบบ LA-OR Plus Learning Box ที่สJงจากโครงการละออพลัสถึงผูNปกครองที่บNาน

โดยตรง เพื่อใหNเด็กไดNทำกิจกรรมเรียนรูNที่บNานภายใตNการดูแลของผูNปกครอง  โดยผูNปกครองสามารถศึกษา
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ขNอมูลจากคูJมือ และทำกิจกรรมรJวมกันกับเด็ก พรNอมท้ังส่ือสารสองทางกับโครงการละออพลัสผJานระบบตJาง ๆ 

จากระบบเทคโนโลยีเพื่อสJงเสริมการเรียนรูNของเด็ก (Technology-Based Learning) ที่ทางโครงการฯ ไดN

จัดเตรียมไวN เชJน ClassDoJo, YouTube Channel และ Microsoft Team เปwนตNน การจัดกิจกรรมท่ีกลJาวใน

ขNางตNนนั้น สอดคลNองกับแนวคิดของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2551: 40-41) ที่กลJาวถึงแนวทางในการจัด

ประสบการณ:เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ในดNานตJาง ๆ ไดNแกJ 

1. การแกNป�ญหา การเรียนรูNดNวยการแกNป�ญหาตNองเริ่มที่ครูเปwนผูNจัดตั้งป�ญหาขึ้น อาจเปwนคำถามกรณี

ตัวอยJาง เปwนตNน ครูใชNส่ิงเหลJาน้ีเปwนตัวจุดประเด็นใหNเด็กคิดและหาขNอสรุป 

2. การใชNหลักการสืบคNน เปwนกระบวนการจัดประสบการณ:ที่พยายามใหNเด็กคNนหาคำตอบตJางๆดNวย

ตนเอง เชJน การเลJนตัวตJอท่ีเปwนรูปท่ีครูกำหนดจากอุปกรณ:หลาย ๆ ชนิด 

3. การใชNทักษะกระบวนการ เปwนการจัดประสบการณ:ที่เนNนการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัด

ประเภท การส่ือสาร การถJายโยง การสรุป โดยใหNเด็กเรียนรูNดNวยตนเองและเรียนรูNดNวยการกระทำ 

ดังนั้น คณะผูNวิจัยจึงมุJงศึกษาทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปIที่ 1 ที่ไดNรับจาก

รูปแบบการเรียนรูN แบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus) โดยศึกษาพฤติกรรมท่ี

แสดงออกทางทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปIท่ี 1 โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ กรุงเทพมหานคร  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย:การศึกษานอกที่ต้ัง

นครนายก และ ศูนย:การศึกษานอกท่ีต้ังลำปาง  

 

วัตถุประสงคLการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปIที่ 1 กJอนและหลังการใชNรูปแบบ

การเรียนรูN แบบ Hybrid Learning System ชุด ป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box)  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดRานเน้ือหา 

การศึกษาครั้งนี้มุJงศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปIท่ี 1 กJอนและ

หลังการใชNรูปแบบการเรียนรูN แบบ Hybrid Learning System ชุด ป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning 

Box)  โดยแบJงเปwนดNานตJาง ๆ ดังน้ี 1) เด็กสามารถบอกหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เชJน อวัยวะตJาง ๆ 

ของรJางกาย 2) เด็กสามารถพูดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นในระหวJางทำกิจกรรม 3) เด็ก

สามารถบอกเน้ือหาและรายละเอียดของภาพหรือสิ่งท่ีเห็น 4) เด็กสามารถแสดงออกผJานการเลJน เชJน การเลJน

บทบาทสมมติ การเลJนบล็อก 5) เด็กสามารถลงมือทำกิจกรรมตJาง ๆ ในการเรียนรูN 6) เด็กสามารถเปรียบเทียบ

ระหวJางของ 2 ส่ิง เชJน จำนวน ขนาด รูปรJาง รูปทรง 7)  เด็กสามารถแสดงออกทางความคิดโดยการต้ังคำถาม
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และหาคำตอบ 8) เด็กสามารถแกNป�ญหาอยJางงJาย ๆ ดNวยตนเองในระหวJางทำกิจกรรม 9) เด็กสามารถลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 10) เด็กสามารถนำความรูNหรือประสบการณ:เดิม มาใชNในระหวJางทำ

กิจกรรม  

 

ขอบเขตดRานประชากร 

ประชากรที่ใชNในการศึกษาครั้งนี้เปwนผูNปกครองและเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปIที่ 1 ซึ่งศึกษาอยูJใน

โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 แหJง จำนวน 167 คน ไดNแกJ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 95 คน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 

24 คน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย:การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน 19 คน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ศูนย:การศึกษานอกท่ีต้ังลำปาง จำนวน 29 คน  
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. กำหนดประชากรและกลุJมตัวอยJาง  

 ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนและผูNปกครองในระดับชั้นอนุบาลปIท่ี 1 ของโครงการละออพลัส 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 4 แหJง 

 กลุJมตัวอยJาง (Sample)  หมายถึง นักเรียนและผูNปกครองในระดับชั้นอนุบาลปIท่ี 1 ของโครงการ

ละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 4 แหJง เพื่อเปwนตัวแทนของประชากรในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ไดN

กำหนดกลุJมตัวอยJางจากการสุJมตัวอยJางโดยใชNสูตรของ Taro Yamane (พวงรัตน: ทวีรัตน:, 2536) ที่ระดับคJา

ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดNกำหนดกลุJมตัวอยJาง ดังน้ี 

  1. นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลปIท่ี 1 โครงการละออพลัส จำนวน 117 คน และ 

  2. ผูNปกครองของนักเรียนในระดับช้ันอนุบาลปIท่ี 1 โครงการละออพลัส จำนวน 117 คน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตNน คือ รูปแบบการเรียนรูN แบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus 

Learning Box) 

ตัวแปรตาม คือ ทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปIที่ 1 กJอนและหลังการใชN

ร ูปแบบการเร ียนร ู N  แบบ Hybrid Learning System ช ุด ป _ `นโตความร ู N  (LA-OR Plus Learning Box)           

โดยแบJงเปwนดNานตJาง ๆ ดังนี้ 1) เด็กสามารถบอกหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง เชJน อวัยวะตJาง ๆ ของ

รJางกาย 2 ) เด็กสามารถพูดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่นในระหวJางทำกิจกรรม 3 ) เด็ก

สามารถบอกเนื้อหาและรายละเอียดของภาพหรือสิ่งที่เห็น 4 ) เด็กสามารถแสดงออกผJานการเลJน เชJน การ

เลJนบทบาทสมมติ การเลJนบล็อก  5) เด็กสามารถลงมือทำกิจกรรมตJาง ๆ ในการเรียนรูN 6) เด็กสามารถ
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เปรียบเทียบระหวJาง 2 สิ่งของ เชJน จำนวน ขนาด รูปรJาง รูปทรง 7 ) เด็กสามารถแสดงออกทางความคิดโดย

การตั้งคำถาม และหาคำตอบ 8)  เด็กสามารถแกNป�ญหาอยJางงJาย ๆ ดNวยตนเองในระหวJางทำกิจกรรม 9 ) เด็ก

สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กำหนด 10 ) เด็กสามารถนำความรูNหรือประสบการณ:เดิม มาใชNใน

ระหวJางทำกิจกรรม 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชNในการรวบรวมขNอมูล 

 การดำเนินวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการใชNในการวิจัย ไดNแกJ แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือ

ประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปIท่ี 1 กJอนและหลังใชNชุดป_`นโตความรูN (LA-OR 

Plus Learning Box) ประกอบดNวย 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1   ขNอมูลท่ัวไป  

ตอนท่ี 2   แบบประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย  

 4. ข้ันตอนการสรNางเคร่ืองมือ คณะผูNวิจัยไดNดำเนินการสรNางเคร่ืองมือตามลำดับ ดังน้ี 

  4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดรูปแบบการเรียนรูNแบบ Hybrid Learning และแนวทาง

การจัดการเรียนรูNของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อใชNเปwนแนวทางการในการพัฒนาชุดป_`นโตความรูN (LA-OR 

Plus Learning Box)  

  4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดการประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนใน

ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และแนวคิดที่เกี่ยวขNองกับสังเกตพฤติกรรม นิยามศัพท:เฉพาะ 

รวมถึงขอบเขตเนื้อหา และผลงานวิจัยเกี่ยวขNองกับตัวแปร เพื่อใชNเปwนแนวทางการสรNางแบบประเมินทักษะ

กระบวนการคิด โดยกำหนดขอบเขตและเน้ือหาใหNครอบคลุมตามวัตถุประสงค: 

  4.3 สรNางแบบประเมินทักษะกระบวนการคิด ซึ่งประกอบดNวยประเด็นสังเกตพฤติกรรม

ลักษณะ rating scale แบบ 3 ระดับ จำนวน 10 ขNอ โดยกำหนดขอบเขตและเนื้อหาใหNครอบคลุมตัวแปรท่ี

วิจัย ดังน้ี 

   4.3.1 นิยามหรือใหNความหมายพฤติกรรมยJอย   ซึ่งเปwนการนิยามแบบวัดที่แสดง

ออกเปwนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดNอยJางชัดเจน 

   4.3.2 จัดทำโครงรJางพฤติกรรมยJอยและสJวนประกอบของแบบสังเกตและกำหนดวJา

จะเก็บขNอมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

   4.3.3 ตรวจสอบแบบสังเกตดNานความเที่ยงตรงเชิงพินิจดNวยตนเองและผูNเชี่ยวชาญ 

นำผลท่ีไดNมาปรับปรุงแกNไขแบบสังเกตพฤติกรรม 

   4.3.4 ทดลองใชNเพื่อหาคJาความเชื่อมั่น โดยการนำแบบสังเกตไปทดลองใชNกับกลุJม

นักเรียนในระดับช้ันอนุบาลปIท่ี 1 ท่ีไมJไดNอยูJในโครงการละออพลัส จำนวน 30 คน และนำผลท่ีไดNมาคำนวณหา

คJาความเช่ือม่ันเพ่ือปรับปรุงแกNไขแบบสังเกตพฤติกรรม  
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5. การเก็บรวบรวมขNอมูล 

 เพื่อใหNการรวบรวมขNอมูลตJาง ๆ ที่เกี่ยวขNอง ครบถNวน สมบูรณ: รวมทั้งตอบคำถามของการวิจัยใหNตรง

ตามวัตถุประสงค:ท่ีต้ังไวNจึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขNอมูล 2 วิธีดังน้ี  

5.1 การรวบรวมขNอมูลจากแหลJงขNอมูลปฐมภูมิ (Primary Source)  หรือขNอมูลที่ไดNจาก

ภาคสนาม คือ การเก็บขNอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งผูNปกครองเปwนผูNสังเกตพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

ตามขNอคำถามที่ระบุไวNในแบบสังเกตพฤติกรรม แลNวบันทึกขNอมูลลงในแบบสอบถามออนไลน: รวมถึงติดตJอ

สอบถามขNอมูลและแลกเปล่ียนขNอมูลกับครูประจำช้ันผJานแอปพลิเคชัน ClassDojo และโทรศัพท: 

5.2 การรวบรวมขNอมูลจากแหลJงขNอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวม

ขNอมูลจากเอกสารตJาง ๆ  ทั้งที่เปwนทฤษฎี แนวคิด เพื่อนำมาเปwนแนวทางในการคิดและวิเคราะห:  ตลอดจน

ขNอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

6. การวิเคราะห:ขNอมูล 

คณะผู NวิจัยไดNวิเคราะห:ขNอมูลตามประเภทของขNอมูลที ่รวบรวมจากแหลJงตJาง ๆ ประกอบดNวย   

การวิเคราะห:ขNอมูลที่ไดNมาจากแหลJงปฐมภูมิ ซึ่งเปwนการวิเคราะห:ขNอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม และการ

วิเคราะห:ขNอมูลที่ไดNมาจากแหลJงขNอมูลทุติภูมิ โดยการรวบรวมจาก หนังสือ ตำรา บทความ และงานวิจัยตJาง ๆ  

แลNวนำขNอมูลท้ัง 2 ประเภทมาวิเคราะห:ตามลักษณะของขNอมูล 

การวิเคราะห:ขNอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็ก

ปฐมวัย โดยนำขNอมูลจากแหลJงขNอมูลทุติภูมิ มาประเมินผลโดยกำหนดเกณฑ:คะแนนดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑLผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย 

คะแนน  การแปลความหมาย 

2.34 - 3.00 แสดงออกหรือปฏิบัติไดNดNวยตนเอง 

1.67 - 2.33 แสดงออกหรือปฏิบัติไดN เม่ือมีผูNช้ีแนะ 

1.00 - 1.66 แสดงออกหรือปฏิบัติไดNโดยตNองไดNรับการกระตุNนและชJวยเหลือ 

 

นำผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย เปรียบเทียบกJอนและหลังการใชNรูปแบบการ

เรียนรูNแบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box) แบบ Nonparametric 

โดยใชN Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test  
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ผลการวิจัย 

  การศึกษาวิจัย เรื ่อง การใชNรูปแบบการเรียนรู Nแบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN  

(LA-OR Plus Learning Box) เพ่ือสJงเสริมทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยมีผลการวิจัยดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2    คJาเฉล่ียและสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน    

อนุบาล 1กJอนและหลังใชNชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box) ในภาพรวม   

 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ก'อนใชR หลังใชR 

Mean S.D. การแปล

ความหมาย 

Mean S.D. การแปล

ความหมาย 

1.  เด็กสามารถบอกหรือพูด

เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง เชJน 

อวัยวะตJาง ๆ ของรJางกาย 

2.90 0.30 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.86 0.37 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

2.  เด็กสามารถพูดสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

บุคคลอ่ืนในระหวJางทำ

กิจกรรม 

2.66 0.48 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.77 0.44 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

3.  เด็กสามารถบอกเน้ือหา

และรายละเอียดของภาพหรือ

ส่ิงท่ีเห็น 

2.68 0.51 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.82 0.41 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

4.  เด็กสามารถแสดงออกผJาน

การเลJน เชJน การเลJนบทบาท

สมมติ การเลJนบล็อก 

2.70 0.48 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.85 0.40 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

5.  เด็กสามารถลงมือทำ

กิจกรรมตJาง ๆ ในการเรียนรูN 

2.54 0.50 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.76 0.45 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

6.  เด็กสามารถเปรียบเทียบ

ระหวJางของ 2 ส่ิง เชJน จำนวน 

ขนาด รูปรJาง รูปทรง 

2.59 0.51 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.61 0.51 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 
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ตารางท่ี 2    (ตJอ) 

 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ก'อนใชR หลังใชR 

Mean S.D. การแปล

ความหมาย 

Mean S.D. การแปล

ความหมาย 

7.  เด็กสามารถแสดงออกทาง

ความคิดโดยการต้ังคำถามและ

หาคำตอบ 

2.44 0.56 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.58 0.55 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

8.  เด็กสามารถแกNป�ญหาอยJาง

งJาย ๆ ดNวยตนเองในระหวJาง

ทำกิจกรรม 

2.40 0.54 แสดงออก

หรือปฏิบัติไดN

ดNวยตนเอง 

2.65 0.51 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

9.  เด็กสามารถลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด 

2.19 0.51 แสดงออก

หรือปฏิบัติ

ไดN เม่ือมี 

ผูNช้ีแนะ 

2.58 0.53 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

10. เด็กสามารถนำความรูNหรือ

ประสบการณ:เดิม มาใชNใน

ระหวJางทำกิจกรรม 

2.38 0.54 แสดงออก

หรือปฏิบัติ

ไดNดNวย

ตนเอง 

2.74 0.46 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวย

ตนเอง 

รวม 25.48 3.08 แสดงออก

หรือปฏิบัติ

ไดRดRวย

ตนเอง 

27.22 3.13 แสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดRดRวย

ตนเอง 

  

 ตารางที ่ 2   พบวJา คJาเฉลี ่ยทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับชั ้นอนุบาลปIท่ี 1  

ในภาพรวมหลังใชNชุดป_`นโตความรูN ซึ่งอยูJในระดับที่เด็กสามารถแสดงออกหรือปฏิบัติไดNดNวยตนเอง (Mean = 

27.22, S.D. = 3.13)  โดยสูงกวJากJอนใชNชุดป_`นโตความรูN ซึ่งแมNวJาผลอยูJในระดับที่เด็กสามารถแสดงออกหรือ

ปฏิบัติไดNดNวยตนเองแตJคJาเฉล่ียสูงข้ึน (Mean = 25.48, S.D. = 3.08) 
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ตารางท่ี 3   การเปรียบเทียบคJาเฉล่ียทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลปIท่ี 1 ในภาพรวม 

กJอนและหลังการใชNชุดป_`นโตความรูN ดNวยสถิติ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 

การเปรียบเทียบ n Mean S.D. Z p 

กJอนการใชNชุดป_`นโตความรูN 117 25.48 3.08 -5.39* .000 

หลังการใชNชุดป_`นโตความรูN 117 27.22 3.13   
 * p < .05 
 

 ตารางที่ 3   พบวJา เมื่อเปรียบเทียบคJาเฉลี่ยของทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน

อนุบาลปIท่ี 1 มีทักษะกระบวนการคิดเฉลี ่ยในภาพรวมหลังใชNก ิจกรรมป_ `นโตความรู N เท Jากับ 27.22                    

ซ่ึงสูงกวJากJอนใชNกิจกรรมป_`นโตความรูN เทJากับ 25.48 แตกตJางกันอยJางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

หลังการใชNรูปแบบการเรียนรู Nแบบ Hybrid Learning System ชุดป_ `นโตความรูN (LA-OR Plus 

Learning Box) ปพบวJาเด็กระดับชั้นอนุบาล ีท่ี 1 มีทักษะกระบวนการคิด ซึ่งประกอบดNวยทักษะในการสื่อสาร 

ทักษะการแสวงหาความรูNและทักษะการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงขึ ้น ทั้งน้ี เนื ่องจากการใชNรูปแบบ Hybrid 

Learning System ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box) ที่จัดทำขึ้นสอดคลNองกับพัฒนาการ อายุ 

และวุฒิภาวะของเด็ก ดNวยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูNใหมJ จากการเนNนการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียง

อยJางเดียวมาเปwนระบบการเรียนรูNแบบผสมผสาน (Hybrid Learning System) ซึ่งเปwนระบบการเรียนรJวมกัน

ระหวJางการเรียนที่โรงเรียน การเรียนที่บNาน และการใชNเทคโนโลยีมาเปwนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูN  สJงผล

ใหNเด็กมีพัฒนาการอยJางตJอเนื่อง  ไมJหยุดชะงัก กอปรกับกิจกรรมในชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning 

Box) ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลลัพธ: (Output) ที่เด็กจะไดNรับจากการจัดประสบการณ: (Experiences) โดย

ใชNหลักการจัดประสบการณ:เพื่อสJงเสริมพัฒนาการของเด็กที่ครอบคลุมทุกดNานตามหลักสูตรการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ประกอบดNวย 

            1. การจัดประสบการณ:ที่สJงเสริมพัฒนาการดNานสติป�ญญา (Cognitive development) โดยใหNเด็ก

ไดNรับรูNและเรียนรูNสิ่งตJาง ๆ รอบตัวผJานการมีปฏิสัมพันธ:กับสิ่งแวดลNอม บุคคล และสื่อตJาง ๆ ดNวยกระบวนการ

เรียนรูNที่หลากหลาย เพื่อเป_ดโอกาสใหNเด็กพัฒนาการใชNภาษา จินตนาการความคิดสรNางสรรค: การแกNป�ญหา 

การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตJาง ๆ รอบตัว ๆ และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร:ที่เปwน

พ้ืนฐานของการเรียนรูNตJอไป 

2. การจัดประสบการณ:ที ่สJงเสริมพัฒนาการดNานอารมณ: จิตใจ (Emotional development)      

โดยสนับสนุนใหNเด็กไดNแสดงออกทางอารมณ:และความรูNสึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะ
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พิเศษเฉพาะที่เปwนอัตลักษณ: ความเปwนตัวของตัวเอง มีความสุข รJาเริงแจJมใส การเห็นอกเห็นใจผูNอื่น ไดNพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรูNสึกท่ีดีตJอตนเอง และความเช่ือม่ันในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมตJาง ๆ 

3. การจัดประสบการณ:ที่สJงเสริมพัฒนาการดNานสังคม (Social development) โดยใหNเด็กไดNมี

โอกาสปฏิสัมพันธ:กับบุคคลและสิ่งแวดลNอมตJาง ๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตJาง ๆ ผJานการเรียนรูNทาง

สังคม เชJน การเลJน การทำงานรJวมกับผูNอ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแกNไขป�ญหาขNอขัดแยNงตJาง ๆ 

4. การจัดประสบการณ:ท่ีสJงเสริมพัฒนาการดNานรJางกาย (Physical development) โดยใหNเด็กไดNมี

โอกาสพัฒนาการใชNกลNามเนื้อใหญJ กลNามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ:ระหวJางกลNามเนื้อและระบบ

ประสาทในการทำกิจกรรมตJาง ๆ และสนับสนุนใหNเด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการ

รักษาความปลอดภัย หยุดชะงัก 

Handbook  Hybrid Learning System ช ุดป _ ` น โตความร ู N  สอดคล Nองก ับแนวทางการ จัด

ประสบการณ:ที่สJงเสริมการคิด ผJานประสบการณ:ตรงหรือแบบลงมือกระทำตามแนวคิดของ Hohmann & 

Weikart (2002) ซึ่งเปwนพื้นฐานสำคัญในการสรNางเสริมและพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยเริ่มจากการจัดเตรียม

สื่อ วัสดุและอุปกรณ:ท่ีหลากหลายและพอเพียงไวNใหNเด็กคิดตัดสินใจเลือกใชNดNวยตนเอง ในการจัดกระทำกับส่ือ

และวัสดุอุปกรณ:ดังกลJาว เด็กไดNใชNประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสัมผัส สังเกต สำรวจ ทดลอง ซึ่งเปwนทักษะการ

คิดพื้นฐานที่นำไปสูJการคิดวางแผนการทำงาน ขณะทำงานเด็กไดNฝ©กคิดแกNป�ญหาไปพรNอมกัน และเมื่อทำงาน

เสร็จ เด็กจะมีโอกาสไดNเลJาวJาตนเองไดNท่ีทำอะไรและทำอยJางไร การมีอิสระในการใชNภาษาเพื่อสื่อความคิด 

และรูNจักฟ�งความคิดเห็นของผูNอื่น เด็กจะไดNเรียนรูNวิธีการพูดที่เปwนที่ยอมรับของผูNอื่น และไดNพัฒนาการคิด

ควบคูJไปกับการพัฒนาความเช่ือม่ันในตนเองดNวย (อรุณี หรดาล, 2563, หนNา 219) จุดเดJนของกิจกรรมที่บรรจุ

อยู Jภายใน ชุดป_ `นโตความรู N (LA-OR Plus Learning Box) ที ่สJงผลใหNเด็กมีทักษะกระบวนการคิดสูงข้ึน 

เนื่องจากกิจกรรม ชุดป_`นโตความรูN (LA-OR Plus Learning Box) ไดNรับการพัฒนาขึ้นจากการใชNศักยภาพและ

ความเช่ียวชาญของบุคลากร จากหนJวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ คณะครุศาสตร: โรงเรียน

การเรือน  คณะพยาบาลศาสตร: คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี  ที่ออกแบบกิจกรรมใหNเด็กทุกคนไดNทำ

กิจกรรมภายใตNการดูแลของผูNปกครอง ซึ่งผูNปกครองสามารถศึกษาขNอมูลและวิธีการใชNงานอุปกรณ:ตJาง ๆ ท่ี

อธิบายไวNอยJางละเอียดภายในคูJมือ ผูNปกครองสามารถศึกษาตัวอยJางกิจกรรม สJงผลงานของเด็ก สะทNอนความ

คิดเห็น VDO Conference แบบเรียลไทม: (Real time) กับครูประจำชั้น และศึกษาสื่อการเรียนรูNเพิ่มเติมผJาน

ระบบเทคโนโลยีตJาง ๆ  สอดคลNองกับหลักการเรียนรูNที่สำคัญของเด็กปฐมวัย คือการเรียนรูNผJานการเลJน และ

ลงมือทำกิจกรรมที่สนุกสนานทNาทาย ใหNเด็กไดNคิด ไดNจินตนาการและสรNางสรรค: ผJานสื่อและอุปกรณ:ท่ี

หลากหลาย โดยครูปฐมวัยและคุณพJอคุณแมJเป_ดโอกาสใหNเด็ก ๆ ไดNเรียนรูNและพัฒนาทักษะท่ีสำคัญอยJางเต็มท่ี 

(ธิดา พิทักษ:สินสุข, 2562) ตรงตามหลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็กของ จอห:น ดิวอ้ี (John Dewy) ที่ระบุวJา 
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ประสบการณ:ทางการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สJงเสริมใหNเด็กสามารถลง

มือปฎิบัติ (Glassman & Whaley, 2000) 

 

สรุปผลและขRอเสนอแนะ 

 โครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ไดNนำรูปแบบการเรียนรู Nแบบ Hybrid Learning 

System ชุดป_ `นโตความรูN  (LA-OR Plus Learning Box) และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการคิดของเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปIที่ 1 กJอนและหลังการใชNรูปแบบการเรียนรูNแบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโต

ความรูN (LA-OR Plus Learning Box) โดยพบวJาคJาเฉลี่ยของทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ระดับช้ัน

อนุบาลปIท่ี 1 มีทักษะกระบวนการคิดเฉลี่ยในภาพรวมหลังใชNกิจกรรมป_`นโตความรูNสูงกวJากJอนใชNกิจกรรม

ป_ `นโตความรูN ซึ ่งผลกจากการวิจ ัยในครั ้งนี ้ ทำใหNพบวJาการสรNางรูปแบบการเรียนรู N เพื ่อพัฒนาเด็ก                  

ในสถานการณ:ฉุกเฉินที่ไมJสามารถมาโรงเรียนไดN จำเปwนตNองการทำงานรJวมกันระหวJางการจัดการเรียน 

การสอน การออกแบบการกิจกรรมการเรียนรูNจากโรงเรียน ความเอาใจใสJจากผูNปกครองในการทำกิจกรรม 

และกระตุNนการเรียนรูNของเด็กเมื่ออยูJที่บNาน และการประยุกต:ใชNเทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการเรียนรูN การ

นำเสนอความรูNในรูปแบบตJาง ๆ หรือแมNแตJกิจกรรมออนไลน: 

 อยJางไรก็ตาม หากตNองการใหNรูปแบบการเรียนรูNแบบ Hybrid Learning System ชุดป_`นโตความรูN 

(LA-OR Plus Learning Box) มีประสิทธิภาพมากขึ ้น คณะผู NวิจัยมีขNอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป

ประยุกต:ใชNในการพัฒนา ดังน้ี 

 1. สถานศึกษาหรือโรงเรียนตNองมีการเตรียมความพรNอมพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน: เพื่อใหNเกิด

ความม่ันใจวJานักเรียนทุกคนสามารถเขNาถึงโอกาสในการเรียนรูNแบบดิจิตอล 

 2. พัฒนาศักยภาพของครูในการออกแบบสื่อการเรียนรูN บทเรียนออนไลน: หรือกิจกรรมระหวJาง

ผูNปกครองและเด็ก  เพ่ือใหNเกิดความเพลิดเพลินในการใชNเวลา เพ่ือเรียนรูNรJวมกันและแบJงป�นกิจกรรมตJาง ๆ  

 3. สถานศึกษาหรือโรงเรียนใหNความรูNผูNปกครองเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีบNาน 

 4. โรงเรียน และครูเขNามามีสJวนรJวมในการจัดตารางสอน : การทำกิจกรรมในบNาน เพื่อใหNเด็กเรียนรูN

ไดNเหมาะสมตามพัฒนาการ 

 5. การมีชJองทางมีในการสื่อสารระหวJางโรงเรียน ครู และผูNปกครอง เพื่อใหNเกิดการถJายโอนความรูNระ

หวJาครูและผูNปกครองเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับเด็ก รวมถึงการเรียนรูNเคล็ดลับ 

กิจกรรม หรือวิธีการเขNาถึงทรัพยากรตJางๆ นอกเหนือจากส่ือการเรียนรูNท่ีโรงเรียนไดNมีการออกแบบไวNใหN 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค: 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณบนฐานกระบวนการ

แกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึม และ 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

อัลกอริทึม กลุVมตัวอยVางที่ใชIในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 จำนวน 35 คน โรงเรียน

อนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) ในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค: โดยมาจากการสุVมอยVางงVาย เคร่ืองมือ

ที่ใชIในการวิจัย ไดIแกV แบบทดสอบ และแบบประเมินการทำโครงงาน สถิติที่ใชIในการแปลผลขIอมูล ไดIแกV 

คVาเฉล่ีย สVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคVา t-test ผลการวิจัยพบวVา 1) ผลการใชIชุดการเรียนรูIท่ีมีผล

ตVอกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปYที่ 2 พบวVาคะแนนหลังเรียน ( �̅�= 21.97, S.D = 1.317) สูงกวVากVอนเรียน ( �̅�= 15.94, S.D = 

1.305) อยVางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ผลการประเมินโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

อัลกอริทึม จำนวน 6 กลุVม มีคะแนนสูงกวVา 80 คะแนน สามารถสรุปไดIวVา คะแนนการประเมินโครงงานอยูVใน

เกณฑ:ดีมาก 

 

คำสำคัญ :  ชุดการเรียนรูI การคิดเชิงอัลกอริทึม การสอนเขียนโปรแกรม 
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Abstract 

This research aimed 1) to study the effect of learning management in Computing Science 

based on problem solving by using algorithm thinking of Mathayomsuksa 2 students, and 2) 

to study the results of project development on problem solving by using algorithm thinking 

of Mathayomsuksa 2 students. The sample group was 35 Mathayomsuksa 2 students of 

Anuban Krokpra (Prachanuthit) School, Krokpra District, Nakhon Sawan Province which came 

from purposive sampling technique. Statistic used in this research to interpret data were Mean, 

Standard Deviation, and t-test. The research found that the effectiveness of using learning 

package in teaching programming as one of the topic in Computing Science course for 

Mathayomsuksa 2 students shows that students have higher scores on posttest (�̅�= 21.97, S.D. 

= 1.317) than pretest (�̅� = 15.94, S.D. = 1.305) with statistically significant at 0.05. and 2) the 

results on problem solving by using algorithm thinking projects of six groups showed that there 

were score over 80 points which may concluded that showed that projects were at high 

criteria. 

 

Keywords: Learning Package, Algorithm Thinking, Teaching Programming 

 

บทนำ 

 ปPจจุบันวิทยาศาสตร:มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปPจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร:เกี่ยวขIอง

กับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพตVางๆ เครื่องมือเครื่องใชI ตลอดจนผลผลิต

ตVางๆ ที่ใชIเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงานลIวนเป�นผลของความรูIวิทยาศาสตร:ผสมผสานกับ

ความคิดสรIางสรรค:และศาสตร:อื่นๆ ความรูIวิทยาศาสตร:ชVวยใหIเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยVางมาก  ในทาง

กลับกันเทคโนโลยีก็มีสVวนสำคัญมากที่จะใหIมีการศึกษาคIนควIาความรูIทางวิทยาศาสตร:เพิ่มขั้นอยVางไมVหยุดย้ัง 

วิทยาศาสตร:ทำใหIคนไดIพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป�นเหตุเป�นผล คิดสรIางสรรค: คิดวิเคราะห:วิจารณ: มีทักษะท่ี

สำคัญในการคIนควIาหาความรูI มีความสามารถในการแกIปPญหาอยVางเป�นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชIขIอมูล

หลากหลายและประจักษ:พยานที่ตรวจสอบไดI วิทยาศาสตร:เป�นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมV ซึ่งเป�นสังคมแหVง

การเรียนรูI (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจำเป�นตIองไดIรับการพัฒนาใหIรูIวิทยาศาสตร: (Scientific 

literacy) เพื่อความรูIความเขIาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย:สรIางสรรค:ขึ้น และนำความรูIไปใชIอยVางมี

เหตุผล สรIางสรรค: มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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 วิทยาการคำนวณ เป�นการสอนกระบวนการคิดโดยวิธีการสอนจะใชIทักษะวิทยาการคำนวณ 5 ทักษะ 

คือ การแกIปPญหา/การวางแผน การรูIจำแบบ การประมวลผลขIอมูล การสอนใหIเด็กคิดขั้นตอนวิธี (อัลกอริทึม) 

และสุดทIายคือการเขียนโปรแกรม ซ่ึงแตVละทักษะสามารถทำไดIต้ังแตVเด็กเร่ิมจากงVายๆ กVอนท่ีจะซับซIอนเม่ือโต

ขึ้น การเรียนวิทยาการคำนวณไมVไดIเรียนเขียนโปรแกรมเทVานั้น แตVเป�นการเรียนดIวยการใชIสมองสรIางสรรค:

ผลงานในการทำงานรูIจักการทำงานเป�นทีมและมีปฏิสัมพันธ:กับคนอ่ืน (ตะวัน เทวอักษร, 2561) 

 อัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธีการแกIปPญหา เป�นการจัดลำดับความคิดเป�นขั้นตอน แกIไขปPญหาในขั้นตอน

การทำงานตามคุณสมบัติดIานการประมวลผลของคอมพิวเตอร:ที ่พรIอมจะนำไปแปลงเป�นลำดับสั ่งใหI

คอมพิวเตอร:ทำงานตามอัลกอริทึมที่กำหนดไวI และการเขียนอัลกอริทึมใหIการตรวจสอบความถูกตIองใหI

ครบถIวน การเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ผูIเรียนจะตIองเรียนรูIเกี่ยวกับการพัฒนา

ผูIเรียนใหIมีความรูIความเขIาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยVางรวดเร็ว ใชI

ความรูI และทักษะทางดIานวิทยาศาสตร: คณิตศาสตร: และศาสตร:อื่นๆ เพื่อแกIปPญหาหรือพัฒนางานอยVางมี

ความคิดสรIางสรรค:ดIวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชIเทคโนโลยีอยVางเหมาะสมโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตVอชีวิต สังคม และส่ิงแวดลIอม  

 ดังนั้นจึงทำใหIผู Iวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐาน

กระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรู Iวิทยาการคำนวณ จากที ่กลVาวมา 

วิทยาการคำนวณมุVงเนIนกการเรียนรูIใหIผูIเรียนไดIใชIแนวคิดเชิงคำนวณในการแกIไขปPญหาในชีวิตจริงอยVางเป�น

ขั ้นตอน อีกทั ้งไดIมุ VงเนIนการเรียนรู Iการเขียนโปรแกรมภาษา Python และภาษา C และการออกแบบ

เทคโนโลยีดIวยโครงงานโดยการนำวัสดุที่มีอยูVในทIองถิ่น หรือวัสดุที่มีราคาไมVสูงมาก ชVวยการลดคVาใชIจVายหรือ

ลดตIนทุนในกระบวนการสรIาง โดยนำมาประยุกต:กับโครงงาน เพื่อเสริมสรIางทักษะทางดIานวิทยาศาสตร: 

เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร: ท้ังน้ีเพ่ือใหIผูIเรียนไดIศึกษาข้ันตอนการเขียนโปรแกรมจากชุดการเรียนรูI  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณบนฐานกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

อัลกอริทึม 

 2) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึม 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวขTอง 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันสVงเสริมการสอนวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี ไดIดำเนินการจัดทำ

มาตรฐานการเรียนรูIและตัวช้ีวัด กลุVมสาระการเรียนรูIคณิตศาสตร:และวิทยาศาสตร: (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ในวิชาวิทยาการคำนวณมุVงเนIนการเรียนการสอนใหIผูIเรียนสามารถคิดเชิงคำนวณ ชุดการเรียนรูIเป�นสื่อการ

เรียนสำเร็จรูปที่รวบรวมอยVางสมบูรณ: ในดIานเนื้อและกิจกรรมตVางๆ ตามแบบแผนที่วางไวI เพื่ออำนวยความ

สะดวกใหIกับครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหIมีประสิทธิภาพ (ศิริมา เผVาวิริยะ และ พร

ทิพย: ศักด์ิสิทธ์ิประถม, 2544)  

 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของธอร:นไดค: (ทิศนา แขมมณี, 2550) กลVาววVาหลักการเชื่อมโยงระหวVางสิ่งเรIา

กับการตอบสนอง มีหลักการพื้นฐานทำใหIเกิดการเรียนรูIเกิดการเชื่อมโยงระหวVางสิ่งเรIากับการตอบสนองท่ี

แสดงออกมาโดยการลองผิดลองถูกกวVาจะพบสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด กฎแหVงความพรIอมประสบการณ:เกิดจะเชื่อม

ความรูIใหมV กฎแหVงการฝ�กหัด การที่ผูIเรียน ไดIฝ�กหัดหรือกระทำซ้ำๆ จะทำใหIเกิดความสมบูรณ:ถูกตIอง และ

กฎแหVงความพอใจ เมื่ออินทรีย:ไดIรับความพอใจจากผลของการกระทำกิจกรรมจะเกิดผลดีกับการเรียนและมี

ความกระตือรือรIนอยากเรียนรูIเพิ่มเติม สรุปไดIวVาถIาผูIเรียนมีความพรIอมที่จะเรียนรูIและพัฒนาฝ�กหัดเป�น

ประจำ ผูIเรียนยVอมมีความคลVองแคลIว มีความสมบูรณ:ถูกตIอง   

  (จอห:น ดิวอ้ี, 1859- 1952) ไดIกลVาวไวIวVา การปฏิบัติ หรือ การลงมือกระทำ เนIนใหIผูIเรียนไดIลงมือทำ 

โดยใหIริเริ ่มความคิดและการลงมือทำตามความคิดของผูIเรียนเอง ผูIเรียนจะไดIรับประสบการณ:และไดIใชI

กระบวนการแกIปPญหาดIวยตนเองคือ การใหIผูIเรียนมีบทบาทสำคัญที่จะสืบคIนหาความรูI ทั้งยังใหIผูIเรียนไดIทำ

แบบฝ�ก ผูIสอนสรIางเพื่อเสริมพัฒนาหรือแกIปPญหาความเขIาใจเนื้อหาที่ครูสอน เพื่อใหIนักเรียนฝ�กปฏิบัติดIวย

ตนเองใหIบรรลุวัตถุประสงค: การท่ีผูIเรียนทำแบบฝ�กจะทำใหIไดIทบทวนเน้ือหา ทบทวนความเขIาใจของบทเรียน 

ทำใหIเกิดการเรียนรูIอยVางแทIจริง (จุฑามาศ ศรีวิลัย, 2550) 

 อัลกอริทึม ทำใหIผูIเรียนมีเป�าหมายในการทำงาน มีเป�าหมายของตนเอง สิ่งเหลVานี้ผูIเรียนจะตIองฝ�กใน

การแสดงความคิดเห็นออกมาในมุมมองของตนเอง ทำใหIเขIาใจเป�าหมายมากขึ้น มีการวางแผนแกIไขปPญหา

อยVางเป�นขั้นตอนจะเกิดจากประสบการณ:ของผูIเรียนที่เคยเจอมา ผูIเรียนจะเกิดการเรียบเรียงแยกแยะมีการ

เรียงลำดับความสำคัญ วิเคราะห:วVาสิ่งใดควรทำกVอน จากนั้นเขียนอัลกอริทึมแยกแยะปPญหาความสำคัญโดยมี

การใชIจินตนาการกVอนลงมือทำ และเรียบเรียงลำดับเหตุการณ:  

 ราสเบอร:รี่พาย (Raspberry Pi) เป�นคอมพิวเตอร:ขนาดเล็กไดIรับการตอบกลับจากตลาดสากลอยVาง

รวดเร็ว โดยเป�นคอมพิวเตอร:ผสมกับไมโครคอนโทรลเลอร:สามารถสั่งการควบคุม โดยใชIการเขียนภาษา 

Python อีกทั้งสามารถสั่งการควบคุมเชื่อมกับเซ็นเซอร: สำหรับทำงานดIานอิเล็กทรอนิกส: (นพ มหิษานนท:, 

2560) อาดุยโนV (Arduino) เป�นไมโครคอนโทรลเลอร:แบบโอเพนเซอร:ส คือ เป�ดเผยขIอมูลซอฟต:แวร:และ

ฮาร:ดแวร:สูVสาธารณะ โดยเสริมสรIางในการเขียนโปรแกรมภาษา C สั่งการควบคุมเซ็นเซอร:เพื่อใหIเกิดทักษะ

สรIางสรรค:งาน (จีราวุธ วานินทร:, 2561) 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป�นความสามารถของนักเรียนซึ่งเกิดจากนักเรียนไดIรับประสบการณ:จาก

กระบวนการเรียนรูIและสามารถวัดผลไดIโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดIาน คือ ดIานพุทธิพิสัย ดIานจิตพิสัย และ

ดIานทักษะพิสัย (ปราณี กองจินดา, 2549) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการแกIปPญหาดIวย

การคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 ครั้งนี้มี

รายละเอียดในการดำเนินงานวิจัยดังตVอไปน้ี 

1. กำหนดประชากรและกลุVมตัวอยVาง  

 ประชากรที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้ เป�นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส ปY

การศึกษา 2562 (ภาคเรียนท่ี 2) สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค: เขต 1 

ประกอบดIวย 1) โรงเรียนวัดศาลาแดง 2) โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) 3) โรงเรียนวัดนากลาง 4) 

โรงเรียนบIานคลองมVวง 5) โรงเรียนวัดทVาซุด (เจริญศิลป�) มีจำนวนท้ังหมด 104 คน 

 กลุVมตัวอยVางในการศึกษาครั้งนี้ เป�นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตIนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค: เขต 1 ไดIแกV โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประ

ชาชนูทิศ) จำนวน 35 คน โดยเลือกแบบสุVมอยVางงVายดIวยการจับฉลาก 

2. เคร่ืองมือท่ีใชIในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูIวิจัยใชIเครื่องมือ 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใชIในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชIใน

การเก็บขIอมูล ดังตVอไปน้ี 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชIในการทดลอง ประกอบดIวย 

  1. ชุดการเรียนรูIวิชาวิทยาการคำนวณ คือ เอกสารแสดงรายละเอียดของการจัดการเรียนรูI 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูI การวัดและประเมินผล มีจำนวนทั้งสิ้น 15 แผนการจัดการเรียนรูI รวมทั้งหมด 21 

ช่ัวโมง ประกอบดIวย ดังน้ี 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 1 การสำรวจปPญหา  

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 2 การวิเคราะห:ปPญหาในรูปแบบอัลกอริทึม 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 3 เร่ือง Raspberry Pi พ้ืนฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 4 การสรIางเง่ือนไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 5 Arduino พ้ืนฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 6 การสรIางเง่ือนไข และการเขียนโปรแกรมภาษา C 
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 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 7 การเลือกปPญหา 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 8 การส่ังการและควบคุม Arduino     

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 9 การส่ังการและควบคุม Raspberry Pi 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 10 การออกแบบแกIไขและพัฒนาปPญหา 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 11 กระบวนการพัฒนาโครงงาน    

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 12 กระบวนการพัฒนาโครงงาน   

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 13 กระบวนการพัฒนาโครงงาน   

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 14 กระบวนการพัฒนาโครงงานและปรับปรุงแกIไข 

 แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 15 ปรับปรุงแกIไขการพัฒนาโครงงาน 

  2. ข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูI 

   2.1 ศึกษาวิธีการสรIางแผนการจัดการเรียนรูIและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนแผน 

   2.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาสรIางแผนการจัดการเรียนรูIจากคูVมือครู

การจัดการเรียนรูI 

   2.3 วิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวVางเนื้อหา สาระสำคัญ และองค:ประกอบในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.4 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูIวิชาวิทยาการคำนวณ นำเสนออาจารย:ท่ี

ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตIอง 

   2.5 นำแผนการจัดการเรียนรูIมาปรับปรุงตามขIอเสนอแนะ 

   2.6 นำแผนการจัดการเรียนรูIเสนอผูIเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทVานเพื่อพิจารณา เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และประเมินความเหมาะสม และนำมาหาคVาความสอดคลIองระหวVางขIอคำถาม

กับว ัตถุประสงค: ตามขั ้นตนการเร ียน การจัดกิจกรรมที ่ผ ู Iว ิจ ัยสร Iางข ึ ้น Index of item objective 

Congruence (IOC) โดยมีวิธีการใหIคะแนนดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

   ใหIคะแนน +1 สำหรับขIอท่ีแนVใจวVาสอดคลIอง 

   ใหIคะแนน  0 สำหรับขIอท่ีไมVแนVใจวVาสอดคลIอง 

   ใหIคะแนน -1 สำหรับขIอท่ีแนVใจวVาไมVสอดคลIอง 

 จากนั้นนำคะแนนที่ไดIมาคำนวณหาคVาความสอดคลIองของขIอคำถาม โดยแปลความหมายถIาขIอ

คำถามท่ีมีคVา    IOC ≥ 0.5 แสดงวVา ขIอคำถาม มีความสอดคลIอง 

    IOC ≤ 0.5  แสดงวVา ขIอคำถาม ไมVมีความสอดคลIอง 

   2.7 วิเคราะห:ความสอดคลIองท่ีมีคVาดัชนีความสอดคลIองต้ังแตV .05 ข้ึนไป 
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   2.8 นำแผนการจัดการเรียนรูIไปทดลองในการจัดการเรียนรูI 

  2.2 เคร่ืองมือท่ีใชIในการเก็บขIอมูล ประกอบดIวย 

   1. แบบทดสอบกVอนเรียนและหลังเรียน ขIอสอบในการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน การตรวจขIอสอบใชIผูIตรวจคุณวุฒิ 3 ทVานในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกVอนเรียนและหลัง

เรียน 

   2 แบบประเมินการทำโครงงาน การตรวจใหIผูIตรวจคุณวุฒิ 3 ทVานในการตรวจสอบ

คุณภาพของแบบประเมินการทำโครงงาน 

3. การรวบรวมขIอมูล  

 ผูIวิจัยดำเนินการรวบรวมขIอมูลตามลำดับดังน้ี 

  1. การเตรียมเคร่ืองมือท่ีในการวิจัยการเตรียมกลุVมเป�าหมาย มีข้ันตอนดังน้ี 

  1.1 การเตรียมเครื่องมือที่ใชIในงานวิจัย ไดIแกV แผนการจัดการเรียนรูIวิชาวิทยาการคำนวณ 

อุปกรณ:ท่ีใชIในการพัฒนาโครงงาน แบบทดสอบกVอนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินโครงงาน 

  1.2 การเตรียมกลุVมตัวอยVาง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค: เขต 1 ไดIแกV โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จำนวน 35 คน 

โดยไดIมาจากการสุVมอยVางงVายดIวยการจับฉลาก 

4. การดำเนินการทดลอง  

  ผูIวิจัยไดIทดลองดIวยตัวเอง ใชIเวลาทดลองทั้งสิ้น 10 สัปดาห: สัปดาห:ละ 3 คาบ การจัดการ

เรียนรูIเป�นกระบวนการสำคัญ โดยทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูI แผนการจัดการเรียนรูIที่ 1 การสำรวจ

ปPญหา ใหIผูIเรียนไดIสำรวจปPญหาที่พบในสิ่งรอบๆ ตัว จากนั้นทำการจดบันทึกปPญหา แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 

2 การวิเคราะห:ปPญหาในรูปแบบอัลกอริทึม ผูIเรียนนำปPญหาที่พบมาวิเคราะห:ปPญหาและทำเป�นรูปแบบ

อัลกอริทึม แผนการจัดการเรียนรูIที่ 3 เรื่อง Raspberry Pi พื้นฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง ผูIเรื่องไดIศึกษาจาก 

บอร:ด Raspberry Pi และอุปกรณ:ตVอพวง โดยไดIทดลองใชI แผนการจัดการเรียนรูIที่ 4 การสรIางเงื่อนไข และ

การเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเริ่มจากพื้นฐานตัวแปรงVายๆ จากนั้นเริ่มสรIางเงื่อนไขและตVอเซ็นเซอร: 

แผนการจัดการเรียนรูIที่ 5 Arduino พื้นฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง,แผนการจัดการเรียนรูIที่ 6 การสรIางเงื่อนไข 

และการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยเริ่มจากพื้นฐานตัวแปรงVายๆ จากนั้นเริ่มสรIางเงื่อนไขและตVอเซ็นเซอร: 

แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 7 การเลือกปPญหาในแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง จากปPญหาท่ีไดIวิเคราะห:จากน้ันนำมา

เลือกปPญหาเพื่อศึกษา และนำบอร:ดไปใชIเพื่อแกIปPญหา แผนการจัดการเรียนรูIที่ 8 การสั่งการและควบคุม 

Arduino เริ่มจากการสาธิตและใหIผูIเรียนทดลองปฏิบัติตาม แผนการจัดการเรียนรูIที่ 9 การสั่งการและควบคุม 

Raspberry Pi เริ่มจากการสาธิตและใหIผูIเรียนทดลองปฏิบัติตาม แผนการจัดการเรียนรูIที่ 10 การออกแบบ
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แกIไขและพัฒนาปPญหา นำปPญหามาออกแบบและการแกIปPญหาจากนั้นพัฒนาแกIไขปPญหา แผนการจัดการ

เรียนรูIที่ 11 กระบวนการพัฒนาโครงงาน แผนการจัดการเรียนรูIที่ 12 กระบวนการพัฒนาโครงงาน แผนการ

จัดการเรียนรูIที่ 13 กระบวนการพัฒนาโครงงาน แผนการจัดการเรียนรูIที่ 14 กระบวนการพัฒนาโครงงานและ

ปรับปรุงแกIไข แผนการจัดการเรียนรูIที่ 15 ปรับปรุงแกIไขการพัฒนาโครงงาน  พัฒนาโครงงานพบปPญหาความ

ไมVสมบูรณ:จากนั้นปรับปรุงแกIไขปPญหาเพื่อใหIเกิดความสมบูรณ: ในแผนการจัดการเรียนรูIจะเนIนการนำความรูI

ไปใชIแกIปPญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมV ที่เป�นประโยชน:ตVอการดำเนินชีวิต 

เป�นการสรIางความเขIาใจทฤษฎีผVานการปฏิบัติใหIเห็นจริงควบคูVกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั ้งคำถาม 

แกIปPญหาและการหาขIอมูลและวิเคราะห:ขIอคIนพบใหมVๆ พรIอมทั้งสามารถนำขIอคIนพบนั้นไปใชIหรือบูรณาการ

กับการพัฒนาโครงงานไดI 

 5. สถิติที่ใชIในการวิเคราะห:ขIอมูล ไดIแกV คVาเฉลี่ย การวิเคราะห:สVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบคVา t-test 

 

ผลการวิจัย 

ผูIวิจัยดำเนินการทดลองการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการ

แกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)  จำนวน 35 คน โดยมีการทดสอบกVอนเรียนและหลังเรียน จากน้ัน

นำมาวิเคราะห:แสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ผลการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

    อัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYท่ี 2 

รายการ N �̅� S.D. t Def Sig 

คะแนนกVอนเรียน 35 15.94 1.305 -211 34 0.000 

คะแนนหลังเรียน 35 21.97 1.317 

  *P < 0.05 

จากตารางที่ 1 ผลการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการแกIปPญหา

ดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 พบวVา

หลังเรียนมีคVาเฉลี่ย (�̅�) เทVากับ 21.97 คVาสVวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทVากับ 1.317 และเม่ือเปรียบเทียบ

กับคVา t มีคVาเทVากับ -211 สามารถสรุปไดIวVาคะแนนหลังเรียนสูงกวVากVอนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYท่ี 

2   

 

กลุ'มท่ี 

เน้ือหาโครงงาน 

(40) 

ประโยชนDของ    

โครงงาน (20) 

การใชTเทคโนโลยี 

(20) 

ลักษณะผูTทำ

โครงงาน 

(20) 

รวม 

(100) 

1 34 16 18 18 86 

2 33 16 18 18 85 

3 28 18 17 18 81 

4 30 17 16 18 81 

5 33 14 16 18 81 

6 29 18 17 18 82 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) มีการจัดทำ

โครงงาน จำนวน 6 กลุVม ดIานเนื้อหาโครงงาน นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหาไดIถูกตIอง มีความสมบูรณ:ของ

เนื้อหา เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห: และสามารถสรุปแหลVงขIอมูลหลากหลายนVาเชื่อถือไดIอยVางถูกตIอง ดIาน

ประโยชน:ของโครงงาน นักเรียนเกิดการชVวยกันแกIปPญหาในการทำงานและนำไปใชIไดIในชีวิตจริง เชVน เกิด

กระบวนการการทำงาน การแกIปPญหาอยVางมีเหตุผล ดIานการใชIเทคโนโลยี นักเรียนสามารถใชIเทคโนโลยีใน

การสืบคIนขIอมูลในอินเตอร:เน็ต และใชIเทคโนโลยีในการนำเสนอหนIาชั้นเรียน ดIานลักษณะผูIทำโครงงาน 

นักเรียนมีความรVวมมือชVวยเหลือกันทำงาน ตรงตVอเวลาในการสVงงาน 

 

ภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ติดต้ังไลบราร่ี DHT22 เขียนโปรแกรม ทดลองระบบ และหาขIอพกพรVองและปรับปรุงแกIไข 
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ภาพท่ี 2 ติดต้ังระบบ พรIอมสำหรับการใชIงาน 

 

สรุปและวิจารณDผล 

  สรุปผลการวิจัย 

  ผลการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

อัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYท่ี 2 สามารถสรุปไดIดังน้ี 

  1. ผลการใชIชุดการเรียนรูIที่มีผลตVอกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูI

วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 พบวVาหลังเรียนมีคVาเฉลี่ย (�̅�) เทVากับ 21.97 คVาสVวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทVากับ 1.317 และเม่ือเปรียบเทียบกับคVา t มีคVาเทVากับ -211 สามารถสรุปไดIวVาคะแนน

หลังเรียนสูงกวVากVอนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 

  2. ผลการประเมินโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึม จำนวน 6 กลุVม มีคะแนนสูงกวVา 80 

สามารถสรุปไดIวVา คะแนนการประเมินโครงงานอยูVในเกณฑ:ดีมาก 

   

  วิจารณDผลการวิจัย 

  1) ผลการใชIชุดการเรียนรูIในการสอนการเขียนโปรแกรมบนฐานกระบวนการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิง

อัลกอริทึมในการจัดการเรียนรูIวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 โดยแผนการจัดการ 

แผนการจัดการเรียนรูIที ่ 1 การสำรวจปPญหาในแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง, แผนการจัดการเรียนรูIที ่ 2 การ

วิเคราะห:ปPญหาในรูปแบบอัลกอริทึม, แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 3 เรื่อง Raspberry Pi พื้นฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง

, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 4 การสรIางเงื่อนไข และการเขียนโปรแกรมภาษา Python, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 5 

Arduino พื้นฐานและอุปกรณ:ตVอพVวง,แผนการจัดการเรียนรูIที่ 6 การสรIางเงื่อนไข และการเขียนโปรแกรมภาษา 

C, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 7 การเลือกปPญหาในแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 8 การส่ัง

การและควบคุม Arduino, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 9 การสั่งการและควบคุม Raspberry Pi, แผนการจัดการ

เรียนรูIที่ 10 การออกแบบแกIไขและพัฒนาปPญหา, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 11 กระบวนการพัฒนาโครงงาน, 
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แผนการจัดการเรียนรูIที ่ 12 กระบวนการพัฒนาโครงงาน, แผนการจัดการเรียนรูIที ่ 13 กระบวนการพัฒนา

โครงงาน, แผนการจัดการเรียนรูIที่ 14 กระบวนการพัฒนาโครงงานและปรับปรุงแกIไข, แผนการจัดการเรียนรูIท่ี 

15 ปรับปรุงแกIไขการพัฒนาโครงงาน  ในชุดการเรียนรูIจะเนIนในดIาน Raspberry ภาษา Python และArduino 

ภาษา C โดยผVานการตรวจสอบจากผูIเชี่ยวชาญ และสามารถนำไปใชIเพื่อกระตุIนใหIผูIเรียนสนใจ ใฝ¨เรียนรูI จะเนIน

การนำความรูIไปใชIแกIปPญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมV ที่เป�นประโยชน:ตVอการ

ดำเนินชีวิต เป�นการสรIางความเขIาใจทฤษฎีผVานการปฏิบัติใหIเห็นจริงควบคูVกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม 

แกIปPญหาและการหาขIอมูลและวิเคราะห:ขIอคIนพบใหมVๆ พรIอมทั้งสามารถนำขIอคIนพบนั้นไปใชIหรือบูรณาการกับ

การพัฒนาโครงงานไดI ซึ่งสอดคลIองกับงานวิจัยของ วีนัส อยูVแยIม รพิพรรณ จันทร:มะณี และกุลวดี ป�©นวัฒนา 

(2560) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูI โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน: เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุVมสาระการ

เรียนรูIวิทยาศาสตร: สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กVอน – หลัง

เรียน ผลการวิจัยพบวVาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลคะแนนที่ไดIจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมี

คVาเฉล่ียสูงกวVากVอนเรียนอยVางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  

  2) ผลการประเมินโครงงานการแกIปPญหาดIวยการคิดเชิงอัลกอริทึม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2  

มีคะแนนสูงกวVา 80 คะแนนทุกกลุVม เนื่องจากนักเรียนมีความรับผิดชอบในหนIาที่เป�นอยVางมาก เนื่องจากผูIเรียน

ไมVทราบมากVอนวVาในการเรียนการเขียนโปรแกรมจะสามารถนำไปใชIกับบอร:ดสมองกลไดIจนนักเรียนไดIมีการ

ปฏิบัติและทดลองจากชุดการเรียนรูI เชVน การวัดอุณหภูมิ การวัดความเขIมของแสง การส่ังการรีเลย:ทำงาน การวัด

ความชื้นในดิน และการส่ังการควบคุมผVานมือถือ หรือคอมพิวเตอร: จนทำใหIผูIเรียนไดIเกิดประสบการณ:ตรง (วันวิ

สาข: เฉลิมพล, 2554) ตลอดระยะเวลาการสอนและพัฒนาโครงงานนักเรียนพบปPญหาและแสวงแนวทางแกIไข

ปPญหาดIวยตนเอง มีการลองผิดลองถูกจนพบส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ทิศนา แขมมณี, 2550) โดยใหIริเร่ิมความคิดและ

ลงมือทำตามความคิดของตนเอง ผูIเรียนจะไดIรับประสบการณ: ไดIใชIกระบวนการแกIปPญหาดIวยตนเอง (จอห:น ดิว

อ้ี, 1859- 1952) สอดคลIองกับ Pena (2015) ไดIกลVาววVา การที่ผู IเรียนไดIมีโอกาสคิดหาวิธีการแกIปPญหาเพ่ือ

นำไปสูVการสรIางผลงานดIวยตนเอง จะชVวยใหIผูIเรียนสามารถประยุกต:ความรูIไปสูVการแกIไขไดI 

 

ขTอเสนอแนะ  

 การวิจัยครั้งนี้ เป�นวิจัยที่ใชIชุดการเรียนรูIการเขียนโปรแกรมผVานภาษา Python และภาษา C ใชIการ

ควบคุมผVานทั้งบอร:ด Raspberry Pi และบอร:ด Arduino โดยใชIเซ็นเซอร:พื้นฐาน เซVน เซ็นเซอร:วัดอุณหภูมิ วัด

ความชื้นในดิน เซ็นเซอร:วัดความเขIมของแสง  เซ็นเซอร:วัดระดับน้ำ ฯลฯ ซึ่งเซ็นเซอร:และภาษาคอมพิวเตอร:

เหลVาน้ีลIวนมีความตIองการในปPจจุบัน ดังน้ันในการวิจัยครั้งตVอไปควรนำไปตVอยอดใหIมีการควบคุมผVาน IOT มีการ

เพ่ิมเซ็นเซอร: เขียนโปรแกรมมากข้ึน สามารถบูรณาการกับเซ็นเซอร:ตVางๆ รVวมกันเพ่ือพัฒนางานท่ีสูงข้ึนตVอไป 
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อุปกรณท์ดสอบแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนไม ้
Compression Testing Equipment of Wood Parallel to Grain 

 
อลงกต  สุคำวัง1 เจษฎาพร ศรีภักดี1 นินนาท อVอนหวาน1 เทวา ธรรมขัน1 ธีรภัทร ไชยวงศD1 หนึ่งบุรุษ คนสูง1 

1 สาขาครุศาสตร*อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล>านนา 

 

  

บทคัดย'อ 

 งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ตาม

มาตรฐาน มยผ.1222-51 เม่ือได้อุปกรณ์ทดสอบแรงอัดขนานเส้ียนไม้และได้ปรับแต่งแก้ไขให้เหมาะสมกับ

สภาพการใช้งาน จากน้ันทําการทดสอบอุปกรณ์โดยนําไปทดสอบไม้ตัวอย่าง จํานวน 3 กลุ่มคือ กลุ่มของไม้

เน้ืออ่อน ไม้เน้ือแข็งปานกลาง และไม้เน้ือแข็ง และนําผลมาเปรียบเทียบกับการทดสอบแรงอัดในแนวขนาน

เส้ียนไม้โดยท่ัวไป พบว่ามีค่าการทดสอบต่างกันเพียงเล็กน้อย และจากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่ามี

ความพึงพอใจเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.40  แสดงว่าอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ สามารถนําไปใช้

งานและทดสอบได้ 

 

คำสำคัญ: อุปกรณ,ทดสอบแรงอัด ขนานเส้ียน มยผ.1222-51 

 

Abstract 

Objective of this research was to create a compression testing equipment of 

wood parallel to gain with DPT 1222-51 standard. When the compression testing equipment 

of wood parallel to gain and adjusted to suit the conditions of use. The device was then 

tested by testing three groups of wood samples as softwood group, medium hardwood and 

hardwood. The results were compared with the general compression test for parallel wood 

gain. It was found that there was little difference in test value. From the results of the 

satisfaction assessment the results showed that the average satisfaction was 4.40, indicating 

that the compression testing equipment parallel to the wood gain can be used and tested. 

 

Keywords: Compression Testing Equipment, Wood Parallel to Grain, DPT 1222-51 
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บทนำ 

ไม้เป็นวัสดุท่ีสําคัญท่ีใช้ในการสร้างส่ิงปลูกสร้างต่างๆในประเทศไทย การนํามาใช้ประโยชน์แตกต่าง

กันออกไป ในงานก่อสร้างเรามักคํานึงถึงความแข็งแรงและความทนทาน ซ่ึงไม้แต่ละชนิดมีความแข็งแรงท่ี

ต่างกัน ไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่

อดีต มนุษย์เร่ิมสร้างท่ีอยู่อาศัยโดยการใช้ไม้ในการทําเป็นโครงสร้างหลัก ใช้ไม้สร้างเป็นเรือเพ่ือเป็น

ยานพาหนะ ขนส่งสัญจรเป็นวัสดุท่ีนิยมนํามาก่อสร้างท่ีสําคัญเป็นวัสดุท่ีทํางานได้ง่ายมีความคงทนและ

สวยงาม ไม่เป็นสนิม มีน้ําหนักเบา ไม้มีลักษณะเป็นวัสดุเส้นใย )Fiber Material( แบบท่อกลวงซ่ึงเรียงซ้อนกัน

อยู่ เส้นใยของไม้จะมีความยาวขนานไปกับลําต้น ด้วยเหตุน้ีความแข็งแรงของไม้ในแนวต่าง ๆ จึงไม่เท่ากัน 

ความแข็งแรงไม้ในแนวขนานเส้ียน จึงแตกต่างกับความแข็งแรงของไม้ในแนวต้ังฉากเส้ียน เพ่ือให้สามารถนํา

ไม้มาใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันการทดสอบไม้สําหรับงานก่อสร้าง จึงมีหลายลักษณะ ได้แก่ 

การทดสอบรับแรงอัดของไม้ขนานและการทดสอบรับแรงอัดต้ังฉากเส้ียนไม้ การทดสอบหาความช้ืนของไม้ 

การทดสอบกําลังต้านทานแรงดัดของไม้ การทดสอบกําลังต้านทานแรงดึงและความต้านทานการแตกของไม้ 

การทดสอบกําลังต้านทานแรงเฉือนในแนวขนานเส้ียนของไม้และการทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของไม้ 

ในการทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไมeโดยท่ัวไปน้ันมีวิธีการทดสอบโดยใชeวิธีการติดต้ังอุปกรณ,วัด

การหดตัวเขeากับเคร่ืองทดสอบกำลังอัด ซ่ึงในการติดต้ังมีความยุsงยากและตeองอาศัยประสบการณ,เพ่ือใหeไดeการ

ทดสอบท่ีมีมาตรฐาน กลุsมผูeวิจัยจึงไดeมีแนวคิดท่ีจะติดต้ังอุปกรณ,ในการทดสอบเขeากับตัวอยsางทดสอบเพ่ือใหe

การติดต้ังตัวอยsางเปzนไปไดeงsาย และเปzนไปตามมาตรฐาน มยผ.1222-51 (กรมโยธาธิการและผังเมือง ,2551) 

จากการคeนควeางานวิจัยท่ีเก่ียวขeองพบวsา สามารถนำเหล็กรูปพรรณมาประยุกต,เปzนเคร่ืองมือทดสอบแรง

กระทำดeานขeางของเสาแบบสถิตยศาสตร,ไดe (บุปผเวชและคณะ ,2561) 
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การทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบ และไม่ใช้อุปกรณ์ 

4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ ตาม
มาตรฐาน มยผ.1222-51 
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ขอบเขต 

ขอบเขตของส่ิงประดิษฐ, คือสามารถนำมาใชeในการทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ตามมาตรฐาน 

มยผ. 1222-51  

 

วิธีการดำเนินการ 

ในการดำเนินการสรeางอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ มีดังน้ี 

1. การออกแบบอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ โดยในการออกแบบจะนำแบบไปทำการ

ประเมิน ในดeานการใชeงาน ความม่ันคง ขนาด และ ความสวยงาม จากผูeเช่ียวชาญ และทำการปรับแกeแบบจน

เปzนผลท่ีนsาพอใจ และไดeแบบของเคร่ืองมือทดสอบ  ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 1 แบบอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ท่ีผ่านการแก้ไข  

 

2. การดำเนินการสรeางเคร่ืองมือทดสอบ  

2.1 เตรียมเหล็กหนา9 mm. กว้าง25.40 mmวัดเหล็กให้มีขนาดความยาว 67 mm.  

2.2 ทําการเช่ือมให้เหล็กประกอบกันตามแบบ โดยต้องมีการตรวจสอบมุมและระยะต่างๆให้

ถูกต้อง 

2.3 เจาะรูทีเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือติดต้ังอุปกรณ์จัดยึดกับไม้ตัวอย่างและ ติดต้ังอุปกรณ์วัดการหด
ตัวของไม้ 

3. วิธีการทดสอบอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ ทำไดeโดยการนำไมe 3 กลุsมตัวอยsางคือ

กลุsมไมeเน้ืออsอน กลุsมไมeเน้ือแข็งปานกลาง และกลุsมไมeเน้ือแข็ง ขนาด 5 x 5 x 15 เซนติเมตร มาทดสอบและ
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ทำการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวsางการทดสอบท่ีใชeอุปกรณ,และท่ีไมsใชeอุปกรณ, โดยมีการติดต้ังอุปกรณ,

การทดสอบดังภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 การติดต้ังอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ 

 

4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐ, 

 การทดสอบแบบเปzน 2 สsวนคือการทดสอบกำลังอัดและและการประเมินความพึงพอใจไดeผลดังน้ี 

4.1 แรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้ ทำไดeโดยการนำไมe 3 กลุsมตัวอยsาง ไดeผลการทดสอบ

เปรียบเทียบระหวsางกรณีท่ีใชeอุปกรณ,ทดสอบและไมsใชeอุปกรณ,ทดสอบไดeผลคือ 

4.1.1 ผลการทดสอบไมeเน้ืออsอน ไดeความสัมพันธ,ระหวsาง ความเคeนและความเครียดดังภาพท่ี 3 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 219 ~ 
 

 
ภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของไมeเน้ืออsอน 

4.1.2 ผลการทดสอบไมeเน้ือแข็งปานกลาง ไดeความสัมพันธ,ระหวsาง ความเคeนและความเครียด

ดังภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของไมeเน้ือแข็งปานกลาง 
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4.1.3 ผลการทดสอบไมeเน้ือแข็ง ไดeความสัมพันธ,ระหวsาง ความเคeนและความเครียดดังภาพท่ี 

5 

 
ภาพท่ี5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดของไมeเน้ือแข็ง 

  จากความสัมพันธ,ระหวsาง ความเคeนและความเครียด ผลการทดสอบระหวsางการใชeอุปกรณ,

การทดสอบและไมsไดeใชeอุปกรณ,การทดสอบพบวsา เม่ือเร่ิมตeนใหeแรงกระทำน้ันผลการทดสอบจะมีคsาใกลeเคียง

กันและคsาท่ีไดeเร่ิมมีความแตกตsางกันมากข้ึนเม่ือใหeแรงกระทำมากข้ึน โดยกลุsมของไมeเน้ือแข็งมีคsาใกลeเคียงกัน

มากท่ีสุด 

4.1.4 คsาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คsาเบ่ียงเบนมาตรฐานสำหรับการหดตัวของไมeเม่ือเปรียบเทียบระหวsางการใชeอุปกรณ,

ทดสอบและไมsใชeอุปกรณ,ทดสอบ ไดeผลดังภาพท่ี 6 พบวsาเม่ือใชeอุปกรณ,ทดสอบคsาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะมีคsา

นeอยกวsาเม่ือไมsใชeอุปกรณ,การทดสอบ 
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ภาพท่ี6 คsาเบ่ียงเบนมาตรฐานสำหรับการหดตัวของไมe 

 

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ในงานวิจัยน้ีไดeประเมินความพึงพอใจของผูeใชeเคร่ืองมือทดสอบแรงอัดขนานเส้ียน 10 ทsาน

โดยเปzนอาจารย,และเจeาหนeาท่ีหeองปฏิบัติการงานทดสอบวัสดุกsอสรeางในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยทำการประเมิน 5 

ดeาน โดยไดeผลดังตารางท่ี 1 พบวsา มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.40 และมีคsาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทsากับ 0.74 

ตารางท่ี 1ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ประเด็นประเมินความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

x̄ S.D แปลผล 

โครงสร้างของอุปกรณ์มีความแข็งแรง 4.67 0.58 พอใจมากท่ีสุด 

วัสดุท่ีใช้ทําอุปกรณ์ 4.33 0.58 พอใจมาก 

อุปกรณ์สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก 4.67 0.58 พอใจมากท่ีสุด 

ขนาดของอุปกรณ์ 4.33 1.15 พอใจมาก 

อุปกรณ์สามารถใช้งานได้จริง 4.00 1.00 พอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.40 0.74 พอใจมาก 
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อภิปรายผล  

  จากผลการทดสอบกำลังอัดขนานเส้ียน ไมeท่ีนำมาทดสอบมีกำลังอัดขนานเส้ียนตามมาตรฐาน มยผ.

1104-52(กรมโยธาธิการและผังเมือง ,2552) แสดงวsาไมeท่ีนำมาทดสอบน้ันสามารถนำมาใชeเปzนไมeโครงสรeางไดe

ตามมาตรฐาน สำหรับสsวนการกระจายของขeอมูลจากสsวนเบ่ียงมาตรฐานเห็นไดeวsาชุดขeอมูลการทดสอบทีใชe

อุปกรณ,จะมีสsวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีนeอยกวsากรณีท่ีไมsใชeอุปกรณ,อยูsประมาณรeอยละ 50 แสดงวsาขeอมูลการ

ทดสอบในกรณีท่ีใชeอุปกรณ,มีคsาการกระจายตัวท่ีนeอยกวsาในกรณีท่ีไมsใชeอุปกรณ, (กัลยา ,2553) เน่ืองจากการ

ทดสอบไมeโดยใชeอุปกรณ,ทดสอบน้ันมีลักษณะการจับยึดของตัวอยsางท่ีดีกวsากรณีท่ีไมsใชeอุปกรณ, ทำใหeการวัด

คsาการหดตัวของไมeคsอนขeางจะมีลักษณะท่ีมีการกระจายตัวท่ีนeอย 

  

สรุปผลและขPอเสนอแนะ  

จากผลการทดสอบอุปกรณ์ทดสอบแรงอัดในแนวขนานเส้ียนไม้สรุปได้ว่า ค่าการหดตัวของไม้เม่ือใช้

อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์เม่ือเร่ิมต้นให้แรงกระทําจะมีค่าท่ีใกล้เคียงกันและจะมีค่าท่ีแตกต่างกันเม่ือมีแรง

กระทําท่ีสูงข้ึน   สําหรับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้ันเห็นได้ว่าตัวอย่างไม้ท่ีทดสอบโดยใช้อุปกรณ์จะมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีน้อยกว่าในกรณีท่ีไม่ใช้อุปกรณ์แสดงว่าการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์จะมีการกระจายตัวของ

ข้อมูลท่ีน้อยกว่า สําหรับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

โดยข้อจํากัดในการใช้อุปกรณ์คือขนาดของตัวอย่างท่ีนํามาใช้ต้องมีความพอดี เน่ืองจากลักษณะอุป

กรณีท่ีมีรูปทรงท่ีแน่นอน ถ้าขนาดตัวอย่างไม้ใหญ่เกินไปจะไม่สามารถนํามาใส่เคร่ืองได้ และถ้าเล็กเกินไปจะ

ส่งผลต่อการวัดค่าการหดตัวของไม้เม่ือนํามาทดสอบ โดยการพัฒนาอุปกรณ์ในอนาคตควรคํานึงถึงเร่ืองของ

วัสดุท่ีใช้ในการทําเพ่ือลดน้ําหนักและออกแบบให้มีอุปกรณ์สามารถทดสอบไม้ได้หลากหลายขนาดข้ึน  
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การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ@า 

ดBวยระบบสมารEทโฟน 

The Development of Humidity and Temperature Control Systems in the Lung 

Oyster Mushroom House by a Smartphone 
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บทคัดย(อ 

 งานวิจัยน้ีได1นำเสนอการออกแบบและสร1างระบบควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิในโรงเห็ดนางฟIาผKาน

สมารLทโฟน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพกKอนนำไปใช1งานจริงโครงสร1างของโรงเรือนมีขนาดกว1าง 0.53 เมตร ยาว 

0.60 เมตร สูง 1.60 เมตร ระบบได1ใช1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU ควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนผKานเซ็นเซอรL AM2315 แสดงผลการควบคุมผKานแอพพลิเคช่ัน BlynkบนสมารLทโฟน ผลการ

ทดสอบของระบบ พบวKา การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนมีคKาเฉล่ียของอุณหภูมิเทKากับ 26.46 

องศาเซลเซียส คKาเฉล่ียของความช้ืนในโรงเรือนเทKากับ 91.19 เปอรLเซ็นตL ในสKวนนอกโรงเรือนมีคKาเฉล่ียของ

อุณหภูมิเทKากับ 26.33องศาเซลเซียส คKาเฉล่ียของความช้ืนนอกโรงเรือนเทKากับ 91.91 เปอรLเซ็นตLผลของ

อุณหภูมิของการทดสอบในชKวงระหวKาง 26-27 องศาเซลเซียส อยูKในเกณฑLท่ีเหมาะสำหรับการเพาะปลูกเห็ด

นางฟIา นอกจากน้ียังได1ทดสอบระบบควบคุมแบบ เปrด-ปrด ด1วยตนเอง พบวKา ระบบดังกลKาวสามารถ

ตอบสนองผู1ใช1งานได1เปtนอยKางดี 
 

คำสำคัญ: เห็ดนางฟIา ระบบควบคุม ความช้ืนและอุณหภูมิ สมารLทโฟน 
 

Abstract 

 This research was presented the design and build the humidity and temperature 

control system in the Lung Oyster Mushroom houseby a smartphone to test the efficiency 

before the actual use. The structure of it is 0.53 m. wide, 0.60 m. long, 1.60 m. high, the 

system uses the ESP8266 Node MCU microcontroller board to control temperature and 

humidity via AM2315 sensor and display the control results via the Blynk app on the 

smartphone. The system test results showed that the temperature and humidity control in 

the Lung Oyster Mushroom house the mean of temperature was 26.46 ° C, and the mean of 
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the humidity was 91.19% , in the outside the mean of temperature was 26.33 ° C. and the 

mean of the humidity was 91.91%. The results of the test temperatures between 26-27 ° C 

were within the criteria suitable for the Lung Oyster Mushroom house.  In addition, the 

system was tested manually On-Off, found that the system can respond to users very well. 
 

Keywords: Lung Oyster Mushroom, Control System, Humidity and temperature, Smartphone 

 

บทนำ 

เห็ด ให1คุณคKาทางเศรษฐกิจ มีผู1เพาะเห็ดขาย สร1างรายได1อยKางเปtนกอบเปtนกำเห็ดราท่ีรวมตัวกันเปtน

กลุKมก1อนภายในเวลาไมKก่ีช่ัวโมงในสภาพแวดล1อมท่ีเหมาะสม คือ ความช้ืน และอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ การสร1าง

โรงเรือนเพาะเห็ดน้ันจากเปtนต1องมีความเข1าใจเก่ียวกับสภาพแวดล1อมท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดท่ีดี โดย

สKวนใหญKจะต1องมีลักษณะดังน้ีคือสถานท่ีจะใช1เพาะเห็ดควรจะมีลักษณะเปtนท่ีโลKงแจ1งอากาศถKายเทได1สะดวก 

ไมKมีน้ำทKวมขังหรือเป�ยกช้ืนมากเกินไป มีระบบระบายน้ำท่ีดีไมKเปtนท่ีท่ีมีสารปนเป��อนยาฆKาแมลงและเช้ือสภาพ

อากาศมีความสำคัญตKอการเจริญเติบโตของเห็ด เห็ดแตKละชนิดมีความต1องการสภาพอากาศของอุณหภูมิท่ีไมK

เทKากัน โดยเฉพาะเห็ดนางฟIาท่ีต1องการอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตKอการเจริญเติบโตคือในชKวง 25-30 องศา

เซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธLอยูKท่ี 70- 90 เปอรLเซ็นตLซ่ึงความช้ืนมีความจำเปtนตKอการเจริญเติบโตของเส1นใย

การเกิดดอกและการเจริญเติบโตของดอกเห็ด แตKถ1าความช้ืนมากเกินไป เส1นใยจะชุKมน้ำมากและตายได1 ดอก

เห็ดเล็กๆท่ีถูกรดน้ำจะไปชุKมอยูKบริเวณรอยตKอของเส1นใยกับดอกเห็ด ทำให1สKงอาหารไปยังดอกเห็ดไมKได1จึงฝ�อ

และตายลงได1 แตKถ1าแห1งไปดอกเห็ดจะกระด1างหรือมีรอยแตกและดอกเห็ดไมKเจริญเติบโตดังน้ัน ความช้ืน 

อุณหภูมิ ท่ีระบายอากาศ จะมีผลตKอการออกดอกของเห็ด 

จะเห็นได1วKา การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน มีความจำเปtนอยKางมากตKอการจัดเตรียมสถานท่ีในการ

เพาะปลูกเห็ดนางฟIา ซ่ึงโรงเรือนสKวนใหญKจะขาดการจัดการในเร่ืองของระบบระบายกาศจากก�าซ

คารLบอนไดออกไซดLท่ีเกิดจากกระบวนการปลKอยสปอรLของเห็ด สKงผลให1อากาศภายในห1องมีน1อยการจัด

ลำเลียงช้ันวางเห็ด ระบบการให1น้ำ เกษตรกรมักจะสร1างโรงเรือนท่ีเปtนระบบเปrด มีการให1น้ำเปtนชKวงเวลา เช1า 

กลางวัน และเย็นสKงผลให1ความช้ืนอาจจะไมKท่ัวถึงกัน ในทางกลับกันหากได1ความช้ืนมากเกินไปอาจจะทำให1

ดอกเห็ดเกิดการเนKาเสีย รายได1ลดน1อยลง จากสาเหตุท่ีกลKาวมาข1างต1น จะพบวKา เห็ดเปtนพืชท่ีไมKต1องการน้ำ

มาก แตKต1องการความช้ืนท่ีสม่ำเสมอเพ่ือชKวยในการเจริญเติบโตของเห็ด หากมีการนำป�ญหามาทบทวนและ

พัฒนาออกแบบใหมKข้ึน อาจชKวยให1ได1ระบบท่ีดีข้ึนได1 โดยท่ีผKานมามีงานวิจัยเก่ียวกับการเพาะเห็ดและการ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน อาทิเชKนกายรัฐ เจริญราษฎรL และ คณะฯ (2562) ได1การพัฒนาระบบควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอรLตรวจวัดอากาศรKวมกับระบบพลังงานแสงอาทิตยL 

พบวKา งานวิจัยน้ีเปtนการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดโดยอาศัยเซนเซอรL 
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การควบคุมอุณหภูมิในชKวงฤดูกาลท่ีมีความช้ืนสูงให1ผลผลิตใกล1เคียงกับการดูแลแบบท่ัวไป แตKจะมีผลดีในชKวง

ฤดูแล1งมีสภาพอากาศมีความช้ืนน1อย ทำให1เกษตรกรลดการหยุดการเพาะเห็ดในหน1าแล1งเน่ืองจากป�ญหา

ผลผลิตต่ำ เฉลิมชาติ เสาวรัจ (2560) ได1ควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะปลูกด1วยระบบพKน

หมอก พบวKา หากมีการชKวยติดต้ังมKานพรางแสง จะชKวยให1อุณหภูมิในห1องควบคุมอุณได1ต่ำกวKา 40 องศา

เซลเซียส ซ่ึงชKวยให1ลดการพKนหมอกภายในห1องควบคุมสKงผลให1มีการลดการใช1ไฟฟIา 0.72 KWh ตKอวัน 

ด1วยเหตุน้ี ผู1วิจัยจึงได1ออกแบบและพัฒนาการสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัติ

ในโรงเพาะเห็ดนางฟIาด1วยบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 NodeMCU รKวมกับอินเตอรLเน็ตสรรพส่ิง

แสดงผลการทำงานผKานระบบสมารLทโฟน โดยทำการทดสอบระบบกKอนใช1งานจริงเพ่ือตรวจสอบเสถียรภาพ

ของระบบท่ีพัฒนาข้ึน ด1วยการหาประสิทธิภาพการควบคุมสภาพอากาศภายในโรงเรือนให1เหมาะสมตKอการ

เจริญเติบโตของเห็ดนางฟIา นอกจากน้ี ระบบท่ีออกแบบข้ึนยังสามารถเปล่ียนจากระบบอัตโนมัติให1เปtนระบบ

ท่ีสามารถควบคุมได1ด1วยตนเองผKานแอพลิเคช่ัน Blynk บนสมารLทโฟนเพ่ือสะดวกตKอการใช1งานทุกสถานท่ี 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของน้ำในโรงเห็ดด1วยระบบสมารLทโฟน 

 2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของโรงเห็ดด1วยระบบสมารLทโฟน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ใช1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 NodeMCU โมดูลอินเตอรLเนต แสดงผลการทำงานผKาน

แอพพลิเคช่ัน Blynk ควบคุมเซนเซอรLอุณหภูมิและความช้ืนด1วยโมดูลam2315 ในโรงเรือนปrดขนาด กว1าง 

0.53 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 1.60 เมตร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ข้ันตอนและวิธีการดำเดินงานวิจัย 

คณะผู1วิจัยได1ลำดับข้ันตอนการทำวิจัยเก่ียวกับระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสำหรับทดสอบ

โรงเพาะเห็ดนางฟIาด1วยสมารLทโฟน ตามข้ันตอนดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

 

2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับงานวิจัย 

2.1บอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU 

 
 

ภาพท่ี 2 Node MCU 

 

เริ$ม

ศกึษาขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งกบังานวิจยั

ดาํเนินการออกแบบและสรา้งระบบควบคมุ

อณุหภมิูและความชืEนในโรงเพาะเหด็นางฟา้

ทดสอบประสทิธิภาพของระบบ

ผา่น

ไมผ่า่น

ปรบัปรุง

เก็บผลขอ้มลู วิเคราะหผ์ล

และสรุปผลการวิจยั
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การใช1งาน ESP8266 ในชKวงเร่ิมแรกน้ันคือการนำเอา ESP ไปใช1ในลักษณะของโมดูล Serial to Wi-

Fi ทำให1 Microcontroller สามารถเช่ือมตKอกับระบบ Wi-Fi ได1ตKอมาเร่ิมมีการนำ ESP มาใช1งานในรูปแบบ 

Standalone มากข้ึน โดยเขียน Firmware ลงไปบน ESP8266 โดยตรงเพ่ือให1 ESP สามารถรับคKาจาก 

Sensor ตKางๆ ประมวลผล และรับสKงข1อมูลได1ด1วยตัวเอง ตKอมาจึงมีการพัฒนามาใช1 Node MCU โดยใช1 

ภาษา Lua ในการพัฒนา ซ่ึงก็สามารถใช1งานได1ดีในระดับหน่ึง และพัฒนาจนเปtน NodeMCU V2 ESP8266

โดยเปtนโมดูลท่ีประกอบด1วย ESP8266-12 E มีเสาอากาศแบบ PCB Antenna เช่ือมตKอเฮดเดอรLสำหรับ

ขาสัญญาณตKางๆ ได1แกK GPIO, PWM, I2C, 1-wire, ADC และ มี SPI เพ่ิมข้ึนมาจาก Version เดิม มีสKวนของ 

USB-to-TTL และพอรLต micro USB ซ่ึงใช1ชิพ USB to Serial ของ silicon lab cp2102 เช่ือมตKอเข1ากับ

เคร่ืองคอมพิวเตอรLเพ่ือพัฒนาโปรแกรม สามารถติดต้ังเฟrรLมแวรL NodeMCU ได1 และยังมีขนาดของ PCB ท่ี

เล็กลงสามารถใช1งานกับ breadboard ได1 ดังแสดงโครงสร1างของบอรLดได1ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร1างของ ESP8266 Node MCU 

 

โมดูล ESP8266 มีหลายรุKน และมีรุKนใหมKพัฒนาออกมาเร่ือย ๆ โดยโครงสร1างและขาท่ีใช1งานก็จะ

มีลักษณะคล1ายกันคือ 

• GPIO0 เปtนขาสำหรับเลือกโหมด โดยเม่ือตKอกับ GND จะเข1าโหมดโปรแกรม เม่ือต1องการให1

ทำงานปกติก็ไมKต1องตKอ 

• GPIO15 เปtนขาท่ีต1องตKอลง GND เพ่ือให1โมดูลทำงาน 

• CH_PD หรือ EN เปtนขาท่ีต1องตKอไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญาณ ให1โมดูลทำงาน โมดูลบาง

รKนไมKมีขา Reset มาให1 เม่ือต1องการรีเซต ให1ตKอขา CH_PD กับ GND 

• Reset ตKอกับไฟ VCC เพ่ือ pull up สัญญาณ โดยเม่ือต1องการรีเซต ให1ตKอกับไฟ GND 

• VCC เปtนขาสำหรับจKายไฟเล้ียง ใช1ไฟเล้ียง 3.0-3.6V 
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• GND ตKอกับไฟ 0V 

• GPIO เปtนขาดิจิตอล INPUT/OUTPUT ทำงานท่ีไฟ 3.3V 

• ADC เปtนขา Analog INPUT รับแรงดันสูงสุด 1V ความละเอียด 10bit หรือ 1024 คKา 

การโปรแกรมข1อมูลของบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรLควรเลือกขาอินพุตและเอาพุตให1ถูกต1อง เพ่ือ

สามารถใช1โปรแกรมควบคุม ESP8266 ได1อยKางมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 โปรแกรม blynk 

Blynkคือ Application สำเร็จรูปสำหรับงานอินเตอรLเนตสรรพส่ิง (IOT) มีความนKาสนใจคือ

การเขียนโปรแกรมท่ีงKายสามารถใช1งานได1อยKาง Real time สามารถเช่ือมตKออุปกรณLตKางๆเข1ากับ Internet 

ได1อยKางสะดวกรวดเร็ว ไมKวKาจะเปtน Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu และ Rasberry pi นำมาแสดง

บน Application สมารLทโฟนได1อยKางงKาย นอกจากน้ีแอพพลิเคช่ัน Blynk ยังสามารถใช1งานได1ฟรี และ รองรับ

ในระบบ IOS และ Android 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยKางแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

2.3. โมดูลวัดอุณหภูมิและความช้ืน AM2315 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 230 ~ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยKางเซนเซอรLวัดความช้ืนและอุณหภูมิAM2315 

 

เซ็นเซอรLอุณหภูมิและความช้ืน AM2315 เปtนอุปกรณLท่ีรับสัญญาณแบบดิจิตอลน้ีมีสKวนประกอบการ

ใช1งานท้ังหมด 4 ขา คือ ขาสีแดง เปtนขารับสัญญาณไฟเล้ียง VCC  ใช1ไฟเล้ียง 3.3 -5.5 V ขาสีดำเปtนสาย

กราวดLใช1ตKอเทียบสัญญาณจากไฟเล้ียง ขาสีเหลือง SCA และ ขาสีขาว SCL เปtนรับสKงสัญญาณแบบ I2C 

address 05C ขนาด 7 บิท เข1าบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL โดยมีลักษณะการทำงานแบบ RTD หรือ ท่ี

เรียกวKา Resistance Temperature Detectors คือ เซนเซอรLวัดอุณหภูมิ แบKงตามความต1านทานท่ีมีคKาความ

ต1านทาน เปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป ใช1ลวดความต1านทานเปtนแบบ Platinumใช1กระแสสูงสุด 

10 mA ระหวKางการแปลง เหมาะสำหรับการอKานคKาความช้ืน 0-100 % โดยมีความแมKนยำ 2 % เหมาะ

สำหรับการอKานอุณหภูมิ -20 ถึง 80 ° C ± 0.1 ° C ความแมKนยำท่ัวไปอัตราการอัปเดต 0.5 Hz ขนาดอุปกรณL 

98 mm เส1นผKานศูนยLกลาง 16 mm (4 "x 0.9") น้ำหนัก: 82.64 g 

 

3. การออกแบบและสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

3.1 การออกแบบวงจรการทำงานของระบบ 

จากการศึกษาข1อมูลเก่ียวกับบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU อุปกรณLวัดคKา

อุณหภูมิและความช้ืน AM2315 และแอพพลิเคช่ัน Blynk ทำให1ผู1วิจัยสามารถนำไปประยุกตLใช1รKวมกับอุปกรณL

ไฟฟIาท่ีใช1รดน้ำเห็ดนางฟIาผKานชุดรีเลยLเข1าป�®มแรงดันกระแสตรงขนาด 12 โวลตL 3 แอมป̄ 6.88 บารL พัดลมดูด

อากาศแรงดันกระแสตรง 12 โวลตL 1.8 แอมป̄ 2 ตัว แสดงผลข1อมูลนา°ิกาจากโมดูล DS3231 ผKานจอ LCD 

ขนาด 20x4 และแสดงผKานเครือขKายบนโทรศัพทLมือถือสมารLทโฟน โดยสามารถแสดงการออกแบบระบบได1ดัง

ภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6 การออกแบบระบบวงจรควบคุม 

 

3.2 การทำงานของระบบ 

 
 

ภาพท่ี 7 การทำงานของระบบวงจร 

 

  เง่ือนไขการทำงานของระบบในภาพท่ี 7 เร่ิมทำงานโดยท่ีผู1ใช1งานสามารถเลือกระบบแบบ

อัตโนมัติหรือแมนวล หากผู1ใช1งานเลือกทำงานแบบอัตโนมัติ ระบบจะรับคKาเซนเซอรLเพ่ือไปประมวลผลและทำ

ตามเง่ือนไขการตัดสินใจในการเลือกทำงานของป�®มและพัดลม ถ1าความช้ืนสูงกวKา 90% ระบบส่ังการทำงานให1

พัดลมติด ถ1าความช้ืนต่ำกวKา 70% ระบบจะส่ังการทำงานให1ป��มติด ซ่ึงออกแบบเง่ือนไขตามสภาพอากาศท่ี
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เหมาะสมตKอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟIา แตKถ1าหากผู1ใช1ต1องการเลือกทำงานในระบบแมนวล ผู1ใช1สามารถ

เลือกส่ังการทำงานแบบ เปrด-ปrด ของป��มและพัดลมได1ทันที 

3.3 การสร1างระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟIา 

3.3.1 สร1างโรงเรือนขนาด กว1าง 0.53 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 160 เมตร โดยนำเหล็ก

ท่ีเตรียมไว1มาเช่ือมตKอให1ได1โครงสร1างโรงเรือน ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพท่ี 8 การประกอบโครงสร1างโรงเรือน 
 

3.3.2. ทำชุดโครงสร1างตู1ควบคุมระบบโดยการจัดวางเรียงอุปกรณLท่ีใช1ควบคุมระบบ เดินสายไฟ

สถานะ อุปกรณLแสดงผล ชุดปIองกันระบบไฟฟIา ดังภาพท่ี 9  
 

 
 

ภาพท่ี 9 การประกอบตู1ควบคุมระบบ 

 

3.3.3 นำโครงสร1างโรงเรือนและโครงสร1างระบบควบคุมมาประกอบให1สมบูรณLดังภาพท่ี 10 
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                              (ก) ภายนอกตู1ควบคุม                  (ข) ภายในตู1ควบคุม 

ภาพท่ี 10 ระบบท่ีสร1างเสร็จสมบูรณL 

 

4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัติท่ีได1พัฒนาข้ึน 

คณะผู1วิจัยได1ทำการทดสอบวัดความเสถียรในการทำงานของระบบ โดยทำการเช็คคKาท่ีอKานได1จากเซ็นเซอรL 

AM2315 เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการทำงานจากการท่ีออกแบบข้ันตอนท่ี 3.2 โดยทำการเก็บผลข1อมูลอุณภูมิ

และความช้ืนของระบบภายในโรงเรือน อีกท้ัง ยังได1เก็บข1อมูลอุณหภูมิและความช้ืนภายนอกตู1ทดสอบเพ่ือทำ

การเปรียบเทียบกับข1อมูลของระบบ นอกจากน้ียังได1ทดประสิทธิภาพของระบบแมนวลเพ่ือให1ผู1งานส่ังการได1

ด1วยตนเอง โดยทำการตรวจสอบระบบผKานแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

ผลการวิจัย 

 ในการทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสำหรับการให1น้ำในโรงเพาะเห็ด จะแบKงรูปแบบการ

ทดสอบออกเปtน 2 ประเภทคือ 1. ทดสอบความเสถียรของเซ็นเซอรL AM2315 ท่ีเก็บผลข1อมูลอุณหภูมิ

ความช้ืนภายในตู1เปรียบกับนอกตู1 โดยเก็บผลการทดสอบในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ต้ังแตKเวลา 13.00 – 

16.00 น. โดยเก็บข1อมูลทุกๆ 5 นาที เพ่ือเช็คเง่ือนไขการทำงานของระบบ และ ในสKวนท่ี 2 เปtนการทดสอบ

ระบบเปrด-ปrด ด1วยตนเอง ผKานแอพพลิเคชัน Blynk เพ่ือตรวจสอบการทำงานผKานเครือขKายของระบบ โดย

ได1ผลการทดสอบดังน้ี 

 1. ทดสอบความเสถียรของเซ็นเซอรL AM2315 
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ภาพท่ี 11 ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 

 

 จากภาพท่ี 11 พบวKา ผลการทดสอบอุณหภูมิภายในห1องทดสอบอยูKในเกณฑLท่ีเหมาะสมตKอการเจริญ

ของเห็ดนางฟIา ซ่ึงอยูKในชKวงอุณหภูมิ 25 -30 องศาเซลเซียส แตKคKาของอุณหภูมิอาจมีความแปรปรวนเล็กน1อย

เน่ืองจากมีการทำงานของพัดระบายอากาศท่ีมีความช้ืนสูงมากกวKาปกติ สKวนผลการเก็บอุณหภูมิภายนอกตู1 

เปtนไปตามสภาพอากาศปกติของภายนอก เน่ืองจากวันท่ีทดสอบมีสภาพอากาศมรสุมจากพายุโมลาเบ สKงผล

ให1อุณหภูมิภายนอกใกล1เคียงกับอุณหภูมิภายในตู1 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ผลการทดสอบความช้ืนภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 
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  ในภาพท่ี 12 พบวKา ผลการทดสอบการเก็บความช้ืนภายในตู1อยูKในเกณฑLของการเจริญเติบโตของเห็ด

นางฟIา เพียงแตKคKาความช้ืนอยูKในเกณฑLท่ีสูงใกล1เคียงกับสภาพความช้ืนภายนอกตู1 เน่ืองจากสภาพอากาศ

มรสุมจากพายุโมลาเบ สKงผลให1ระบบมีการทำงานของพัดลมอยูKตลอดเวลา 

 

 2. ทดสอบระบบการทำงานแบบ เปrด-ปrด ด1วยตนเองผKานแอพพลิเคช่ัน Blynk 

 

    
             (ก) การแสดงผลของแอพพลิเคช่ัน Blynk      (ข)  การแสดงผลของตู1ควบคุมระบบ 

ภาพท่ี 13 ผลการทดสอบความช้ืนภายในตู1และนอกตู1ของระบบ 

 

 ในการทดสอบในสKวนท่ีสองเปtนการทดสอบ เปrด-ปrด ระบบด1วยตนเอง ซ่ึงระบบสามารถทำงานตาม

คำส่ังของผู1ใช1งานได1ปกติ โดยสามารถส่ังเปrด-ปrด ป�®มน้ำและพัดลม ได1ตลอดเวลาในชKวงท่ีผู1ใช1เลือกโหมด

แมนวล และ สถานะการการทำงานของตู1 แสดงผลข1อมูลตรงกับแอพพลิเคช่ัน Blynk ตามภาพตัวอยKางท่ี   

13(ก) และ 13(ข) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการทดสอบในหัวข1อท่ีผKานมาสามารถอภิปรายผลการทดลองระบบท่ีได1พัฒนาข้ึน วันท่ี 29 

ตุลาคม 2563 ต้ังแตKเวลา 13.00 – 16.00 น. ในสKวนของระบบอัตโนมัติได1ดังน้ี 

 ในสKวนของอุณภูมิภายในตู1ควบคุม มีคKาเฉล่ียเทKากับ 26.46 องศาเซลเซียส คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทKากับ 0.49 อุณหภูมิภายนอกตู1 มีคKาเฉล่ียเทKากับ 26.33 องศาเซลเซียส คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 0.38 

คKาความช้ืนภายในตู1ควบคุม มีคKาเฉล่ียเทKากับ 91.19 เปอรLเซ็นตL คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 1.46 ความช้ืน

ภายนอกตู1 มีคKาเฉล่ียเทKากับ 91.91 เปอรLเซ็นตL คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทKากับ 0.71 จะเห็นได1วKา เม่ือคำนวณหา

คKาเบ่ียงเบนมาตรฐานของข1อมูลท่ีได1จากการทดสอบพบวKา ระบบควบคุมมีความแปรปรวนของข1อมูลอุณหภูมิ
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ไมKเกิน ±1 องศาเซลเซียส และ ความช้ืนสัมพัทธLไมKเกิน ±2 เปอรLเซ็นตL สKงผลให1การทำงานของระบบมี

เสถียรภาพท่ีดีและเปtนตามสมมติฐานท่ีผู1วิจัยคาดหวังไว1 นอกจากน้ี เม่ือสภาพอากาศช้ืนมากกวKาปกติ การ

ทำงานของระบบควบคุม มีการทำงานน1อย ทำให1ข1อมูลไมKข้ึนลงตามความเปtนจริง ตู1ทดสอบควรหาสภาพ

อากาศท่ีแตกตKางจากชKวงฤดูฝนเพ่ือดูการทำงานท่ีหลากหลายมากข้ึน แตKในสKวนของการควบคุมระบบแบบ 

เปrด-ปrด ด1วยตนเอง ระบบสามารถทำงานได1อยKางดีเย่ียม ตอบสนองการทำงานของผู1ใช1งานได1อยKางมี

ประสิทธิภาพ หมดป�ญหาการดูแลในชKวงการอยูKนอกพ้ืนท่ี 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ  

 ในการพัฒนาชุดควบคุมระบบอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟIาด1วยสมารLทโฟน เปtน

ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจากบอรLดไมโครคอนโทรลเลอรL ESP8266 Node MCU ควบคุมระบบผKานเซ็นเซอรLอุณหภูมิ

และความช้ืนAM2315 แสดงผลผKานแอพลิเคช่ัน Blynkเพ่ือทดสอบระบบกKอนนำไปใช1งานจริง พบวKา ในสKวน

ของการควบคุมแบบอัตโนมัติสามารถเก็บผลข1อมูลสภาพอากาศได1ปกติ เพียงแตKยังทำได1ไมKเต็มประสิทธิภาพ

เน่ืองจากสภาพอากาศไมKเอ้ืออำนวย ในสKวนของการใช1งานเปrด-ปrด ด1วยตนเอง ระบบสามารถทำงานได1อยKางมี

สิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองการใช1งานของผู1ใช1ได1ทันทKวงที สามารถนำไปใช1ในสKวนท่ีอยูKนอกพ้ืนท่ีได1 เปtนส่ิง

ท่ีดีตKอเกษตรกรท่ีอาจเกิดเหตุการณLฉุกเฉิน ไมKสะดวก ณ เวลาขณะน้ัน ท้ังน้ี ระบบยังคงมีสKวนท่ีต1องปรับปรุง

โดยต1องทำการวัดเสถียรภาพในชKวงสภาพท่ีความแตกตKางกันไป เพ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมการ

เพาะปลูกเห็ดนางฟIากKอนนำไปใช1งานจริง 
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มุ2งเน4นศึกษาและพัฒนาการประยุกตAใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพสิ่งในเครื่องให4

อาหารกุ4งที่เลี้ยงในบ2อโพลีเอทีลีน) Polyethylene: PE) แบบกึ่งอัตโนมัติ และเพื่อลดต4นทุนในการจ4างแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในฟารAมกุ4ง โดยระบบที่นำเสนอรองรับการสั่งการเครื่องให4อาหารกุ4ง

ผ2านเครือข2ายอินเทอรAเน็ตในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชั่น โดยอุปกรณA Wi-Fi Smart จะควบคุมการหว2าน

อาหารกุ4งแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการประยุกตAใช4 IP camera เพื่อใช4สำหรับตรวจสอบปริมาณอาหาร

คงเหลือและอาหารที่อุดตันภายในเครื่อง ผลการทดสอบการประยุกตAใช4ระบบที่นำเสนอในการเลี้ยงกุ4งในบ2อ 

PE ในสภาพแวดล4อมจริงในพื้นที่ตำบลบางยาง อำเภอบ4านสร4าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ไร2 ระยะเวลา 3 

เดือน พบว2า ระบบที่นำเสนอสามารถลดการใช4แรงงานคนหว2านอาหารกุ4ง คิดเปnนร4อยละ 29.41 และสามารถ

ลดต4นทุนค2าอาหารกุ4งคิดเปnนร4อยละ 43.40 ซึ่งประหยัดเวลาของเกษตรกร ลดต4นทุนในกระบวนการผลิต อีก

ท้ังยังควบคุมคุณภาพน้ำซ่ึงส2งผลต2อการเจริญเติบโตของกุ4งได4 

 

คำสำคัญ:  เคร่ืองให4อาหารกุ4ง  อินเทอรAเน็ตของสรรพส่ิง  อุปกรณAสวิตชAควบคุมไร4สาย 

 

Abstract 

 This work aims to developing applications of Internet technology of things in 

polyethylene shrimp feeders. (Polyethylene: PE) semi-automatic type. And to reduce the cost 

of hiring, increase management efficiency in shrimp farms. The proposed system supports the 

ordering of shrimp feeders via the Internet in the form of a mobile application, with the Wi-Fi 

Smart Switch device to automatically control shrimp feed. In addition, an IP camera is used 

to monitor the remaining food quantity and food clogging within the machine. The results of 

the proposed system testing for shrimp cultivation in PE ponds in the real environment in 

Bang Yang Subdistrict Ban Sang District Prachinburi, totaling 2 rai for a period of 3 months, it 
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was found that the proposed system could reduce the labor of people to sow shrimp feed. 

This accounted for 29.41 percent and was able to reduce the cost of shrimp feed by 43.40 

percent, saving time for farmers. Reduce costs in the production process It also controls the 

water quality, which can affect the growth of shrimp. 

 

Keywords:  Shrimp Feeding Machine, Internet of Things, Wi-Fi Smart Switch 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันการส2งออกกุ4งไปยังตลาดโลกมีการแข2งขันกันสูงมาก ประเทศไทยถือได4ว2าเปnนผู4นำในด4านการ

เพาะเลี้ยงและส2งออกกุ4งทะเลมาเปnนเวลานาน ในช2วง 9 เดือนแรกของป� พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผลผลิตกุ4ง

ทะเล (กุ4งขาวแวนนาไมและกุ4งกุลาดำ) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนามีผลผลิตรวม 231,813.05 ตัน โดยมี

ผลผลิตกุ4งขาวแวนนาไมเปnนจำนวน 188,061.20 ตัน คิดเปnนร4อยละ 95.07 จากราคารับซื้อกุ4งในประเทศไทย

เฉลี ่ยป� พ.ศ. 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ก ุ 4งเก ือบทุกขนาดมีราคาเพิ ่มข ึ ้นจากป� พ.ศ. 2561 (https://www. 

fisheries.go.th, สถานการณAสินค4ากุ4งทะเลและผลิตภัณฑA,12 กุมภาพันธA 2563) กุ4งขาวแวนนาไมหรือกุ4งขาว

แปซิฟ�กมีชื ่อวิทยาศาสตรAว2า Litopenaeus vannamei ชื ่อสามัญที ่องคAการอาหารและการเกษตรแห2ง

สหประชาชาติ (FAO) รับรองและใช4เรียกกันทั่วโลกคือ Whiteleg shrimp (Pé rez Farfante et al.,1997) 

กุ4งชนิดนี้มีลำตัวขาวใส ขามีสีขาว บริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข4ม กรีมีแนวตรงส2วนปลายงุ4มเล็กน4อยและมี

ความยาวกว2าลูกตาเพียงเล็กน4อย นอกจากนี้ลำไส4ของกุ4งชนิดนี้จะมีขนาดเส4นท่ีใหญ2สามารถมองเห็นได4อย2าง

ชัดเจน (Wassenberg et al., 1987) ธุรกิจด4านการเพาะเลี้ยงกุ4งทะเลในประเทศไทยมีอัตราการแข2งขันท่ี

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพของกุ4งทะเลจึงต4องมีการพัฒนากันอย2างต2อเนื่อง และควรส2งเสริมให4

เกษตรกรการประมงเปnนเกษตรแบบสมัยใหม2โดยเน4นการพัฒนาและคิดค4นนวัตกรรมใหม2ในทางการเกษตร

หรือที่เรียกว2า  “Smart Farmer” ด4วยการเน4นรูปแบบการบริหารจัดการดูแลโดยใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ต

เข4ามาบริหารจัดการฟารAมเล้ียงกุ4ง โดยอาศัยการประยุกตAใช4 Internet of Things เข4ามาช2วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการเพาะเล้ียงและเพ่ิมคุณภาพของกุ4งให4มากท่ีสุดและผลักดันให4เกษตรกรไทยก4าวสู2ยุค Thailand 4.0 

จากการสัมภาษณAเกษตรกรผู4เลี้ยงกุ4งที่มีประสบการณAการเลี้ยงกุ4งมากกว2า 20 ป� ในพื้นที่อำเภอบ4านสร4าง 

จังหวัดปราจีนบุรีได4กล2าวถึงป�ญหาในการเลี้ยงกุ4ง คือ การขาดแรงงานคนในการให4อาหารสำเร็จรูปลงไปในบ2อ

กุ4งเนื่องจากต4องมีการเดินหว2านอาหาร ต4องแบกถุงกระสอบที่ใส2อาหารกุ4งไปตามบ2อเลี้ยงซึ่งขนาดของบ2อมี

ขนาดใหญ2 2 ไร2ต2อบ2อเลี้ยง ป�ญหาคุณภาพความสดใหม2ของอาหารกุ4งที่หว2านลงบ2อลดลงเมื่อเปรียบเทียบ

ระหว2างการใช4แรงงานคนในการหว2านอาหารกับการใช4เครื่องให4อาหารกุ4งแบบแมนนวล และยังพบป�ญหาใน

การตรวจสอบปริมาณอาหารที่คงเหลือและการอุดตันของอาหารในเครื่องให4อาหารกุ4งได4ทันที หากอยู2ในช2วง
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มรสุมจะมีความลำบากต2อการออกไปตรวจสอบมาก ดังนั้นจึงต4องปรับวิธีการให4อาหารกุ4งใหม2โดยใช4เครื่องให4

อาหารกุ4งแบบอัตโนมัติ การเลี้ยงกุ4งโดยใช4เครื่องให4อาหารกุ4งพบว2ากุ4งที่ได4จากบ2อจะมีขนาดและคุณภาพท่ี

ดีกว2าการให4อาหารโดยใช4แรงงานคน เนื่องจากสามารถหว2านกระจายอาหารได4อย2างสม่ำเสมอและกระจายได4

ไม2ท่ัวบ2อทำให4กุ4งสามารถกินอาหารได4ท่ัวถึงทำให4กุ4งโตเร็วและให4ผลผลิตสูงกว2า (อนันตA และคณะ, 2558) 

 อย2างไรก็ตามเครื่องให4อาหารกุ4งที่มีอยู2ในป�จจุบันนั้นมีข4อจำกัดคือไม2สามารถควบคุมการทำงานและ

ตรวจสอบสถานะผ2านอุปกรณAสมารAทโฟนได4 จึงจำเปnนต4องใช4แรงงานคนในการเข4าไปสำรวจปริมาณอาหารท่ี

คงเหลือภายในเครื่อง บทความวิจัยนี้นำเสนอการประยุกตAใช4เทคโนโลยี IoT ในเคร่ืองให4อาหารกุ4งที่เลี้ยงในบ2อ

โพลีเอทีลีน (Polyethylene: PE) แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยได4มีการนำแอปพลิเคชั่น eWeLink และ IP camera 

มาบูรณาการร2วมกันเพื่อใช4ในการออกแบบ ควบคุมการทำงาน และสำรวจปริมาณอาหารที่คงเหลือภายใน

เครื ่องให4อาหารกุ4งอัตโนมัติ ผ2านแอปพลิเคชั่นบนสมารAทโฟน ซึ่งรองรับการใช4งานบนระบบปฏิบัติการ 

Android และ iOS  

 

วัตถุประสงคD 

 1.  เพ่ือศึกษาและพัฒนาการประยุกตAใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพส่ิงในเคร่ืองให4อาหารกุ4ง 

 2.  เพ่ือลดต4นทุนในการจ4างแรงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในฟารAมกุ4ง 

 

ขอบเขต 

 การประยุกตAใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพสิ่ง )Internet of Things: IoT( ร2วมกับ IP camera 

ในเครื่องให4อาหารกุ4ง และระบบแผงวงจรควบคุมการเป�ด-ป�ด มอเตอรAสำหรับควบคุมการหมุนของชุดให4

อาหารกุ4ง โดยใช4พื้นท่ีภายในฟารAมเกษตรตำบลบางยาง อำเภอบ4านสร4าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ไร2 

ระยะเวลา 3 เดือน  

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขMอง 

 การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตAสู2การพัฒนาในการใช4งานจริง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตAใช4กับงานเกษตรกรรม ป�จจุบันเทคโนโลยี IoT ได4ถูกนำมาประยุกตAใช4งานในด4านต2าง ๆ 

อย2างแพร2หลาย องคAประกอบหลักของเทคโนโลยี IoT มีอยู 2 3 ด4าน คือ การรับรู 4 การส2งผ2าน และการ

ประมวลผลอัจฉริยะ โดยมีอุปกรณAซึ ่งเปnนส2วนประกอบที่สำคัญในการพัฒนา คือการรวมเอาเทคโนโลยี

เซนเซอรA เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตและระบบไมโครคอนโทรลเลอรAมาทำงานประสานกันเพ่ือให4เกิดการทำงานใน

รูปแบบระบบสมองกลอัจฉริยะ (Anukit Saokaew, 2018) ได4มีงานวิจัยท่ีประยุกตAใช4เทคโนโลยี IoT ในการส่ัง

การเป�ด-ป�ดอุปกรณAเครื่องใช4ไฟฟ�าภายในบ4านเมื่อผู4ใช4งานไม2ได4อยู2ในบ4าน (Aman Banabakode et al., 
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2018) การควบคุมระบบส2องสว2างในครัวเรือนจากสมารAทโฟน โดยผู4ใช4สามารถควบคุมอุปกรณAไฟฟ�าภายใน

บ4านผ2านสมารAทโฟนได4จากทุกที่ที่สามารถเข4าถึงระบบอินเทอรAเน็ต (เจษฏา และคณะ, 2560) นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยที่นำเทคโนโลยี IoT มาใช4ด4านการเกษตรเพื่อควบคุมและสั่งเป�ด-ป�ดระบบรดน้ำพืชผักการเกษตร 

(บัณฑิตพงษA และคณะ, 2562) การพัฒนาต4นแบบเคร่ืองให4อาหารปลาแบบอัตโนมัติโดยใช4พลังงานแสงอาทิตยA 

(กัลยา และคณะ,2561) เครื่องให4อาหารปลาอัตโนมัติแบบ 4 ทิศทาง โดยควบคุมทิศทางด4วยโฟโต4เซ็นเซอรA 

(ดนุพัฒนA และคณะ,2562) และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องให4อาหารกุ4งอัตโนมัติ (อนันตA และคณะ, 2558) 

Wi-Fi Smart Switch เปnนอุปกรณA IoT ที่รับส2งสัญญาณผ2านเครือข2ายอินเทอรAเน็ตไร4สาย โดยมีคุณสมบัติใน

การควบคุมระบบไฟฟ�าให4จ2ายไฟ ไปยังอุปกรณAที่เชื่อมต2อผ2าน Wi-Fi Smart Switch โดยรองรับการควบคุม

ผ2านแอปพลิเคชั่นบนสมารAทโฟนที่มีชื่อว2า eWeLink นอกจากจะสามารถสั่งการป�ด-เป�ดได4แล4วยังสามารถ

กำหนดเวลาในการทำงานที่ต4องการได4อีกด4วย โดยแอปพลิเคชั่นรองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ Android 

และ iOS (กองเกษตรสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณA, 2562) อุปกรณA Sonoff เปnน

สวิตชAควบคุมไร4สายที่ได4รับความนิยมในการใช4งานอย2างแพร2หลาย สามารถสั่งงานผ2านทาง Wi-Fi หรือผ2าน

อินเทอรAเน็ตได4ด4วยการส่ังการแอปพลิเคช่ันจากมือถือและคอมพิวเตอรA ซ่ึงเปnนอุปกรณAเบ้ืองต4นสำหรับงาน IoT 

ซึ่ง Sonoff นี้ทำหน4าที่ในการป�ดและเป�ดอุปกรณAไฟฟ�าต2าง ๆ ได4 ที่เชื่อมต2อกับตัวสวิตซAแบบทันทีและแบบต้ัง

เวลาล2วงหน4าได4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 การใช4งาน Wi-Fi Smart Swith ผ2านแอปพลิเคช่ัน eWeLink 
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วิธีการดำเนินการ 

 ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ได4นำเสนอการปรับแต2งเครื่องให4อาหารกุ4งแบบเดิมโดยการนำเทคโนโลยี 

IoT มาช2วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องให4อาหารกุ4งให4มีความทันสมัย ตอบสนองความต4องการของเกษตรกรและ

สามารถทำงานได4อย2างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เกษตรกรสามารถควบคุมการใช4งานได4จากทุกที่ ทุกเวลา 

ผ2านอุปกรณAสมารAทโฟนที่เชื่อมต2อเข4ากับระบบเครือข2ายอินเทอรAเน็ต รูปที่ 2 แสดงไดอะแกรมการประยุกตAใช4

เทคโนโลยี IoT ในเคร่ืองให4อาหารกุ4งในบ2อ PE แบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  ไดอะแกรมการประยุกตAใช4เทคโนโลยี IOT ในเคร่ืองให4อาหารกุ4งในบ2อ PE แบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

  ระบบที่นำเสนอประกอบด4วย 3 ส2วน คือ แอปพลิเคชั่น eWeLink สำหรับควบคุมการทำงานผ2านระบบ

เครือข2าย โดยการควบคุมการทำงานจากผู4ใช4งานโดยรองรับการต้ังเวลาในการให4อาหารแบบอัตโนมัติ ในส2วนท่ี 

2 คือระบบสำหรับควบคุม ประกอบด4วย Wi-Fi Smart Switch ซึ่งทำหน4าที่รับคำสั่งที่ส2งมาจากผู4ใช4งานผ2าน

แอปพลิเคชั่น เพื่อสั่งการอุปกรณA Electromagnetic switch ให4ทำการควบคุมการทำงานของเครื่องให4อาหาร

กุ4ง และส2วนที่ 3 คือเครื่องให4อาหารกุ4งอัตโนมัติซึ่งประกอบด4วยชุดควบคุมการหมุนทำงานของมอเตอรAในการ

หว2านอาหารกุ4ง ระบบตรวจสอบปริมาณอาหารกุ4งที ่เหลือภายในเครื ่องด4วย IP camera ในกรณีท่ีระบบ

เครือข2ายมีป�ญหาผู4ใช4งานสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องให4อาหารกุ4งผ2านอุปกรณA Timer relay ได4  ซ่ึง

สามารถแสดงผังการทำงานดังรูปท่ี 3  
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รูปท่ี 3  ผังการทำงานของการประยุกตAใช4เทคโนโลยี IoT ในเคร่ืองให4อาหารกุ4ง 

 

ผลทดสอบส่ิงประดิษฐD 

 ในรูปท่ี 4 แสดงเครื่องต4นแบบเครื่องให4อาหารกุ4งในบ2อ PE แบบกึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะประกอบไป

ด4วย รูปที่ 4 (ก) ถังบรรจุอาหารทรงกระบอกขนาดเส4นผ2านศูนยAกลางเท2ากับ 75 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร 

สามารถบรรจุอาหารได4ปริมาณ 100 กิโลกรัม โดยจะเหว่ียงอาหารในอัตราความเร็ว 2700 rpm สามารถหว2าน

อาหารเม็ดที่มีขนาดเส4นผ2านศูนยAกลางเฉลี่ย 2.4 มิลลิเมตร และในรูป 4 (ข) การติดตั้งจะห2างจากขอบบ2อ

ประมาณ 15 เมตร หัวจ2ายอาหารจะห2างจากระดับผิวน้ำประมาณ 1 เมตรทำให4รัศมีการหว2านไกล 1.25 เมตร 

ภายในถังบรรจุอาหารติดตั้ง IP camera เพื่อตรวจสอบปริมาณอาหารและการอุดตันของอาหารภายในถัง 

Auto feeder ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) และในรูปที่ 5 (ข) แสดงหน4าจอแสดงผลภาพที่ได4จาก IP camera ผ2าน

แอปพลิเคช่ันบนมือถือสมารAทโฟน 
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(ก) เคร่ืองต4นแบบ Auto feeder   (ข)  การติดต้ังและระยะห2าง 15 เมตรจากขอบบ2อ 

รูปท่ี 4 เคร่ืองต4นแบบเคร่ืองให4อาหารกุ4งในบ2อ PE แบบก่ึงอัตโนมัติท่ีนำเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) การติดต้ัง IP camera   (ข)  จอแสดงผลภาพจาก IP camera 

รูปท่ี 5 IP camera ตรวจสอบปริมาณอาหารภายในเคร่ือง 
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ในรูปท่ี 6 (ก) แสดงแผงวงจรควบคุมเป�ด-ป�ด มอเตอรAสำหรับควบคุมการหมุนของชุดให4อาหารกุ4ง และใน รูปท่ี 

6 (ข) แสดงหน4าจอหน4าจอแอปพลิเคช่ันในการควบคุมชุดให4อาหารอัตโนมัติผ2านอุปกรณAสมารAทโฟน 

 
 

(ก) แผนวงจรควบคุมการเป�ด-ปด   (ข)  หน4าจอแสดงแอปพลิเคช่ัน 

รูปท่ี 6 ส2วนการควบคุมมอเตอรAสำหรับให4อาหารกุ4ง 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเล้ียงกุ4งแบบด้ังเดิม (แรงงานคนหว2าน) กับวิธีการท่ีนำเสนอ  

 

รายละเอียด 
วิธีการแบบ

ด้ังเดิม 

วิธีการท่ี

นำเสนอ 
ประสิทธิภาพท่ีไดM 

ค2าความหนาแน2น (ตัว/ไร2) 200,000 200,000 ความหนาแน2นเท2ากัน 

ระยะเวลาการเล้ียง 78 65 ระยะเวลาน4อยกว2า 

ADG (กรัม/วัน)  0.110 0.149 อัตราการเจริญเติบโตท่ีดีกว2า 

จำนวนคนท่ีหว2านอาหาร (คน) 2 1 จำนวนคนท่ีลดลง 

คUาแรงในการเลี้ยงกุ7ง (400บ./วัน) 62,400 26,000 ประหยัดเงิน 29.41% 

ปริมาณอาหารกุ4ง (กิโลกรัม) 3,850 2,950 ลดลง 43.40% 
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 จากข4อมูลการทดสอบระบบที่นำเสนอเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมในพื้นท่ี 2 ไร2เปnนระยะเวลา 3 เดือน 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 จึงสรุปผลได4ว2า ค2าความหนาแน2นในการเลี้ยงกุ4งเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว2าง

การใช4วิธีการแบบดั้งเดิม )แรงงานคนหว2าน( กับวิธีการที่นำเสนอ ในเง ื่อนไขที่บ2อมีความหนาแน2นเท2ากัน คือ

จำนวนกุ4ง 200,000 ตัวต2อพื้นที่ 2 ไร2 ระยะเวลาการเลี้ยงที่แตกต2างกันโดยวิธีการที่นำเสนอมีประสิทธิภาพท่ี

ดีกว2าโดยพบว2า ใช4ระยะเวลาน4อยกว2า 13 วันในการเก็บกุ4ง มีค2า Average Daily Gain (ADG) ซึ่งผลต2ออัตรา

การเจริญเติบโตกุ4งท่ีดีกว2า เท2ากับ 0.039 กรัม/วัน และจำนวนแรงงานในการเลี้ยงกุ4ง จาก 2 คน ลดลงเหลือ 1 

คน ส2งผลในการควบคุมป�จจัยด4านต4นทุน )ค2าแรงงาน( ลดลงร4อยละ 29.41 หรือเทียบเปnนจำนวนเงินเท2ากับ  

36,400 บาท ในการเลี้ยงกุ4งระยะเวลา 3 เดือน และการให4อาหารกุ4งจะเห็นได4ชัดเจนว2า วิธีการที่นำเสนอมี

ประสิทธิภาพที่ดีกว2าทำให4สามารถควบคุมจำนวนอาหารได4 และประหยัดปริมาณอาหารคิดเปnน 900 กิโลกรัม 

หรืออัตราร4อยละ 43.40  เมื่อคิดเปnนเงินจำนวน 40,500 บาท )อาหารกุ4ง  1 กระสอบมีน้ำหนัก 25 กิโลกรัม 

ราคาโดยเฉลี่ย 1,125 บาท เนื่องจากอาหารแต2ละเบอรAราคาจะแตกต2างกันไปตามขนาดของกุ4งด4วย ( ซึ่งหาก

อการเจริญเติบโตของกุ4ง เปnนต4นปริมาณอาหารน4อยมีผลดีต2อคุณภาพน้ำต2  

 

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบการประยุกตAใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพสิ่งในเครื่องให4อาหารกุ4งที่นำเสนอ

พบว2า ระบบดังกล2าวเปnนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตAใช4ในกระบวนการเลี้ยงกุ4งขาวแวนนาไม โดย

เทคโนโลยีที่นำเสนอสามารถลดการใช4แรงงานคน ร4อยละเท2ากับ 29.41 คิดเปnนจำนวนเงินเท2ากับ 36,400 

บาท และลดต4นทุนค2าอาหารกุ4งร4อยละ 43.40 เมื่อคิดเปnนจำนวนเงิน 40,500 บาท ในรอบระยะเวลา 3 เดือน 

ช2วยให4ประหยัดเวลาของเกษตรกร ลดต4นทุนในกระบวนการผลิต สะดวกต2อการบริหารจัดการฟารAมกุ4ง ซ่ึง

สอดคล4องกับงานวิจัยของอภิชาติและคณะ (2562) ได4ดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องหว2านอาหารปลา

แบบตั้งเวลาอัตโนมัติ 7 ระดับ ผลการวิจัยพบว2า เมื่อนำเครื่องหว2านอาหารสัตวAไปใช4งานจริงสามารถลด

แรงงานและลดต4นทุนการเล้ียงสัตวAน้ำลงได4 อีกท้ังการใช4เคร่ืองให4อาหารกุ4งก่ึงอัตโนมัติสามารถควบคุมคุณภาพ

น้ำต2อการเจริญเติบโตของกุ4งได4จากการนำเทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพสิ่งมาพัฒนาเครื่องให4อาหารกุ4ง 

สามารถควบคุมการให4อาหารกุ4งและทำการตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือภายในเครื่องและลดการอุดตัน

ของเศษอาหาร และฝุ�นละอองจากเม็ดอาหารให4อาหารผ2านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณAสมารAทโฟน โดยเปnนการ

ควบคุมระยะไกลอีกทั้งระบบยังสามารถสลับการทำงานเปnนระบบควบคุมด4วยแรงงานคนผ2านอุปกรณA Timer 

relay ที่ตู4ควบคุม ซึ่งสอดคล4องกับงานวิจัยของจักรกฤษณA หมั่นวิชา (2558)  เรื่อง เทคโนโลยีฟารAมอัจฉริยะ 

โดยฟารAมมีการจัดการอย2างถูกต4องแม2นยำ เปnนการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช4ในระบบฟารAม

เพื่อให4เกิดการใช4ป�จจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เพิ่มรายได4 ลด

ต4นทุน ลดผลกระทบต2อส่ิงแวดล4อม สะดวกและรวดเร็วสามารถคาดการณAได4ล2วงหน4า นำไปสู2เกษตรย่ังยืน 
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สรุปผลและขMอเสนอแนะ 

  การประยุกตAใช4เทคโนโลยีอินเทอรAเน็ตของสรรพสิ่งในเครื่องให4อาหารกุ4งนั้น เกษตรกรสามารถนำ

ระบบท่ีนำเสนอไปใช4ในสภาพแวดล4อมจริงได4โดยผ2านแอปพลิเคช่ันบนมือถือสมารAทโฟน ทุกท่ี ทุกเวลา สะดวก

ต2อการสั่งงานและตรวจสอบอาหารในตัวเครื่อง สำหรับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต2อไปนั้น ควรเพ่ิม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองให4อาหารกุ4งโดยเพ่ิมการวัดค2ากรด - ด2าง ของน้ำ (PH) และ คุณภาพน้ำท่ีใช4เปnนตัวบ2งช้ี

ถึงปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolved oxygen, DO) เพ่ือช2วยในการตัดสินใจของเคร่ืองให4อาหารกุ4ง 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวิจัยนี้สำเร็จลงได4ด4วยดีผู4วิจัยขอขอบคุณ คุณอดุลยA บุญคง 8/9 หมู210 ตำบลบางยาง อำเภอ 
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การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร6ช8วยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซ>อนและการหากำลังไฟฟFา

สูงสุด เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6    
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถประสงค9 1) เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอน

และการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 2) เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร9ที่ใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลัง ไฟฟQาสูงสุด 3) 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตEอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการ

หากำลัง ไฟฟQาสูงสุด กลุEมตัวอยEางท่ีใชJในการศึกษาคร้ังน้ี ไดJแกE นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9 ช้ัน

ป^ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟQา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชJในงานวิจัยประกอบไปดJวย ส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ แบบทดสอบกEอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โดยมีการประเมินจาก

ผูJเชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียน ผลการวิจัยพบวEา 1) ไดJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวย

สอนฯ มีคุณภาพอยูEในเกณฑ9คุณภาพที่ดี สามารถนําไปใชJในการเรียนการสอนไดJ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูJเรียนหลังเรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวEากEอนเรียนอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 3) ผลการวิเคราะห9ความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ 

พบวEาผูJเรียนมีความพึงพอใจมีคEาเฉล่ียเทEากับ 4.53 อยูEในระดับมากท่ีสุด 

 

คำสำคัญ :  ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน ทฤษฎีการวางซJอน การหากำลังไฟฟQาสูงสุด 
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Abstract 

The objectives of this research were 1)  To develop the computer assisted instruction 

on the Superposition Theory and Maximum Power Transfer Theorem. 2) To study the learning 

achievement of students in the Computer Technology using computer assisted instruction on 

the Superposition Theory and Maximum Power Transfer Theorem.  3)  To study the students' 

satisfaction with the computer assisted instruction on the Superposition Theory and Maximum 

Power Transfer Theorem.  The sample group used in this study was the first year computer 

technology students enrolled in electrical circuit courses, amount 30 people.  Tools used in 

the research include Computer Assisted Instruction test before learning Posttest with expert 

evaluation and the student satisfaction questionnaire.  The results of the research revealed 

that 1)  obtained the computer assisted instruction quality is in the good quality criteria.  Can 

be used in teaching and learning.  2)  The learning achievement of learners after learning by 

using computer assisted instruction developed significantly higher than before learning at the 

level . 05 3)  The result of satisfaction analysis of learners after learning by using computer 

assisted instruction found that the students were satisfied with an average of 4.53, the highest 

level. 

 

Keywords :  Computer Assisted Instruction, Superposition Theory, Maximum Power Transfer 

Theorem 

 

บทนำ 

ในป�จจุบันเทคโนโลยีเขJามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย9ทั ้งในดJานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การโทรคมนาคม การติดตEอดJานธุรกิจ และดJานการศึกษา โดยเฉพาะอยEางยิ ่งการนำเอา

เทคโนโลยีมาใชJในการเรียนการสอน ทำใหJการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9สูงสุด 

บทเรียนคอมพิวเตอร9 เป�นสื่อการเรียนรูJชนิดใหมEที ่นักเรียนสามารถเรียนรูJไดJดJวยตนเอง อาศัย

คำแนะนำจากผูJสอนเพียงเล็กนJอย โดยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน เป�นสื่อการเรียนรูJที ่ใชJทักษะทาง

คอมพิวเตอร9ในการนำเสนอในรูปแบบของสื ่อประสม ไดJแกE ภาพนิ ่ง ขJอความ กราฟ�ก กราฟ แผนภูมิ 

ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน9 และเสียง เพื่อถEายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองค9ความรูJในลักษณะที่ใกลJเคียงการ

สอนจริงในหJองเรียนมากที่สุด นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนยังเป�นสื่อที่ใชJในการนำเสนอบทเรียน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 251 ~ 
 

ที่มีการโตJตอบแบบปฏิสัมพันธ9ระหวEางคอมพิวเตอร9กับผูJเรียน กEอใหJเกิดการเรียนรูJรายบุคคล ชEวยเรJาความ

สนใจของผูJเรียนไดJมาก (มนต9ชัย เทียนทอง 2545 : 53 – 58) 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน ในรายวิชาวงจรไฟฟQา เรื่อง ทฤษฎีการวางซJอน

และการหาคEากำลังไฟฟQาสูงสุด มีเน้ือหาท่ีตJองมีการวิเคราะห9และการคิดคำนวณหาคEาตEางๆ ทำใหJคEอนขJางยาก

แกEการเขJาใจ นักศึกษาบางสEวนขาดความรูJความเขJาใจในเน้ือหา ทำใหJนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ 

 จากป�ญหาที่กลEาวมาขJางตJน คณะผูJวิจัยและอาจารย9ผูJสอนไดJเห็นถึงป�ญหาในรายวิชาวงจรไฟฟQา เรื่อง

ทฤษฏีการวางซJอนและการหาคEากำลังไฟฟQาสูงสุด จึงไดJพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนขึ้น เพื่อชEวย

ใหJนักศึกษาที่เรียนรูJวิธีการคำนวณคEาตEางๆ ในเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและเรื่องการหาคEากำลังไฟฟQาสูงสุดไดJ

อยEางเป�นขั ้นตอน มีภาพประกอบในการอธิบาย มีแบบทดสอบกEอนเรียนและแบบทดสอบทJายบทเรียน 

สามารถวัดผลการเรียนเบื้องตJนไดJดJวยตนเอง ทำใหJเขJาใจเนื้อหาไดJงEายยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป�นประโยชน9อยEางมากแกE

ผูJเรียน  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9ที่ใชJสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตEอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวาง

ซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดJานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชJในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

2. ขอบเขตดJานประชากร 

  ประชากรที ่ใชJในการศึกษาครั ้งนี ้ ไดJแกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 252 ~ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาสื ่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื ่องทฤษฎีการวางซJอนและการหา

กำลังไฟฟQาสูงสุดเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9 คณะครุ-

ศาสตร9อุตสาหกรรม ผูJวิจัยไดJดำเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุEมตัวอยEาง 

  1.1 ประชากรที่ใชJในการศึกษาครั้งนี้ ไดJแกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

  1.2 กลุEมตัวอยEางที่ใชJในการศึกษาครั้งนี้ ไดJแกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ช้ันป̂ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟQา 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดJแกE สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหา

กำลังไฟฟQาสูงสุด 

  2.2 ตัวแปรตาม ไดJแกE 

   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9ที่ใชJสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร9ชEวยสอน 

   2.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตEอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน 

  2.3 สมมุติฐานงานวิจัย 

   2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9ที่ใชJสื่อบทเรียน

คอมพิวเตอร9ชEวยสอนหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

   2.3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตEอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนอยูEในระดับมาก 

3. เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย 

  3.1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุดที่ไดJ

พัฒนาขึ ้นประกอบไปดJวยแบบทดสอบกEอนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน และเนื ้อหาบทเรียน โดยผEาน

กระบวนการในการวิเคราะห9 กำหนดวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรมและการออกแบบแบบทดสอบและผEานการ

ประเมินจากผูJเช่ียวชาญ โดยมีผังโครงสรJางการทำงานของส่ือ แสดงดังภาพท่ี 1 และเมนูหลักแสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1  ผังโครงสรJางการทำงานของส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน 

 

 
 

ภาพท่ี 2  หนJาเมนูหลัก 

  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวาง

ซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุดเป�นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูJเรียนที่มีตEอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวย

สอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด ลักษณะแบบประเมินเป�นแบบมาตราสEวนประมาณ
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คEา (Rating Scale) มีขJอคำถามจำนวน 12 ขJอ ซึ่งมีเกณฑ9ในการกำหนดคEาน้ำหนักของการประเมินเป�น 5 

ระดับ แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ขJอคำถามแบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียนส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองทฤษฎีการ 

   วางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สEวนประกอบบนจอภาพ      

2. ขนาดของรูปภาพท่ีตัวอักษร      

3. ขนาดและสีของตัวอักษร      

4. สีของพ้ืนหลังบทเรียน      

5. ความสอดคลJองระหวEางปริมาณของภาพกับปริมาณของ

เน้ือหา           

6. ภาพกราฟ�กท่ีใชJประกอบบทเรียน      

7. ภาพเคล่ือนไหวท่ีใชJประกอบบทเรียน           

8. เสียงบรรยายท่ีใชJประกอบบทเรียน           

9. ลำดับการนำเสนอเน้ือหา           

10. การนำเสนอเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค9           

11. การดึงดูดความสนใจของผูJเรียน      

12. การสEงเสริมการเรียนรูJของผูJเรียน           

 

4. การเก็บรวบรวมขJอมูล 

  4.1 การเก็บรวบรวมขJอมูลวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 

    4.1.1 เตรียมสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQา

สูงสุด 

   4.1.2 นักศึกษาทำแบบทดสอบกEอนเรียน เร่ืองทฤษฎีการวางซJอน 

   4.1.3 ใหJนักศึกษาเรียนรูJเรื่องทฤษฎีการวางซJอนโดยใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ือง

ทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 
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   4.1.4 นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองเร่ืองทฤษฎีการวางซJอน  

   4.1.5 นักศึกษาทำแบบทดสอบกEอนเรียน เร่ืองการหากำลังไฟฟQาสูงสุด  

   4.1.6 ใหJนักศึกษาเรียนรูJเรื่องการหากำลังไฟฟQาสูงสุดโดยใชJส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

เร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

   4.1.7 นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน เร่ืองการหากำลังไฟฟQาสูงสุด  

   4.1.8 นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียน 

   4.1.9 ผูJวิจัยทำการเก็บขJอมูลการทำแบบทดสอบกEอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบสอบ- 

ถามความพึงพอใจของผูJเรียนและทำการบันทึกขJอมูล 

   4.1.10 นำขJอมูลท่ีไดJจากการบันทึกมาวิเคราะห9ขJอมูลทางสถิติและแปลผลขJอมูล 

5. การวิเคราะห9ขJอมูล 

  5.1 ใชJแบบทดสอบกEอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องทฤษฎีการวางซJอน จำนวน 10 ขJอ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน และแบบทดสอบกEอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

จำนวน 15 ขJอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักศึกษา 

  5.2 นำผลคะแนนที่ไดJจากการทำแบบทดสอบกEอนเรียนและแบบทดหลังเรียนมาวิเคราะห9โดยใชJ

สถิติทางคณิตศาสตร9 

  5.3 สถิติท่ีใชJในการวิเคราะห9ขJอมูล 

   5.3.1 การหาคEารJอยละ (Percentage) 

   5.3.2 การหาคEาเฉล่ีย (Mean) 

   5.3.3 การหาคEาสEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลประเมินคุณภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQา

สูงสุดโดยผูJเชี่ยวชาญ เมื่อพิจารณาจําแนกออกเป�น 2 ดJาน คือ ดJานเนื้อหาบทเรียน มีคEาเฉลี่ยเทEากับ 4.67     

จัดอยูEในระดับดีมาก และดJานคุณภาพส่ือ มีคEาเฉล่ียเทEากับ 4.44 อยูEในระดับดี แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ผลประเมินคุณภาพส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ 

หัวข̂อ ค'าเฉล่ีย ระดับ 

ดJานเน้ือหาบทเรียน 4.67 ดีมาก 

ดJานคุณภาพส่ือ 4.44 ดี 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังการใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

เร่ืองทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด โดยผูJเรียนจํานวน 30 คน มีจํานวนขJอสอบท้ังหมด 25 ขJอ 

คะแนนเต็ม 25 คะแนน นําผลที่ไดJมาวิเคราะห9หาคEาเฉลี ่ย สEวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและทําการทดสอบ

สมมติฐานโดยใชJสูตร t-test แบบ Dependent ผลการวิเคราะห9ขJอมูลดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวEางกEอนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค'าเฉล่ีย S.D. ค'าเฉล่ียร̂อยละ t 

กEอนเรียน 10.83 1.59 43.32 
18.23 

หลังเรียน 19.07 2.99 76.28 

* มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวEา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคร้ังน้ีมีความแตกตEางกันของผูJเรียนกEอนเรียนและหลัง

เรียนดJวยคEาที (t-test) โดยคEาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเทEากับ 19.07 ซึ่งมีคEาสูงกวEาคEาเฉลี่ยของคะแนนกEอน

เรียน ที่มีคEาเทEากับ 10.83 และคEา t-test ที่คํานวณไดJมีคEาเทEากับ 18.23 ซึ่งมีคEาสูงกวEาคEา t-critical (จาก

ตาราง) ซึ่งมีคEาเทEากับ 1.7 และมีผลคะแนนหลังเรียนมากกวEาผลคะแนนกEอนเรียนคEาเฉลี่ยรJอยละ 32.96 

ดังนั้นสรุปไดJวEาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียนหลังเรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูง

กวEากEอนเรียนอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการหาความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎี

การวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุดท่ีผูJวิจัยพัฒนาข้ึน ผลปรากฏดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4  ผลการหาความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. สEวนประกอบบนจอภาพ  4.43 0.5 มาก 

2. ขนาดของรูปภาพและตัวอักษร  4.43 0.63 มาก 

3. ขนาดและสีของตัวอักษร 4.47 0.51 มาก 

4. สีของพ้ืนหลังบทเรียน 4.57 0.5 มากท่ีสุด 

5. ความสอดคลJองระหวEางปริมาณของภาพกับปริมาณของเน้ือหา 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

6. ภาพกราฟ�กท่ีใชJประกอบบทเรียน 4.50 0.51 มาก 

7. ภาพเคล่ือนไหวท่ีใชJประกอบบทเรียน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
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8. เสียงบรรยายท่ีใชJประกอบบทเรียน 4.23 0.43 มาก 

9. ลำดับการนำเสนอเน้ือหา 4.47 0.51 มาก 

10. การนำเสนอเน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค9 4.50 0.51 มาก 

11. การดึงดูดความสนใจของผูJเรียน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

12. การสEงเสริมการเรียนรูJของผูJเรียน 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.53 0.52 มากท่ีสุด 

  

 
 

ภาพท่ี 3  ผลความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ 

 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห9ความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวย

สอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด พบวEาผูJเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมมีคEาเฉล่ีย

เทEากับ 4.53 อยูEในระดับมากที่สุด คEาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทEากับ 0.52 และหัวขJอท่ีผูJเรียนมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดคือ การดึงดูดความสนใจของผูJเรียนมีคEาเฉลี่ยเทEากับ 4.77 อยูEในระดับมากที่สุด คEาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทEากับ 0.43 

 

 

 

3.8
4

4.2
4.4
4.6
4.8
5

ความพงึพอใจของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยสื:อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนฯ

สว่นประกอบบนจอภาพ ขนาดของรูปภาพและตวัอกัษร 

ขนาดและสีของตวัอกัษร สีของพื ;นหลงับทเรียน 

ความสอดคล้องระหวา่งปริมาณของภาพกบัปริมาณของเนื ;อหา ภาพกราฟิกทีFใช้ประกอบบทเรียน 

ภาพเคลืFอนไหวทีFใช้ประกอบบทเรียน เสียงบรรยายทีFใช้ประกอบบทเรียน 

ลําดบัการนําเสนอเนื ;อหา การนําเสนอเนื ;อหาตรงตามวตัถปุระสงค์ 

การดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน การสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
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อภิปรายผล  

  จากการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9ที่ใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

หลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เนื่องมาจาก สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวย

สอนฯ ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถดึงดูดความสนใจของผูJเรียนไดJมากกวEาการที่ผูJเรียนเรียนจากภาพนิ่ง ซึ่งส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ จะมีภาพเคลื่อนไหวประกอบคำอธิบาย มีสีสันที่สวยงาม สามารถหยุดพักและ

เรียนรูJอยEางตEอเน่ืองไดJ 

 

สรุปผลและข̂อเสนอแนะ  

1. การพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด

การประเมินโดยผูJเชี่ยวชาญ แบEงออกเป�น 2 ดJาน คือ ดJานเนื้อหาบทเรียน มีคEาเฉลี่ยเทEากับ 4.67 จัดอยูEใน

ระดับดีมาก และดJานคุณภาพสื่อ มีคEาเฉลี่ยเทEากับ 4.44 อยูEในระดับดี แสดงใหJเห็นวEาบทเรียนคอมพิวเตอร9

ชEวยสอนน้ีมีคุณภาพอยูEในเกณฑ9คุณภาพท่ีดี สามารถนําไปใชJในการเรียนการสอนไดJ 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังการใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

เรื่องทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด โดยผูJเรียนจํานวน 30 คน คEาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน

เทEากับ 19.07 ซึ่งมีคEาสูงกวEาคEาเฉลี่ยของคะแนนกEอนเรียน ที่มีคEาเทEากับ 10.83 และคEา t-test ที่คํานวณไดJมี

คEาเทEากับ 18.23 ซึ่งมีคEาสูงกวEาคEา t-critical (จากตาราง) ซึ่งมีคEาเทEากับ 1.7 และมีผลคะแนนหลังเรียน

มากกวEาผลคะแนนกEอนเรียนคEาเฉลี่ยรJอยละ 32.96 ดังนั้นสรุปไดJวEาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียนหลัง

เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวEากEอนเรียนอยEางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป�นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไวJ 

3. ผลการวิเคราะห9ความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่อง

ทฤษฎีการวางซJอนและการหากำลังไฟฟQาสูงสุด พบวEาผูJเรียนมีความพึงพอใจมีคEาเฉลี่ยเทEากับ 4.53 อยูEใน

ระดับมากท่ีสุด สอดคลJองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวJ 

4. ขJอเสนอแนะ 

   4.1 ควรมีการส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ ใหJอยูEในรูปแบบของออนไลน9เพ่ือใหJสามารถ

ผูJเรียนสามารถเรียนรูJไดJทุกท่ี ทุกเวลา 

   4.2  ควรมีออกแบบใหJมีกิจกรรมระหวEางเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนฯ ใหJมากข้ึน 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงค:ของการบริหารงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี) พัฒนาแนวทางการบริหารงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี ้เปTนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) กลุPมตัวอยPาง คือ ผูdบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนแหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที่มี

หนdาที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ จำนวน 70 คน โดยใชdวิธีการเลือกผูdใหdขdอมูลแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชdใน

การวิจัย ไดdแกP แบบสอบถามสภาพปFจจุบันและสภาพพึงประสงค: แบบประเมินความเหมาะสมและเปTนไปไดd

ของแนวทาง สถิติที่ใชdวิเคราะห:ขdอมูล คือ รdอยละ คPาความถี่ คPาเฉลี่ย ( ) คPาสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และคPาดัชนีความตdองการจำเปTน (PNImodified) 

 ผลการวิจัยพบวPา สภาพปFจจุบันของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาดdานท่ีสูงที่สุด คือ ดdาน

ลักษณะของผูdบริหาร อยูPในระดับมาก และดdานท่ีต่ำสุด คือ ดdานลักษณะของบุคลากรในหนPวยงาน อยูPในระดับ

ปานกลาง ในสPวนของสภาพที่พึงประสงค:ของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาดdานท่ีสูงที่สุด คือ ดdาน

ลักษณะของผูdบริหาร อยูPในระดับมาก และดdานท่ีต่ำสุด คือ ดdานลักษณะของหนPวยงาน อยูPในระดับมาก คPา

ดัชนีความตdองการจำเปTนสูงสุด คือ ดdานลักษณะของบุคลากรในหนPวยงาน ซึ่งเปTนจุดอPอน และต่ำสุด คือ ดdาน

ลักษณะของผูdบริหาร ซึ่งเปTนจุดแข็ง แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดdแกP แนวทางที่ 1 

เสริมสรdางลักษณะของบุคลากรภายในองค:การดdานความรูdความเขdาใจใหdตอบสนองตPอการประกันคุณภาพ

การศึกษา แนวทางท่ี 2 กำหนดรูปแบบลักษณะของการบริหารจัดการของแตPละหนPวยงานใหdสอดคลdองกับการ

ประกันคุณภาพ  และแนวทางที่ 3 เสริมสรdางความเขdาใจของการมีสPวนรPวมในการพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

คำสำคัญ:  การบริหาร, การประกันคุณภาพการศึกษา, แนวทาง 

C
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Abstract 

This research aimed to 1) Study the current and desirable conditions of the guidelines for 

the administration of educational quality assurance of a private school in Chonburi. 2) Improve 

the guidelines for the administration of educational quality assurance of a private school in 

Chonburi by using descriptive research. The selected specific subjects include school director, 

deputy director, department head and supervisor, and head level of 70 people. The research 

instruments were questionnaires of current and desirable conditions and the evaluation of 

appropriateness and the feasibility of the statistics approach in data analysis were percentage, 

frequency, mean ( ), standard deviation (S.D.) and Modified Priority Needs Index (PNImodified). 

The research results found that the most current condition was the characteristics of 

management, which is at a high level, and the lowest level of current condition was the 

characteristics of the personnel in the organization, which is at a moderate level.  The most 

desirable condition was the characteristics of management, which is at the high level, and the 

lowest level of desirable condition was the characteristics of the organization, which is at a 

high level.  The highest Modified Priority Needs Index was the characteristic of the personnel 

in the organization, which is the weakness, and the lowest level was the characteristics of the 

management, which is the strength. For the guidelines, the first approach is to strengthen the 

personnel’ s knowledge in the area of educational quality assurance in the organization.  The 

second approach is to define the model of administration of each department in accordance 

with the educational quality assurance.  Lastly, the third approach is to strengthen the 

personnel’ s understanding of the participation in the educational quality assurance 

development. 

Keywords: Administration, Educational quality assurance, Guidelines, Approach 

 

บทนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษา นับไดdวPาเปTนกลไกหนึ่งที่จะชPวยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาใหdมี

คุณภาพมากขึ ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ พ.ศ. 2542 (และแกdไข เพิ ่มเติม 2545,2553)  

กำหนดใหdสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตdองกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดใหdมีระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาและสาระท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหPงชาติ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2562 น้ัน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาตdองมีการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

C
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พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบดdวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก ดังน้ัน สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทตdองคำนึงถึงเป�าหมาย มาตรฐานการ

ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตdองมีระบบและกลไกในการพัฒนา และการประเมินคุณภาพ

การจัดการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาใหdมีประสิทธิภาพและมีพัฒนาการอยPางตPอเนื่อง ซึ่งจะนำไปสูPการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  ในการดำเนินงานประกันคุณภาพนั้นตdองอาศัยกำลังของบุคลากรภายในหนPวยงานในการมี

สPวนรPวมและปFจจัยตPางๆ ที่สPงผลตPอการใหdหรือไมPใหdความรPวมมือนั้นมีหลากหลาย เชPน จากการศึกษาของ  

อมรพรรณ ประจันตวนิชย: (2550) พบวPา ปFจจัยดdานสภาพแวดลdอมในการทำงานและปFจจัยสPวนบุคคลสPงผล

ตPอการมีสPวนรPวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ไดdแกP การ

ติดตPอสื่อสารมีอิทธิผลทางตรงตPอการมีสPวนรPวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553) 

ไดdวิจัยถึงสภาพและปFญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร: 

พบวPาบุคลากรมีสPวนรPวมในการดำเนินการทุกข้ันตอนนdอย และหนPวยงานยังขาดการประชาสัมพันธ:ใหdบุคลากร

และหนPวยงานรับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยPางทั่วถึง จึงทำใหdเกิดความเขdาใจที่ไมPถูกตdอง

วPาการประกันคุณภาพการศึกษาเปTนเรื่องเฉพาะกิจ เปTนการเพิ่มภาระงาน และเกี่ยวขdองเฉพาะกับผูdที่มีหนdาท่ี

รับผิดชอบ  

โรงเรียนเอกชนแหPงน้ี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสPงเสริมการศึกษาเอกชน ปFจจุบันเป�ดทำการสอน

ตั้งแตPระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาป�ที่ 6 รับนักเรียนทั้งประเภทประจำและไป-กลับ และรับทั้งนักเรียน

ชายและนักเรียนหญิง  มีนักเรียนทั้งหมด 4,530 คน ซึ่งเปTนโรงเรียนขนาดใหญPและมีจำนวนนักเรียนและ

บุคลากรจำนวนมาก ดังนั้นในการบริหารจัดการในสPวนของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งตdองดำเนินการทุก

รอบป� นับไดdวPาเปTนภาระงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับบุคลากรนอกเหนือจากภาระการสอนและการดูแลนักเรียน  จาก

เหตุผลตPางๆท่ีกลPาวมาขdางตdนประกอบกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเปTนกฎหมายท่ีโรงเรียนตdองดำเนินการ

และที่สำคัญการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาหากมีการทำอยPางเปTนระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนจะ

สPงผลใหdสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดdอยPางตPอเน่ือง และสามารถนำขdอมูลมาใชdกำหนดแผนและนโยบาย

ในการบริหารจัดการงานดdานอื ่นๆ เปTนแนวทางการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแบบองค:รวมไดd 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรี 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดKานประชากร 

ประชากรในการวิจัย ไดdแกP ผูdบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี จำนวน 443  คน  

กลุPมตัวอยPาง ไดdแกP ผู dบริหารและครูของของโรงเรียนเอกชนแหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรีที ่มีหนdาท่ี

เกี่ยวขdองกับงานประกันคุณภาพ ประกอบดdวย ผูdอำนวยการโรงเรียน รองผูdอำนวยการโรงเรียน หัวหนdาฝ�าย 

หัวหนdาแผนก หัวหนdางาน และหัวหนdาระดับช้ัน จำนวน 70 คน 

 ขอบเขตดKานตัวแปร 

  ตัวแปรที่ศึกษา ไดdแกP ของโรงเรียนเอกชนการศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพ  ประกอบดdวย 1) 

การวางแผน 2) การดำเนินงาน 3) การปรับปรุงพัฒนา และ 4) การติดตามประเมินผล และ ปFจจัยที่เกี่ยวขdอง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปดdวย 1) การกําหนดนโยบาย เป้าหมาย 2) ลักษณะขององค์การ

และการบริหาร 3) ลักษณะของผู้บริหาร 4) ลักษณะของบุคลากร 

 ขอบเขตดKานระยะเวลา 

  ระยะเวลาท่ีใชdในการวิจัย คือ มี.ค.-ต.ค.63 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูdวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขdองกับแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพ่ือนำมาเปTนกรอบแนวคิดท่ีสำคัญในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารการงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของของโรงเรียนเอกชน เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดท่ีสําคัญใน การวิจัยคร้ังน้ี คือ 

1. การบริหารงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การ

ดําเนินงาน 3) ปรับปรุงพัฒนา 4) การติดตามประเมินผล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหPงชาติ. 2545) 

3. แนวคิดของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบไปด้วย 1) การกําหนด

นโยบาย เป้าหมาย 2) ลักษณะขององค์การและการบริหาร 3) ลักษณะของผู้บริหาร 4) ลักษณะของบุคลากร 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใชdระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีข้ันตอนในการวิจัยดังตPอไปน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตPางๆท่ีเกี่ยวขdองกับกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชน  ปFจจัยที่เกี่ยวขdองกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสรdางกรอบแนวคิดกระบวนการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนและกรอบแนวคิดปFจจัยที่เกี่ยวขdองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา ภาพที่พึงประสงค:ของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของสภาพปFจจุบันและส

โรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดลำดับความตdองการจำเปTนแลdวรPางแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปTนไปไดdของรPางแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

 ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาแนวทาง งในการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึการบริหารงานประกันคุณภาพ

จังหวัดชลบุรี 

 

 กลุ'มตัวอย'างและประชากร  

 ประชากรในการวิจัย ไดdแกP ผูdบริหารและครูของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี จำนวน 443  คน  

ป"จจัยที่เกี่ยวข-องกับการประกันคุณภาพการศึกษา   

1. ลักษณะของหนWวยงาน 

2. ลักษณะของผูZบริหาร 

3. ลักษณะของบุคลากร 

4. ลักษณะของการบริหารจัดการ 

 

แนวทางการบริหารงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนแห'ง

หน่ึงในจังหวัดชลบุรี กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การวางแผน (P) 

2. การดำเนินงาน (D) 

3. การติดตามประเมินผล (C) 

4. การปรับปรุงพัฒนา (A) 
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 กลุPมตัวอยPาง ไดdแกP ผูdบริหารและครูของของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรีท่ีมีหนdาท่ีเก่ียวขdองกับ

งานประกันคุณภาพ ประกอบดdวย ผูdอำนวยการโรงเรียน รองผูdอำนวยการโรงเรียน หัวหนdาฝ�าย หัวหนdาแผนก 

หัวหนdางาน และหัวหนdาระดับช้ัน จำนวน 70 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชKในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชdแบPงออกเปTน 3 ตอน ไดdแกP ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูdตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปTน

แบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สภาพปFจจุบันและสภาพที่พึงประสงค:ของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ลักษณะเปTนแบบมาตราสPวนประมาณคPา 5 ระดับ และตอนท่ี 3 –

ขdอคิดเห็นและขdอเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะเปTนแบบสอบถามปลายเป�ด 

 

การเก็บรวบรวมขKอมูล 

1. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห:เก็บรวบรวมขdอมูล 

2. เก็บรวบรวมขdอมูลดdวยแบบสอบถามออนไลน:จำนวน 70 ฉบับ ไดdรับการตอบกลับจำนวน 60 ฉบับ คิด

เปTนอัตราการตอบกลับรdอยละ 85.71 

 

การวิเคราะหDขKอมูล 

1. วิเคราะห:ขdอมูลแบบสอบถามโดยใชdสถิติบรรยาย ไดdแกP คPาความถี่ คPาเฉลี่ย คPารdอยละ และสPวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห:ขdอมูลแบบสอบถามปลายเป�ดดdวยการวิเคราะห:เน้ือหา 

2. วิเคราะห:คPาดัชนีความตdองการจำเปTนและการจัดลำดับความตdองการจะเปTนดdวยเทคนิค Modified 

Priority Needs Index (PNImodified) โดยจัดลำดับความสำคัญจากคPาดัชนีลำดับความสำคัญของความตdองการ

จำเปTนเรียงคPาดัชนีจากมากไปหานdอย 

 

ผลการวิจัย 

1. สภาพปbจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงคD และค'าดัชนีความตKองการจำเปcนของการบริหารงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห'งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

 สรุปผลการวิเคราะห:สภาพปFจจุบัน สภาพที่พึงประสงค: และคPาดัชนีความตdองการจำเปTนของการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรีดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห:จุดแข็ง จุดอPอน และการจัดลำดับความสำคัญตามความตdองการจำเปTนของการ 

             บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 

จากตารางที่ 1 พบวPา สภาพปFจจุบันของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

แหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูPในระดับปานกลาง ( =3.403) โดยสภาพปFจจุบันของปFจจัยที่เกี่ยวขdอง

กับการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาดdานที่สูงที่สุด คือ ดdานลักษณะของผูdบริหาร อยูPในระดับมาก (

=3.770, S.D.=0.67) รองลงมา คือ ดdานลักษณะของการบริหารจัดการ อยูPในระดับปานกลาง ( =3.373, 

S.D.=0.56) และดdานที่ต่ำที่สุด คือ ดdานลักษณะของบุคลากรในหนPวยงาน อยูPในระดับปานกลาง ( =3.128, 

S.D.=0.44) และสภาพปFจจุบันของกระบวนการทำงานดdานที่สูงที่สุด คือ ดdานการดำเนินงาน อยูPในระดับมาก   

( =3.542, S.D.=0.78) รองลงมา คือ ดdานการปรับปรุงการดำเนินงาน อยูPในระดับปานกลาง ( =3.420, 

S.D.=0.68) และดdานท่ีต่ำท่ีสุด คือ ดdานการวางแผน อยูPในระดับปานกลาง ( =3.270, S.D.=0.87) 

ในสPวนของสภาพที่พึงประสงค:ของการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPง

หนึ่งในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูPในระดับมาก ( =3.981) โดยสภาพที่พึงประสงค:ของปFจจัยที่เกี่ยวขdองกับ

C

C

C

C

C C

C

C

การบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน

แห=งหนึ่งในจังหวัดชลบุร ี

สภาพปEจจุบัน สภาพที่พึงประสงคG ความตJองการจำเปLน การวิเคราะหG

สภาพ 

แวดลJอม  S.D.  S.D. PNIModified 
ผลการ

จัดกลุ=ม 

1. ปEจจัยที่เกี่ยวขJองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห=งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

1.1 ลักษณะของหนXวยงาน 3.340 0.85 3.918 0.85 0.147 สูง จุดอXอน 

1.2 ลักษณะของผู7บริหาร 3.770 0.67 4.124 0.78 0.085 ต่ำ จุดแข็ง 

1.3 ลักษณะของบุคลากรใน

หนXวยงาน 
3.128 0.44 3.922 0.65 0.202 สูง จุดอXอน 

1.4 ลักษณะของการบริหาร

จัดการ 
3.373 0.56 3.973 0.68 0.151 สูง จุดอXอน 

2. กระบวนการดำเนินงาน 

2.1 การวางแผน 3.270 0.87 3.925 0.78 0.166 สูง จุดอXอน 

2.2 การดำเนินงาน 3.542 0.78 3.998 0.78 0.114 ต่ำ จุดแข็ง 

2.3 การตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน 
3.397 0.78 3.987 0.56 0.147 ต่ำ จุดแข็ง 

2.4 การปรับปรุงการดำเนินงาน 3.420 0.68 3.977 0.78 0.140 ต่ำ จุดแข็ง 

รวม 3.403  3.981  0.145   

C C
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การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาดdานที่สูงที่สุด คือ ดdานลักษณะของผูdบริหาร อยูPในระดับมาก ( =

4.124, S.D.=0.78) รองลงมา คือ ดdานลักษณะของการบริหารจัดการ อยูPในระดับมาก ( =3.973, SD=0.68) 

และดdานที่ต่ำที่สุด คือ ดdานลักษณะของหนPวยงาน อยูPในระดับมาก ( =3.918, S.D.=0.85) และสภาพที่พึง

ประสงค:ของกระบวนการทำงานดdานที ่สูงที ่สุด คือ ดdานการดำเนินงาน อยู Pในระดับมาก ( =3.998, 

S.D.=0.78) รองลงมา คือ ดdานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน อยูPในระดับมาก ( =3.987, S.D.=0.56) และ

ดdานท่ีต่ำท่ีสุด คือ ดdานการวางแผน อยูPในระดับมาก ( =3.925, S.D =. 0.78) 

ดdานที่มีคPาดัชนีความตdองการจำเปTนสูงสุด คือ ดdานลักษณะของบุคลากรในหนPวยงาน ซึ่งเปTนจุดอPอน 

(PNIModified=0.202) รองลงมา ไดdแกP กระบวนการดำเนินงานดdานการวางแผน ซึ่งเปTนจุดอPอน (PNIModified=

0.166) และดdานลักษณะของการบริหารจัดการ ซึ่งเปTนจุดอPอน (PNIModified=0.151) ตามลำดับ สPวนดdานที่มีคPา

ดัชนีความตdองการจำเปTนต่ำสุด คือ ดdานลักษณะของผูdบริหาร ซ่ึงเปTนจุดแข็ง (PNIModified=0.085) 

2. แนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห'งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

 สรุปแนวทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแหPงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

ประกอบดdวย 3 แนวทาง และ  12 วิธีดำเนินการ ดังน้ี  

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างลักษณะของบุคลากรภายในองค์การด้านความรู้ ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีดําเนินการ 

1) จัดอบรมเชิงปฎฺบัติการในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2) จัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการเช่ือมโยงผ่านระบบ
สารสนเทศเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าในในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ท่ัวถึงและต่อเน่ือง 

3) การจัดฝึกอบรม/บรรยายทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
ทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

4) มีระบบการประเมินและติดตามผลของการจัดกิจกรรมในการนําไปใช้ในการดําเนินงานการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางที่ 2 กําหนดรูปแบบลักษณะของการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการ

ประกันคุณภาพ 

วิธีดําเนินการ 

1) สร้างความเข้าใจให้เข้าถึงนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานให้
ชัดเจน 

C

C

C

C

C

C
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2) สร้างกิจกรรมในการอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรมการทํางานในหน่วยงานที่ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง 

3) พัฒนาผู้บริหารให้สามารถกระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

4) พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ 

แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจของการมีส่วนร่วมในการพัฒนานางานจากงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

วิธีดําเนินการ 

1) สร้างระบบการปฏิบัติงานให้มีลักษณะประสานงานที่ดี การร่วมคิดร่วมทําและการทํางานเป็นทีม ใน
การทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดการอย่างเป็นระเบียบแบบ
แผนท่ีชัดเจนและสร้างความเข้าใจในแต่ละหน่วยงาน 

3) มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ืออํานวยต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยรูปแบบ PDCA 

4) มีระบบการนําผลประเมินตนเองของหน่วยงานมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่
บุคลากรจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความร่วมมือแบบเป็นทีม 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจัยมีประเด็นนํามาสู่การอภิปรายได้  ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยในภาพรวมของสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับมากของการบริหารการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรีและสภาพที่ปัจจุบันสูงที่สุด คือ ลักษณะของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เห็นได้ว่าผู้บริหารมีความสนใจในงาน

ประกันคุณภาพเป็นอันดับแรก แต่ลําดับที่ตํ่าสุด คือ ลักษณะของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง

แสดงได้ว่าบุคลากรยังมองเห็นว่างานประกันคุณภาพการศึกษายังไม่แนวทางและรูปแบบที่ไม่ชัดเจนจาก

ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนกระบวนการดําเนินงาน พบว่า น้อยที่สุด ได้แก่ การวางแผน อยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าในกระบวนการวางแผนยังไม่ชัดเจนลงถึง

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานและจากการวิจัยมานพ วงษ์น้อย (2011) การมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมี

ส่วนร่วมของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในด้าน

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษา  

2. ความต้องการจําเป็นของการบริหารการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ความต้องการจําเป็นสูงสุด ได้แก่ ลักษณะของบุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็น

จุดอ่อน เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมจะมาจากบุคลากรในหน่วยงานซึ่งจากการวิจัยของ สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555) 

ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 29 พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านบริบทอยู่ในระดับมากยกเว้น

การมีส่วนร่วม และการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน 

ปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางยกเว้น การนิเทศ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่ในระดับมาก ด้าน

กระบวนการ อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากยกเว้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอน

ปลายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลกระทบ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การเข้ามาศึกษา ดูงานหรือการเป็นที่ยอมรับ

ของสถานศึกษาอื่นอยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดําเนินการของรูปแบบ 

5) การประเมินของรูปแบบ 

3. แนวทางการบริหารการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดชลบุรี โดยสรุปจากผลการวิจัย พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ด้านลักษณะของบุคลากรในหน่วยงานอยู่ใน

ระดับสูงสุด และจากข้อเสนอแนะอื่น มีความเห็นว่าการจัดอบรมควรมีอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจได้อย่าง

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําเสนอแนวทางที่ 1 ได้แก่ เสริมสร้างลักษณะของ

บุคลากรภายในองค์การด้านความรู้ ความเข้าใจให้ตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และในส่วนวิธีการ

จะเป็นการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินและติดตามผลการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพจากการ

นําไปปฏิบัติและควรมีการปรับปรุงให้ทันต่อกระบวนการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วาลิช ลีทา (2560) แนวการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้านมีแนวทางสําคัญดังนี้ด้านการ

วางแผนเตรียมการ ได้แก่ การอบรมชี้แจงให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ด้านการดําเนินการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ คณะกรรมการควรดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน

การปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ ด้านการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มี

ความรู้ความสามารถและกําหนดตัวบ่งชี้การตรวจสอบที่ชัดเจน และด้านการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ ได้แก่ 

เชิญนักวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจต่อครูและขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการดําเนินการจากผู้นําชุมชน และ

ผลของการวิจัยรองลงมา คือลักษณะของหน่วยงานท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ายังขาดความเข้าใจและการแบ่งหน่วยงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 270 ~ 
 

ที่มีต่อการเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เสนอแนวทางที่ 2 กําหนดรูปแบบ

ลักษณะของการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและ

การแบ่งหน่วยงานที่ลดความซํ้าซ้อนและการวางแผนกําลังคนให้ชัดเจนและจากงานวิจัยของ วรีภรณ์ สงแก้ววัฒ

นา (2553) มีการ่วนใหญ่าโรงเรียนส่านบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดพบว้การศึกษาการบริหารงานบุคคลในด

นขั้นตอ็วางแผนกําลังคน เนื่องจากการวางแผนกําลังคนเป นแรกของการบริหารงานบุคคล เป็นการคาดคะเนว่

าจะต้องใช้คนในการทํางานมากน้อยเพียงใด มีคุณสมบัติอย่างไรเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ในส่วน

แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเข้าใจของการมีส่วนร่วมในการพัฒนานางานจากงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เพื่อให้มีการทํางานที่สามารถประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเพื่อจะสามารถให้ดําเนินงานประกัน

คุณภาพได้แบบทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ซึ่ง ละมุล รอดขวัญ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยสถานศึกษา

กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา และไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี โครงการและกิจกรรมไม่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไม่เห็นความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบข้อมูล การนําสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไม่ต่อเนื่องและนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่ครอบคลุมภาพ เครื่องมือการ

ประเมินคุณภาพไม่ชัดเจน ขาดการระดมความคิด การหาแนวทางพัฒนาและการวางแผน การดําเนินงานประกัน

คุณภาพ ซึ่งได้ว่าในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาควรการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจน และกําหนดบทบาทของแต่ละ

หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล และสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบเป็นทีมและ

สามารถวัดประเมินผลการทํางานได้อย่างมีระบบท่ีตอบสนองต่อขวัญและกําลังใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

สรุปผลและขKอเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่น สามารถใช้ผลจากการวิจัยนี้เพื่อนําไปกําหนดแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผลการดําเนินงานและการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการทํางานมากขึ้น เนื่องจาก

ผลการวิจัยพบว่าสภาพท่ีพึงประสงค์ในเรื่องของผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดับมากและสูงท่ีสุด 

2.ผู้บริหารผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่น สามารถใช้ข้อมูลเพื่อกําหนดความจําเป็นของ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้/เกณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาความรู้ และระบบการจัดการข้อมูลในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการวิจัยในข้อเสนอแนะ

พบว่าควรมีการจัดอบรมความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

2.ควรศึกษาเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของไทยกับนานาชาติ เพื่อการยกระดับการจัด

การศึกษาให้สามารถแข่งขันได้เพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย'อ 

 การศึกษาครั้งน้ีเป3นการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาสรBางแบบเสมือนจริงในระบบ

ชลประทานแบบฉีดฝอย โดยใชBโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) รUวมกับโปรแกรม SketchUp (3 มิติ) ทำการ

ประมาณราคากUอสรBาง ในบริเวณสวนหยUอม ภาควิขาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตรe มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี การศึกษาพบวUา การประมาณราคาดBวยโปรแกรม RainCAD และโปรแกรม 

SketchUp มีความแตกตUางกันไดBราคา 21,253.90 บาท และ 23,369.70 บาท ตามลำดับ เนื่องจากโปรแกรม 

RainCAD ไมUสามารถเห็นมุมมองของทUอแนวต้ัง (ทUอยืน) และขBอตUอตUางๆ จึงไมUไดBนำมาคำนวณราคา จะเห็นไดB

วUา การใชBแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาสรBางแบบทำใหBสามารถแสดงรายละเอียดและมุมมองไดBแบบ

เสมือนจริง ทำใหBการประมาณราคามีความแมUนยำและชUวยลดความผิดพลาดกUอนการกUอสรBางจริง 

 

คำสำคัญ :  แบบเสมือนจริง ชลประทานแบบฉีดฝอย แบบจำลองสารสนเทศอาคาร  

 

Abstract 

This study used Building Information Modeling (BIM) to create a virtual reality in the 

sprinkler irrigation system using the RainCAD (2D) program in conjunction with Sketchup (3D) 

to estimate the construction price in the garden area, textile engineering, faculty of 

engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The study found that the 

estimates with RainCAD and SketchUp program vary from 21,253.90 baht and 23,369.70 baht 
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respectively, because RainCAD can’t see the view of vertical pipes (Riser) and joints, so it is 

not calculated that the use of Building Information Models (BIM) can be created in a virtual 

way. This makes the estimation accurate and reduces the actual pre-construction error. 

 

Keywords : Virtualization, Sprinkler irrigation, BIM  

 

บทนำ 

โดยทั่วไปในการเขียนแบบและออกแบบงาน บนคอมพิวเตอรeดBวยเทคโนโลยี CAD หรือ Computer 

Aided Design/Drafting ทั ้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ในงานดBานกUอสรBาง สถาป�ตยกรรม สุขาภิบาล และ

โครงสรBางพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ�า ประปา ระบบระบายน้ำ ฯลฯ) เมื่อทำการออกแบบเรียบรBอยแลBว หากมีผูBอ่ืน

นำไปใชBงานและมีประสบการณeในการอUานแบบนBอย ยUอมอUานแบบและเขBาใจแบบเป3นไปดBวยความยากลำบาก 

เนื่องจากไมUใชUผูBที่ทำการออกแบบ การนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information 

Modeling ; BIM) มาชUวยการเขียนแบบและออกแบบงาน ยUอมทำใหBเกิดความเขBาใจไดBงUายในอUานแบบ 

เนื่องจากเป3นเทคโนโลยีการออกแบบเสมือนจริงแบบ 3 มิติ สามารถแสดงมุมมองไดB 360 องศา ทั้งยังแสดง

ผลไดBทั้งในคอมพิวเตอรeหรือบนโทรศัพทeมือถือ สามารถถอดปริมาณราคาและวัสดุกUอสรBางหรือ BOQ (Bill of 

Quantity) ทำใหBชUวยลดข้ันตอนและลดขBอผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงการจำลองสถานการณeและเหตุการณe

จริงกUอนการกUอสรBางเพ่ือลดป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดB 

จากแนวคิดดังกลUาว ทางคณะผูBจัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญและมีแนวความคิดในการศึกษาเรื่อง การ

ออกแบบชลประทานแบบฉีดฝอยรUวมกับเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information 

Modeling ; BIM) เพื่อไดBแบบเสมือนจริงแบบ 3 มิติ งUายตUอการวางแนวทUอและติดตั้ง ใหBความถูกตBองและ

แมUนยำ ประหยัดท้ังเวลาและลดแรงงาน ท้ังยังใชBเป3นแนวทางใหBผูBท่ีสนใจมาศึกษาตUอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือสรBางแบบจำลองเสมือนจริงของระบบชลประทานแบบฉีดฝอย ดBวยเทคโนโลยี BIM 

2. ทำการประเมินราคาคUาออกแบบ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ทำการออกเบื้องตBนของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยในงานภูมิทัศนeหรืองานจัดสวน ดBวยโปรแกรม 

RainCAD ที่ติดตั้งในโปรแกรม AutoCAD แบบทดลองใชBฟรีจำนวน 45 วัน โดยการศึกษาครั้งนี้ไดBเลือกใชB

ผลิตภัณฑeของ Hunter (หัวสปริงเกลอรeและผลิตภัณฑeอื ่นๆ) มาเป3นแนวทางในการศึกษาและออกระบบ
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ชลประทานแบบฉีดฝอยตามเกณฑeมาตรฐาน รวมถึงทำการถอดขBอมูลดBานการกUอสรBางเบื้องตBน จากนั้นนำเขBา 

SketchUp และใชBเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โดยใชBหลักการเดียวกับการออกแบบ แนว

ทUอทางระบบสุขาภิบาล มาออกแบบเสมือนจริงของแนวทUอและอุปกรณeตUางๆของระบบชลประทานแบบฉีด

ฝอย รวมถึงทำการถอดแบบและประมาณราคากUอสรBาง (BOQ)  

1. สถานที่ทำการออกแบบ บริเวณสวนหยUอม ภาควิขาวิศวกรรมสิ ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตรe 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี แสดงในภาพที ่ 1 ขนาดพื ้นท่ีทั ้งหมด 1009.8 ตารางเมตร 

ประกอบดBวยพ้ืนท่ีใชBออกแบบ 762.65 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีเป3นบUอน้ำ 247.15 ตารางเมตร  

 

ภาพท่ี 1 บริเวณสถานท่ีทำการออกแบบ 

 

2. การออกแบบหลักการทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง 

2.1 การออกแบบระบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยในงานภูมิทัศนe ซ่ึงการออกแบบระบบการใหB

น้ำแกUพืชสำหรับงานภูมิทัศนeนั้นมีขBอแตกตUางจากการออกแบบการใหBน้ำแกUพืชเพื่อการเกษตร เพราะวUาการ

ออกแบบระบบการใหBน้ำสำหรับงานภูมิทัศนeจะตBองคำนึงถึง ความสวยงาม ความคงทนถาวร การประหยัดน้ำ 

ประหยัดเวลาและคUาใชBจUาย แตUก็อาศัยหลักการการออกแบบท่ีเหมือนกัน โดยแบUงข้ันตอนดังน้ี 

1. หาปริมาณการใชBน้ำของพืช คือ การคายน้ำของพืชรวมกับน้ำที่ระเหยไปในอากาศรวม

เรียกวUา การคายระเหย ซึ่งเป3นคUาเบื้องตBนที่ใชBคำนวณหาปริมาณน้ำที่สUงใหBกับพืชในพื้นที่ ปริมาณการใชBน้ำ

ของพืชสามารถคำนวณไดBจากสมการท่ี 1  

 

  ETc = ETp × KC        (1) 

  ETc = ปริมาณการใชBน้ำของพืช (มิลลิเมตร/วัน) 

  ETp = ปริมาณการใชBน้ำของพืชอBางอิง (มิลลิเมตร/วัน)  

  KC = สัมประสิทธ์ิการใชBน้ำของพืช  
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2. การคำนวณหาขนาดทUอและการสูญเสียแรงดันภายในทUอ โดยมีหลักเกณฑeอยูUวUาในแตUละ

โซนการใหBน้ำควรมีความแตกตUางของแรงดันระหวUางหัวสปริงเกลอรeตBนทางกับปลายทางไมUเกิน 20 เปอรeเซ็นตe 

การคำนวณหาอัตราการไหลของน้ำภายในทUอคำนวณไดBจากสมการท่ี 2 

 

  Q = 
VD2

354
          (2) 

 

Q = อัตราการไหลของน้ำในทUอ (ลูกบาศกeเมตร/ช่ัวโมง) 

V = ความเร็วของน้ำภายในทUอ (เมตร/วินาที) 

D = เสBนผUานศูนยeกลางภายในของทUอ (มิลลิเมตร) 

3. การสูญเสียแรงดันภายในทUออันเน่ืองมาจากแรงเสียดทาน (Friction loss in pipe) การไหล

ของน้ำภายในทUอที่มีขนาดเดียวกัน คUาความฝ¢ดของการไหลหรือการสูญเสียแรงดันของน้ำจะแปรผันตาม

ปริมาณน้ำและความยาวของทUอ สามารถคำนวณไดBจากสมการ Hazen-Williams แสดงในสมการที่ 3 สUวน

การหาสูญเสียแรงดันของน้ำเน่ืองจากอุปกรณeในระบบทUอ (Minor loss) สามารถคำนวณจากสมการท่ี 4 

 

HL =          (3) 

 

HL = การสูญเสียแรงดันภายในทUอ (เมตร) 

Q  = อัตราการไหล (ลูกบาศกeเมตร/วินาที) 

C  = คUาสัมประสิทธ์ิของทUอ (Coefficient)  

D  = เสBนผUาศูนยeกลาง (เมตร) 

L  = ความยาวทUอ (เมตร) 

 

hf = Kx           (4) 

 

hf = การสูญเสียแรงดันของน้ำจากอุปกรณe (เมตร) 

K  = สัมประสิทธ์ิความตBานทานการไหล  

V  = ความเร็วของน้ำในทUอ (เมตร/วินาที) 

g  = แรงดึงดูดของโลก 9.81 (เมตร/วินาที2) 

4.87Dx 1.85C

Lx 1.8510.67Q

2g

2V
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4. การตรวจความถูกตBองจากการออกแบบของระบบชลประทานแบบฉีดฝอย 

โดยพิจารณาคUาสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ CU (Coefficient of Uniformity) ควรมีคUา

มากกวUา 85 เปอรeเซ็นตe คUาความสม่ำเสมอของการแผUกระจายของน้ำ DU (Distribution Uniformity) ควรมี

คUามากกวUา 75 เปอรeเซ็นตe สUวนคUาสัมประสิทธ์ิกำหนดการใหBน้ำ SC (Scheduling Coefficient) ดังน้ี 

 

  SC  =     1  ระบบน้ันมีความสม่ำเสมอสมบูรณeมากท่ีสุด 

  1   <  SC < 1.5 ระบบน้ันมีความสม่ำเสมอท่ียอมรับไดB 

  1.6 <  SC < 2  ระบบน้ันมีความสม่ำเสมอต่ำควรทำการปรับปรุงแกBไข 

 

5. การเลือกเครื่องสูบน้ำ ตBองทราบคUาแรงดันรวม (Total dynamic head) และอัตราการสูบ

น้ำ (Pump capacity) เพื่อนำคUาดังกลUาวไปเลือกเครื่องสูบน้ำโดยพิจารณาจากกราฟสมรรถนะประจำเครื่อง

สูบน้ำและคUา Q และ H เพื่อหาคUาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำที่ใหBคUามากที่สุดคUา TDH สามารถคำนวณไดB

จากสมการท่ี 5 

TDH = Hd + Fd ± Hs +Fs + ( )       (5) 

 

TDH =  แรงดันรวมของเคร่ืองสูบน้ำ (เมตร) 

Hd = แรงดันใชDงาน (เมตร) 

Fd = การสูญเสียแรงดันและอุปกรณOตPางๆ (เมตร) 

Hs = ความสูงจากระดับน้ำต่ำสุดถึงตำแหนPงดDานทPอดูดของเคร่ืองสูบน้ำ  

   (เมตร) 

Fs = การสูญเสียแรงดันดDานทPอดูด (เมตร) 

Vd = ความเร็วของน้ำดDานจPายท่ีปลายทPอ (เมตร/วินาที) 

 

2.2 โปรแกรม RainCAD (ภาพท่ี 2) มีความสามารถชUวยในงานดBานการออกแบบระบบชลประทาน

แบบหยดและแบบฉีดฝอย งานดBานภูมิทัศนe งานดBานระบายน้ำ สามารถเลือกชนิดของหัวสปริงเกลอรeไดBหลาย

ผลิตภัณฑe เชUน Toro, Rain bird, Hunter, Netafim ฯลฯ มีคุณสมบัติในการวางหัวสปริงเกลอรe ทUอประธาน 

ทUอแขนง คำนวณอัตราการไหลและการสูญเสียแรงดันภายในทUอ ถอดแบบและประมาณราคา ทั้งยังสรBาง

แบบจำลองการกระจายน้ำของหัวสปริงเกลอรe สามารถดาวนeโหลดจากเว็บไซดe www.sofwarerepublic.com 

และไดBมีการนำโปรแกรม RainCAD มาใชBงานกับการออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศนe 

2g

2Vd
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ณ.บริเวณสวนไมBหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อภิรัฐ ป¨©นทอง. 2551) โปรแกรมชUวยใหBการ

ออกแบบมีความสะดวกสามารถปรับเปลี่ยนแกBไขแบบไดBงUาย ชUวยการตัดสินใจในการติดตั้ง เพื่อลดขBอผิดจา

การออกแบบ อีกทั ้งเมื ่อนำการเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศนeดBวย

โปรแกรม  Eagle Point 2009, Land F/X 2009 และ RainCAD V.5 พบวUาโปรแกรม RainCAD ใหBคุณสมบัติ

ท่ีดีท่ีสุด ในแงUการออกแบบและการแสดงผล (อภิรัฐ ป̈©นทอง. 2556). 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โปรแกรม RainCAD 

 

2.3 Building Information Modeling หรือ BIM เป3นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการงาน

สถาป�ตยกรรม และการกUอสรBาง โดยเริ่มตั้งแตUการออกแบบอาคารไปจนถึงการกUอสรBาง BIM จะเป3นการใชB

ระบบคอมพิวเตอรeมาควบคุมกระบวนการตUางๆ ระบบจะสรBางแบบจำลองเสมือนของอาคารที ่แมUนยำ 

แบบจำลองแบบดิจิทัล อยUางการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสรBาง การประมาณราคา การจัดซ้ือ 

รวมไปถึงการวางแผนงานตUางๆ ของอาคาร ซึ่งเทคโนโลยี BIM จะเก็บขBอมูล (Data) ตUางๆ ในรูปแบบของ 2 

มิติ และ 3 มิติ สามารถประมวลผลไดBทั้ง ผังพื้น รูปดBาน รูปตัด รวมถึงการถอดดBานการกUอสรBาง (BOQ) ใน

ป�จจุบันโปรแกรม BIM ที ่นิยมนำมาใชBงาน ไดBแกU Autodesk Revit, ArchiCAD, Vectorworks Architect 

และ SketchUp เป3นตBน หรืออาจดาวนeโหลดโปรแกรมฟรีท่ีสามารถแสดงผลเทคโนโลยี BIM เพียงอยUางเดียว 

เชUน โปรแกรม BIM Vision, DDS-CAD Viewer และ BIMX มาชUวยในการเรียนรูBเบ้ืองตBน แสดงในภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 การแสดงผล BIM Vision แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากการออกแบบดBวย BIM  

 

ในป�จจุบันไดBมีการนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาทำการศึกษางาน

ออกแบบและเขียนแบบกUอสรBาง ดBานสถาป�ตยกรรม และการประเมินราคา เชUน การเปรียบเทียบการใชB

โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใชBในการเขียนแบบกUอสรBางรBานคBา

ปลีกในประเทศไทย (คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร. 2560) การนำระบบ BIM มาใชBในการจัดทำแบบกUอสรBางจริงสUวน

งานระบบอาคาร (M&E AS BUILT DRAWINGS) โรงแรมเวฟพัทยา (ป�ญญาพล จันทรeดอน. 2557) ทั ้งยัง

นำมาใชBงานเพ่ือประมาณการมูลคUางานกUอสรBางในสUวนงานสถาป�ตยกรรม (สรรพวัฒนe จตุพัฒนeวรางกูร. 2561) 

และงานประมาณราคาในสUวนระบบไฟฟ�าและส่ือสาร (เกียรติศักด์ิ ทองอUอน. 2560) เป3นตBน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ทำการสำรวจระดับพื้นที่ความสูง-ต่ำของสถานที่ทำการออกแบบ ดBวยกลBองวัดระดับและกลBองวัด

มุม เก็บตำเหนUงของตBนไมB และขอบเขตพื้นบUอน้ำ เพื่อจัดสรBางแผนท่ีและเสBนระดับความสูงในโปรแกรม 

AutoCAD เพื่อใชBเป3นขBอมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอย โดยการออกแบบครั้งนี้จะ

วางแนวทUอเพ่ือหลบแนวตBนไมB โดยไมUมีการตัดตBนไมBใหญUท่ีทำการปลูกไวB 

2. ทำการออกแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยดBวยโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) เลือกชนิดหัวสปริง

เกลอรe ขนาดของเครื่องสูบน้ำ โซนการใหBน้ำ คำนวณขนาดทUอ โดยใหBผUานเกณฑeมาตรฐานการออกแบบท่ี

ความเร็ว 1.5 เมตร/วินาที อัตราการไหลในเสBนทUอแตกตUางไมUเกิน 20 เปอรeเซ็นตe และแรงดันภายในทUอ

แตกตUางไมUเกิน 10 เปอรeเซ็นตe รวมถึงพิจารณาคUาสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ (CU) ที่ 85 เปอรeเซ็นตe ความ

สม่ำเสมอของการแผUกระจายน้ำ (DU) ที่ 75 เปอรeเซ็นตe สัมประสิทธิ์กำหนดการใหBน้ำ SC ถอดแบบและ

ประมาณราคาเบ้ืองตBน 
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3. ทำการสรBางแบบเสมือนจริงของระบบชลประทานแบบฉีดฝอยดBวยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

อาศัยโปรแกรม SketchUp และ3Skeng สรBางแบบ 3 มิติ จากแบบ 2 มิติท่ีนำมาจากโปรแกรม RainCAD เพ่ือ

สรBางแนวทUอ ขBอตUอ และหัวสปริงเกลอรe ฯลฯ ซึ่งบางชิ้นสUวนและอุปกรณeสำเร็จรูปในเครื่องมือ 3Skeng 

สามารถทำการดาวนeโหลดฟรีไดBจากเว็ปไซดe 3D Warehouse [1]  

4. ถอดแบบและประมาณราคาดBวยเคร่ืองมือ Quantifier Pro ท่ีติดต้ังในโปรแกรม SketchUp 

5. เปรียบเทียบขBอแตกตUางจากการออกแบบจากโปรแกรม RainCAD และ โปรแกรม SketchUp ดBวย 

3Skeng และ Quantifier Pro ท่ีใชBเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เสมือนจริงแบบ 3 มิติ  

6. ทำวิเคราะหeผล อภิปรายผลและทำการสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลของการออกแบบชลประทานแบบฉีดฝอยดBวยโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) เลือกหัวสปริงเกลอรe 

ผลิตภัณฑe Hunter แบบยกกระบอกหัวฉีดขึ้น-ลงอัตโนมัติ (Pop-Up) รุUน PS10 และPS15 รัศมี 3 เมตรและ 

4.6 เมตร ตามลำดับ แรงดันใชBงานที่ 2 – 4 บารe และแบUงโซนการใหBน้ำออกเป3น 2 โซน โดยพบที่ขนาดทUอ

ใหญUสุด 2 ½ นิ้ว และขนาดทUอต่ำสุด ½ นิ้ว แสดงไวBในภาพที่ 4 ขนาดเครื่องสูบน้ำใชBงานโดยมีอัตราการไหล

ไมUต่ำกวUา 15 ลูกบาศกeเมตร/ช่ัวโมง และแรงดันใชBงานไมUต่ำกวUา 2.0 บารe (20 เมตร)  

 

 
 

ภาพท่ี 4 การออกแบบชลประทานแบบฉีดฝอยจากโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) 
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2. จากการจำลองการกระจายน้ำจากโปรแกรม RainCAD พบวUา คUาสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ (CU) 

มีคUา 87.46 เปอรeเซ็นตe ความสม่ำเสมอของการแผUกระจายน้ำ (DU) มีคUา 83.12 เปอรeเซ็นตe สัมประสิทธ์ิ

กำหนดการใหBน้ำ SC มีคUา 1.17 ซ่ึงผUานเกณฑeมาตรฐานของการออก แสดงไวBในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แบบการใหBน้ำโปรแกรม RainCAD 

 

3. ผลจากโปรแกรม SketchUp ดBวยเครื่องมือ 3Skeng ของแบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอย จะ

แสดงองคeประกอบของระบบที่ออกแบบในแบบเสมือนจริง 3 มิติ เชUน แนวทUอ ขBอตUอตUางๆ วาลeว และเครื่อง

สูบน้ำ โดยทUอจะฝ�งอยูUใตBผิวดินในระดับ 20 – 30 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูUกับระดับสูง-ต่ำของพื้นที่และขนาด

ความยาวของหัวสปริงเกลอรe แสดงในภาพที่ 6 สUวนภาพที่ 7 เป3นแบบเสมือนจริง 3 มิติ ท่ีระดับผิวดินท่ีสรBาง

แบบเรียบรBอยแลBว 
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ภาพท่ี 6 แบบเสมือนจริง 3 มิติ ใตBผิวดินท่ีแสดงแนวทUอ ขBอตUอ วาลeว และเคร่ืองสูบน้ำ  

 

 
 

ภาพท่ี 7 แบบเสมือนจริง 3 มิติ ระดับผิวดินท่ีออกแบบเรียบรBอย 

 

4 . จากการถอดแบบและประมาณราคาของโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) และโปรแกรม SketchUp 

(3 มิติ) ดBวยเครื่องมือ Quantifier Pro โดยคิดจาก ทUอ ขBอตUอ วาลeวและหัวสปริงเกลอรe (ไมUรวมราคาเครื่องสูบ

น้ำ คUาแรง ฯลฯ) ไดBราคา 21,253.90 บาท และราคา 23,369.70 บาท ตามลำดับ (ในภาพที่ 8 และ 9) ความ

แตกตUางของราคา เนื่องจากโปรแกรม RainCAD มีมุมมองแบบ 2 มิติ ไมUสามารถแสดงรายละเอียดบางสUวนไดB

ชัดเจน เชUน ทUอยืน (Riser) ท่ีตUอกับหัวสปริงเกลอรe ไดBเหมือนกับโปรแกรม SketchUp (3 มิติ) เป3นตBน 
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       ภาพท่ี 8 ราคาจากโปรแกรม RainCAD       ภาพท่ี 9 ราคาจากเคร่ืองมือ SketchUp-Quantifier Pro 

 

อภิปรายผล  

ในการสรBางแบบเสมือนจริงในระบบชลประทานแบบฉีดฝอยดBวยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

การศึกษาช้ีเห็นไดBวUา การใชBทั้ง 2 โปรแกรม คือโปรแกรม RainCAD ท่ีมีความสามารถในการออกแบบระบบ

ชลประทานแบบฉีดฝอย แบบที่ออกมานั้นจะเป3นแบบ 2 มิติ รUวมกับการใชBโปรแกรม SketchUp และเครื่อง 

3Skeng มาเขียนแบบชิ้นงานแบบ 3 มิติ จะทำใหBไดBแบบท่ีเหมือนสภาพใกลBเคียงความเป3นจริง ผูBอUานแบบไดB

เห็นมุมมองที่ครอบคลุมและใหBรายละเอียดเพิ่มมากกวUาแบบ 2 มิติ ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 เมื่อทำการถอดแบบ

และประมาณราคาแบบทำใหBมีความแมUนยำเพ่ิมมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 1 สัญลักษณeแบบโปรแกรม RainCAD (2 มิติ) และโปรแกรม SketchUp – 3Skeng (3 มิติ) 

 

การแสดงผล โปรแกรม RainCAD (2 มิติ) โปรแกรม SketchUp – 3Skeng (3 มิติ) 

1. หัวสปริงเกลอรe 
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2. ทUอ 

  
3. ขBอตUอ 

  
4. วาลeว 

  
5. ทUอยืน 

  
6. เคร่ืองสูบ 

  
 

สรุปผลและขaอเสนอแนะ  

จากการศึกษาการสรBางแบบเสมือนจริงในระบบชลประทานแบบฉีดฝอยดBวยแบบจำลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) ไดBนำ 2 โปรแกรมมาใชBรUวมกันคือ โปรแกรม RainCAD (2 มิติ) มีจุดเดUนในเรื่องการออกแบบ

ระบบชลประทาน สUวนโปรแกรม SketchUp และเครื่อง 3Skeng มีจุดเดUนในเรื่องการเขียนแบบ 3 มิติ ซ่ึง

สามารถแสดงมุมมองไดB 360 องศา การประมาณราคาในการออกแบบดBวยโปรแกรม RainCAD ไดBราคา 

21,253.90 บาท สUวนโปรแกรม SketchUp ไดBราคา 23,369.70 บาท เนื ่องจากโปรแกรม RainCAD ไมU

สามารถเห็นมุมมองของทUอแนวตั้ง (ทUอยืน) ที่ตUอขึ้นมาติดกับหัวสปริงเกลอรeและขBอตUอตUางๆ จึงไมUไดBคิดรวม

ราคาในสUวนดังกลUาวทำใหBมีราคาท่ีตUางกัน จากการศึกษาสามารถสรุปไดBวUา การใชBแบบจำลองสารสนเทศ

อาคาร (BIM) มาชUวยเขียนแบบทำใหBสามารถเห็นรายละเอียดและแสดงมุมมองไดBแบบเสมือนจริง ทำใหBการ

ประมาณราคามีความแมUนยำมากข้ึนและชUวยลดขBอผิดพลาดกUอนการกUอสรBางจริง  
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รูปร่างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

Development of a program for a machine to support the creation of 3D 

molds, prototypes for shaping agricultural products to increase product value 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค9หลักเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติ

ตFนแบบ สำหรับกำหนดรูปรGางผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคGาสินคFา โดยโปรแกรมสรFางขึ้นเพื่อใชFในการ

อำนวยความสะดวกใหFแกGเกษตรกรในการสั่งพิมพ9แบบแมGพิมพ9ตFนแบบ สำหรับนำไปทดลองใชFในการเปลี่ยน

รูปทรงของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อดูลักษณะของรูปรGางและลักษณะของผลผลิต เพื่อใชFเปTนขFอมูลชGวยใน

การตัดสินใจกGอนสั่งผลิตแบบแมGพิมพ9ในจำนวนมากตGอไป โดยตัวโปรแกรมแบGงการทำงานออกเปTน 4 สGวน

ใหญGไดFแกG 1) สGวนรายการใหFเลือกแบบแมGพิมพ9ที่ผูFใชFงานสรFางขึ้นเอง 2) สGวนรายการใหFเลือกแบบแมGพิมพ9

สำเร็จรูปที่โปรแกรมมีใหF ซึ ่งมีอยู G 3 รูปแบบ 3) สGวนรายการเลือกปรับปรุงแบบแมGพิมพ9 4) สGวนแสดง

สถานะการทำงานและรายการส ั ่ งพ ิ มพ 9  โปรแกรมพ ัฒนาข ึ ้ น โดยหล ักการของ  Application 

Structure/Application Pattern หร ือ Design Pattern และใชF ร ูปแบบการเข ียนแบบ Model View 

ViewModel (MVVM) โปรแกรมพัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 โดยใชFภาษา C# ที ่เขียนบน

แพลตฟอร9ม Universal Windows Platform (UWP) จากการทดสอบพบวGาระบบสามารถทำงานไดFสมบูรณ9

ในทุกสGวนและไดFรับการประเมินการใชFงานอยูGในระดับ ดีมาก โดยมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.33 และมีคGาเบี่ยงเบนอยูG

ท่ี 0.48 

 

คำสำคัญ :  โปรแกรมส่ังพิมพ9 3มิติ  แบบแมGพิมพ9 3 มิติ การเปล่ียนรูปทรงผลไมF 
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Abstract 

The purpose of this research was to develop a program for create supportive machine of 

molding for transforming agricultural products. The program was created for use in facilitating 

the farmers to order prototype molds. To be used to experiment in changing the shape of 

agricultural products to see the shape and nature of the produce. To be used as a decision-

making aid before ordering the next batch of molds. In which the program is divided mainly 

into 4 functions, including 1)  As for the list, select the mold that the user created, 2) As for 

the list, select ready-made molds that there are 3 types of programs that the program 

provides, 3) As for the selection list of mold adjustment, 4) Working status display and print 

order list Program developed by the principle of Application Structure / Application Pattern 

or Design Pattern and uses the Model View Model (MVVM) writing format, a Windows 10 

operating system development program using C # language written on Universal Windows. 

Platform (UWP) The results found that the system is fully functional in all parts and has been 

assessed, the usage is at a good level �̅� = 4.33, S.D =0.48. 

 

Keywords : 3D printing program, 3D mold model, Fruit deformation. 

 

บทนำ 

ป�จจุบันประเทศไทยกำลังกFาวเขFาสูGยุคที่เรียกวGาไทยแลนด9 4.0 ซึ่งมุGงเนFนใหFประเทศไทยเปTนประเทศ

เศรษฐกิจใหมG (New Engines Of Growth) ซ ึ ่ งจากย ุคท ี ่  3 หร ือไทยแลนด9 3.0 ประเทศได Fม ุ G งเนFน

ภาคอุตสาหกรรมหนัก เชGน โรงงานผลิตรถยนต9 ปูนซีเมนต9 โดยในชGวงเริ่มตFนของยุคนี้ประเทศไทยมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยGางรวดเร็ว แตGเมื่อเวลาผGานไปเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยGางมาก ทำใหFประเทศไทยยังติดอยูGในกับดักรายไดFปานกลางยาวนานกวGา 40 

ป� รัฐบาลจึงไดFออกนโยบายประเทศไทยยุคที่ 4 หรือไทยแลนด9 4.0 โดยเนFนใหFเปTนเศรษฐกิจใหมG มีการวาง

นโยบายชาติ 20 ป� (2560-2579) เพื่อกำหนดแนวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหFมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

คลFายๆ กับประเทศที่เจริญแลFวอื่นๆ เชGน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ�น อังกฤษ ที่มีการกำหนดแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศอยGางชัดเจน   

 แมFวGาป�จจุบันประเทศไทยจะเนFนภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แตGคง

ปฏิเสธไมGไดFวGาภาคเกษตรกรรมก็ยังคงมีบทบาทสำคัญตGอประเทศไทยอยูG แตGจากอดีตจวบจนป�จจุบันประชากร

ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมมักเปTนผูFมีรายไดFนFอย เนื่องจากราคาผลผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
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กลไกของตลาด หากมีสินคFาชนิดเดียวกันใหFผลผลิตออกมามากในชGวงเวลาเดียวกันก็จะทำใหFราคาสินคFาทาง

การเกษตรนั้นๆ ตกต่ำ สGงผลใหFเกษตรกรมีรายรับนFอยและกลายเปTนผู FมีรายไดFนFอยตามไปดFวย การนำ

นวัตกรรมมาบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรจึงเปTนทางออกที่นGาสนใจ เพื่อเปTนการสรFางความ

แตกตGางใหFกับสินคFาและทำใหFผลผลิตท่ีไดFน้ันมีมูลคGาสูงข้ึนดFวยตัวของสินคFาเหลGาน้ันเอง  

 การเปลี่ยนรูปทรงของผลไมFหรือผลผลิตทางการเกษตรจัดเปTนอีกหนึ่งสิ่งในการเพิ่มมูลคGาของสินคFา 

ประเทศที่มีการเปลี่ยนรูปทรงของผลไมFแลFวประสบผลสำเร็จคือ ประเทศญี่ปุ�นที่มีการเปลี่ยนรูปทรงของเม-

ลอนและแตงโมเปTนรูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงหัวใจเปTนตFน ทำใหFผลผลิตดังกลGาวมีมูลคGาเพิ่มขึ้น แตGใน

ประเทศไทยการเปล่ียนรูปทรงผลไมFยังไมGคGอยแพรGหลายและในการเปล่ียนรูปทรงผลผลิตน้ันพบวGามีเฉพาะการ

เปลี่ยนรูปทรงของผลไมFเทGานั้นยังไมGมีการเปลี่ยนรูปทรงกับพืชชนิดอื่น ซึ่งเปTนเรื่องที่นGาสนใจ ถFาเกษตรกร

สามารถเปลี่ยนรูปทรงผลไมFและพืชชนิดอื่นใหFสอดคลFองตามความตFองการของตลาดหรือสอดคลFองกับชGวง

เทศกาลตGางๆ จะทำใหFผลผลิตเหลGาน้ันมีมูลคGาเพ่ิมข้ึนและขFอจำกัดอีกหน่ึงส่ิงท่ีพบในการเปล่ียนรูปทรงผลผลิต

ทางการเกษตรคือ เกษตรกรไมGสามารถสรFางแมGพิมพ9ตFนแบบ เพื่อนำมาทดลองเปลี่ยนรูปทรงของผลผลิตทาง

การเกษตรกGอนที่จะตัดสินใจสั่งผลิตแบบแมGพิมพ9จำนวนมาก เนื่องจากขFอจำกัดทางดFานเครื่องมือสำหรับการ

สรFางแมGพิมพ9มีราคาแพง จึงสGงผลใหFเกษตรกรไมGสามารถออกแบบหรือสรFางแมGพิมพ9ไดFดFวยตนเอง  

 ป�จจุบันเทคโนโลยี 3D printer มีความกFาวหนFาเปTนอยGางมากและมีการนำมาประยุกต9ใชFงานในดFาน

ตGางๆ 3D printer คือเครื่องที่ใชFกระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำใหFเกิดเปTนรูปรGางที่สามารถจับตFองไดF ซึ่งการ

เติมเนื้อหรือพิมพ9วัสดุลงไปนั้นเรียกวGา Additive Process โดยกGอนที่จะพิมพ9งานไดFตFองมีขFอมูลในรูปแบบของ 

Digital ซึ่งสามารถใชFโปรแกรมคอมพิวเตอร9จำพวก CAD (Computer Aided Design) ในการออกแบบ หรือ

ใชFสแกนเนอร9 3 มิติ ในการเปลี่ยนวัตถุในโลกความจริงเปTนไฟล9ดิจิตอลที่เรียกวGาโมเดล 3D โดยเม่ือไดFโมเดล

หรือช้ินงานในรูปของไฟล9ดิจิตอลแลFว ก็จะนำไฟล9นั้นไปทำการ Slice หรือตัด Layer งานออกมาใหFเปTนแผGน

บางๆ เพ่ือท่ีจะใหFเคร่ืองพิมพ9 3 มิติ พิมพ9แผGนหรือช้ันบางๆ น้ันทับตGอกันจนเกิดเปTนวัตถุ 3 มิติข้ึนมา  

 คณะผู Fวิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการแกFป�ญหาในเรื ่องของการเปลี ่ยนรูปทรงของผลผลิตทาง

การเกษตรและขFอจำกัดที่เกษตรกรไมGสามารถสรFางแบบแมGพิมพ9ของรูปทรงไดF จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี 

3D printer มาประยุกต9ใชFในการสรFางรูปแบบแมGพิมพ9ของรูปทรง เพื่อใชFเปTนตัวตFนแบบในการทดลองเปลี่ยน

รูปทรงของผลผลิตทางการเกษตรกGอนท่ีจะนำรูปแบบแมGพิมพ9น้ันไปผลิตในจำนวนท่ีมากข้ึน เคร่ือง 3D printer 

มีหลายรูปแบบหลายราคา และแตGละรูปแบบจะมีโปรแกรมที่คอยสนับสนุนการสั่งพิมพ9ของตนเอง และมีวิธีนำ

ไฟล9ดิจิตอลไปทำการสั่งพิมพ9หลายลักษณะ ไมGวGาจะเปTนการสั่งผGาน SD Card หรือสั่งผGานระบบเครือขGาย ซ่ึง

จากการสอบถามและทดลองใหFเกษตรกรใชFงานสั่งพิมพ9แบบแมGพิมพ9ในรูปแบบตGางๆ พบวGามีป�ญหาในเรื่อง

ของความซับซFอนในการสั่งพิมพ9และในการนำไฟล9ดิจิตอลมาใชFในการสั่งพิมพ9 รวมไปถึงบางพื้นที่ไมGมีสัญญาณ

อินเทอร9เน็ตทำใหFไมGสามารถสั่งงานผGานระบบเครือขGายไดF ผูFวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชF
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ในการสั่งพิมพ9 การเลือกไฟล9ดิจิตอลในการสั่งพิมพ9ผGานการเชื่อมตGอแบบ USB เพื่ออำนวยความสะดวกใหFแกG

เกษตรกร  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ สำหรับกำหนดรูปรGาง

ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคGาสินคFา 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบสำหรับกำหนด

รูปรGางผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคGาสินคFา โดยใชFหลักการของ Application Structure/Application 

Pattern หรือ Design Pattern และใชFรูปแบบการเขียนแบบ Model View ViewModel (MVVM) โปรแกรม

พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 โดยใชFภาษา C# ที่เขียนบนแพลตฟอร9ม Universal Windows 

Platform (UWP)  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. กลุGมตัวอยGางไดFจากการเลือกแบบเจาะจงประกอบไปดFวยเกษตรกรจำนวน 2 รายและผูFเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 ราย 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ตัวแปรตFน คือ โปรแกรมสำหรับเคร่ืองสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ 

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม 

3. ข้ันตอนการสรFางและพัฒนานวัตกรรม 

 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบมีขั้นตอนหลักอยูG 3 

ข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขFอมูลของแมGพิมพ9ที ่มีอยู Gในป�จจุบัน ความตFองการของเกษตรกร 

เทคโนโลยี 3D Printer เพ่ือใชFเปTนกรอบแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรม 

3.2 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมวิจัยท่ีเก่ียวขFอง เพ่ือเปTนแนวทางในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา

โปรแกรมสำหรับเคร่ืองสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ 

3.3 การสรFางและพัฒนานวัตกรรมจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขFอมูลทำใหFไดFกรอบแนวความคิด

ในการพัฒนาการทำงานของโปรแกรม โดยโปรแกรมมีการทำงานแบGงออกเปTน 4 สGวนหลักไดFแกG 1) สGวนรายการ

ใหFเลือกแบบแมGพิมพ9ที่ผูFใชFงานสรFางขึ้นเอง 2) สGวนรายการใหFเลือกแบบแมGพิมพ9สำเร็จรูปที่โปรแกรมมีใหF ซึ่งมีอยูG 
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3 รูปแบบ รูปแบบละ 3 ขนาด 3) สGวนรายการเลือกปรับปรุงแบบแมGพิมพ9 4) สGวนแสดงสถานะการทำงานและ

รายการส่ังพิมพ9 โดยมีข้ันตอนการพัฒนาดังตGอไปน้ี 

  3.3.1 การวิเคราะห9 (Analysis) ทำวิเคราะห9ภาพรวมการทำงานของโปรแกรมดังน้ี เริ่มจากการ

รับแบบแมGพิมพ9 3มิติจากผูFใชFงาน โดยผูFใชFสามารถเลือกจากแบบแมGพิมพ9สำเร็จที่โปรแกรมมีไวFใหFหรือสามารถ

คFนหาแบบแมGพิมพ9ที่ผูFใชFออกแบบไวF เมื่อผูFใชFงานทำการเลือกแบบแมGพิมพ9เสร็จระบบจะทำการตรวจสอบวGาแบบ

แมGพิมพ9นั้นเปTนรูปแบบท่ีเขFากับระบบไดFหรือไมG ถFาไดFระบบจะดำเนินการเรียกใชFงานโปรแกรมพิมพ9แบบ 3 มิติ 

แตGถFาไมGใชGรูปแบบที่เขFากับระบบไดF ระบบจะทำการแจFงใหFผูFใชFทำการบันทึกรูปแบบนั้นใหมGใหFเปTนรูปแบบท่ี

สามารถเขFากับระบบไดF จึงใหFผูFใชFงานเลือกแบบแมGพิมพ9อีกครั้งเพื่อทำการสั่งพิมพ9 กGอนการสั่งพิมพ9ระบบจะทำ

การปรับปรุงแบบแมGพิมพ9กGอนเพื่อเปTนการป�องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากแบบแมGพิมพ9ไมGสมบูรณ9 เชGน มี

จุดบางจุดที่เชื่อมตGอกันไมGสนิท เมื่อปรับปรุงเสร็จระบบจะทำการเรียกโปรแกรมสั่งพิมพ9พรFอมทั้งแสดงแบบ

แมGพิมพ9สำหรับการสั่งพิมพ9ใหFผูFใชFเห็นผGานทาง Monitor เมื่อผูFใชFทำการตรวจสอบพรFอมทั้งปรับแตGงคGาตGาง ๆ 

ของแบบแมGพิมพ9เสร็จเรียบรFอยแลFวผูFใชFสามารถส่ังพิมพ9แบบแมGพิมพ9 3 มิติไดF โดยระบบจะทำการสGงไฟล9แมGพิมพ9

ดังกลGาวไปยังเคร่ืองพิมพ9 3 มิติเพ่ือทำการพิมพ9  

  3.3.2 การออกแบบ (Design) ในการออกแบบการทำงานของโปรแกรมสามารถแสดงภาพรวม

ของการทำงานไดFดังภาพแผนผังตGอไปน้ี 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังการทำงานรวมของระบบ 
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 จากภาพดFานบนเมื่อผูFใชFงานทำการเป�ดโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงหนFารายการใหFเลือก

รูปแบบการเลือกแมGพิมพ9โดยรูปแบบการเลือกแมGพิมพ9จะแบGงออกเปTน 2 รูปแบบการเลือกคือ 1) ผูFใชFสามารถ

คFนหาแมGพิมพ9ที่ออกแบบไวFเองโดยการกดเลือกที่ปุ�ม เลือกแบบแมGพิมพ9 2) ผูFใชFสามารถเลือกแบบแมGพิมพ9

สำเร็จรูปไดF หลังจากเลือกรูปแบบแมGพิมพ9เสร็จระบบจะรอการเลือกการซGอมแซมรูปแบบแมGพิมพ9จากผูFใชF ถFา

ผูFใชFเลือกการซGอมแซมระบบจะทำการเรียกใชFงานฟ�งก9ชัน OnFixedOperate ซึ่งเปTนฟ�งก9ชันในการปรับปรุง

แมGพิมพ9 แตGถFาไมGเลือกปรับปรุง ระบบจะทำการเรียกใชFฟ�งก9ชัน CheckAndRepair_3MF เพื ่อทำการ

ตรวจสอบวGาแมGพิมพ9นั้นเปTนไฟล9นามสกุล 3MF หรือไมG ถFาไมG ระบบจะแจFงใหFผูFใชFงานทำการบันทึกไฟล9ใหFเปTน

นามสกุล 3MF และทำการปรับปรุงไฟล9แมGพิมพ9ใหFอัตโนมัติ จากนั้นระบบรอการกดเลือกปุ�มพิมพ9แมGพิมพ9 เม่ือ

ผูFใชFกดเลือกปุ�มพิมพ9แมGพิมพ9ระบบจะทำการเรียกใชFงานฟ�งก9ชัน OnPrintOperate เพื่อทำการเรียกใชFงาน

โปรแกรม 3D Printer ของระบบปฏิบัติการ Windows10 และรอการกดเลือกสั่งพิมพ9เพื่อทำการพิมพ9แมGพิมพ9 

3D 

  3.3.3 การพัฒนาโปรแกรม ในการพัฒนาโปรแกรมผูFวิจัยเลือกใชFหลักการของ Application 

Structure/Application Pattern หรือ Design Pattern ในการพัฒนาโปรแกรม ทำการเลือกรูปแบบการ

เขียนแบบ Model View ViewModel (MVVM) โดยพัฒนาบนระบบปฏิบัต ิการ Windows 10 และใชF

แพลตฟอร9ม Universal Windows Platform (UWP) ในการพัฒนา ภาษาท่ีใชFในการพัฒนาคือภาษา C#  

  3.3.4 การทดสอบการทำงานและการนำโปรแกรมไปใชFงานโดยมีผลดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนFารายการโปรแกรมแมGพิมพ9 3 มิติท่ีอยูGในรายการเมนู Start (3D MoldApp) 
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ภาพท่ี 3 หนFาหลักของโปรแกรม 

 

  จากภาพที่ 3 เปTนหนFาหลักโปรแกรมโดยจะแบGงออกเปTน 4 สGวนไดFแกG สGวนที่ 1) สGวนหัว

โปรแกรมประกอบไปดFวยตราสถาบันและชื่อโปรแกรม 2) สGวนรายการใหFเลือกแบบแมGพิมพ9อื่น เปTนสGวนที่ใหF

ผูFใชFงานสามารถเลือกแมGพิมพ9ที่ผูFใชFออกแบบไวFเองประกอบดFวย เมนูเลือกแบบแมGพิมพ9 และเมนูปรับปรุงแบบ

แมGพิมพ9 ซึ่งเมนูปรับปรุงแบบแมGพิมพ9มีไวFเพื่อทำการปรับปรุงซGอมแซมแมGพิมพ9ในสGวนที่เชื่อมตGอกันไมGสนิท 3) 

สGวนรายการแบบแมGพิมพ9 เปTนสGวนแบบแมGพิมพ9สำเร็จรูปท่ีโปรแกรมเตรียมไวFใหFผูFใชFไดFเลือกใชFงาน ประกอบไป

ดFวย แมGพิมพ9หัวใจ แมGพิมพ9สี่เหลี่ยม และแมGพิมพ9แปดเหลี่ยม สGวนที่ 4) เปTนสGวนแสดงสถานะการทำงานของ

โปรแกรมวGาขณะน้ันโปรแกรมกำลังทำงานอยูGในสถานะใด และมีเมนูส่ังพิมพ9รวมอยูGในสGวนน้ีดFวย 

 

 
 

ภาพท่ี 4 เลือกเมนูแบบแมGพิมพ9อ่ืน 
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  จากภาพที่ 4 แสดงหนFาตGางใหมGปรากฏขึ้นเมื่อผูFคลิกที่เมนู “เลือกแบบแมGพิมพ9” เพื่อใหFผูFใชF

ไดFทำการคFนหาและเลือกแบบแมGพิมพ9ของตนเองท่ีสรFางข้ึนเอง เพ่ือทำการส่ังพิมพ9ในลำดับตGอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 5 สถานะการทำงานกรณียืนยัน เลือกแมGพิมพ9ท่ีผูFใชFสรFาง 

 

  จากภาพที่ 5 เปTนแถบแสดงสถานะการทำงานโปรแกรมหลังจากที่ผู FใชFทำการเลือกแบบ

แมGพิมพ9ที่ตนเองสรFางขึ้น เมื่อผูFใชFไดFทำการกดยืนยันการเลือกแบบแมGพิมพ9แลFว โปรแกรมจะนำแบบแมGพิมพ9ท่ี

ผูFใชFเลือกนั้นมาทำการปรับปรุงซGอมแซมแมGพิมพ9ในบริเวณที่ไมGไดFเชื่อมตGอติดกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดFในขั้นตอน

การออกแบบ แบบแมGพิมพ9 โดยในสGวนของแถบสถานะจะแสดงขFอความวGา “กรุณารอระบบกำลังปรับปรุง

แมGพิมพ9” และทำการป�ดการใชFงานปุ�ม “พิมพ9แมGพิมพ9” 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงสถานะพรFอมพิมพ9 

 

  จากภาพที่ 6 เมื่อโปรแกรมทำการปรับปรุงแมGพิมพ9เสร็จเรียบรFอยแลFวโปรแกรมจะแสดง

สถานะการทำงานวGา “แมGพิมพ9พรFอมสำหรับการส่ังพิมพ9” เพ่ือเปTนการแจFงใหFผูFใชFทราบวGาขณะน้ีแบบแมGพิมพ9 
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พรFอมใหFทำการส่ังพิมพ9 และโปรแกรมจะทำการเป�ดการใชFงานปุ�ม “พิมพ9แมGพิมพ9” เพ่ือส่ังพิมพ9  

 

 
 

ภาพท่ี 7 กรณีเลือกแบบแมGพิมพ9สำเร็จรูป 

 

  จากภาพที่ 7 แสดงผลการเลือกแบบแมGพิมพ9สำเร็จรูปที่โปรแกรมเตรียมไวFใหF โดยเมื่อผูFใชFทำ

การเลือกรายการเมนูแมGพิมพ9หัวใจ จะปรากฎรายการเมนูยGอยใหFผูFใชFเลือก ซึ่งเมนูยGอยนั้นประกอบไปดFวย

รายการ 3 รายการไดFแกG ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญG ซ่ึงหมายถึงขนาดของแมGพิมพ9 

  ผลการนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใชFในการสั่งพิมพ9แมGพิมพ9เครื่อง 3D Printer ยี่หFอ Original 

Prusa i3 MK3S ผลท่ีไดFจากการส่ังพิมพ9แสดงไดFดังภาพตGอไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ผลการพิมพ9ตFนแบบแมGพิมพ9และการพิมพ9ตFนแบบแมGพิมพ9ท่ี 50 % 
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ภาพท่ี 9 ผลการพิมพ9ตFนแบบแมGพิมพ9สำเร็จท่ี 100 % 

 

  3.3.5 การประเมินผลการทำงานของโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 

มิติตFนแบบ ไดFแบGงการประเมินออกเปTน 3 ดFานไดFแกG ดFานการวิเคราะห9และออกแบบ ดFานประสิทธภาพในการ

ทำงาน และดFานความงGายตGอการใชFงาน ซึ่งประเมินโดยผูFเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทGาน และเกษตรกรจำนวน 2 

ทGาน 

 

ผลการวิจัย 

การทดสอบการทำงานของโปรแกรมรGวมกับเครื่อง 3D Printer เพื่อสรFางแมGพิมพ9ตFนแบบ พบวGา

สามารถทำงานไดFสมบูรณ9 ตามขอบเขตท่ีไดFกำหนดไวF โดยสามารถสรุปผลการทดลองการทำงานของโปรแกรม

ไดFดังตGอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในการแจFงใหFบันทึกไฟล9นามสกุล 3MF 

คร้ังท่ี นามสกุลไฟลDอ่ืนท่ีเปdนไฟลD 3D แจgงใหgบันทึกไฟลDเปdน 3MF  ผลการส่ังพิมพD 

1 .stl แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 

2 .stl แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 

3 .ply แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 

4 .ply แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 

5 .obj แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 

6 .obj แจFงใหFบันทึก ส่ังพิมพ9ไดF 
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จากตารางที่ 1 เปTนการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในการแจFงใหFบันทึกไฟล9นามสกุล 3MF โดย

ทำการเป�ดไฟล9นามสกุลอ่ืนจำนวน 3 นามสกุลไฟล9 นามสกุลไฟล9ละ 2 คร้ัง ผลปรากฎวGาโปรแกรมสามารถแจFง

เตือนใหFผูFใชFงานทำการบันทึกไฟล9ท่ีเปTนนามสกุลอื่นใหFเปTนนามสกุล 3MF ทั้ง 6 ครั้ง โดยนามสกุลไฟล9 3MF 

เปTนมาตรฐานของ Microsoft ที่ใชFในการบันทึกไฟล9 3D สำหรับใชFในการพิมพ9ดFวย 3D Printer และหลังจาก

ทำการบันทึกไฟล9แลFวสามารถทำการส่ังพิมพ9แมGพิมพ9ผGานโปรแกรมไดF 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในการปรับปรุงแมGพิมพ9กGอนทำการส่ังพิมพ9 

จำนวนคร้ังท่ีเปlดไฟลD ลักษณะแบบแม'พิมพD จำนวนคร้ังในการปรับปรุงไฟลD 

10 แบบแมGพิมพ9ท่ีสรFางข้ึนเอง 10 

10 แบบแมGพิมพ9สำเร็จรูป 10 

   

 จากตารางที่ 2 เปTนการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในการปรับปรุงแมGพิมพ9กGอนทำการสั่งพิมพ9 

โดยทำการทดสอบกับลักษณะของแมGพิมพ9ทั้งแบบสรFางเองและแบบสำเร็จรูป ซึ่งทำการเป�ดไฟล9อยGางละ 10 

ครั้ง ผลปรากฏวGาโปรแกรมสามารถทำการปรับปรุงแมGพิมพ9ทั้งแมGพิมพ9ที่สรFางขึ้นเองโดยผูFใชFและแมGพิมพ9

สำเร็จรูป ครบท้ัง 20 คร้ัง 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมในเป�ดไฟล9แมGพิมพ9ที่ผู FใชFสรFางและการเลือกไฟล9จาก

แมGพิมพ9สำเร็จรูปและการส่ังพิมพ9 

จำนวนคร้ังท่ีเปlดไฟลD ประเภทของไฟลD จำนวนคร้ังของผลการ

เปlดไฟลD 

จำนวนคร้ังของผล

การส่ังพิมพD 

10 แมGพิมพ9ท่ีผูFใชFสรFางข้ึนเอง 10 10 

18 (2 คร้ังต'อขนาด) แมGพิมพ9สำเร็จรูป 18 18 

 

 จากตารางที่ 3 การทดสอบการทำงานของโปรแกรมในเป�ดไฟล9แมGพิมพ9ที่ผูFใชFสรFาง การเลือกไฟล9จาก

แมGพิมพ9สำเร็จรูปและการสั่งพิมพ9 โดยหัวขFอ “แมGพิมพ9ที่ผูFใชFสรFางขึ้นเอง” หมายถึงการใหFผูFใชFงานทำการเลือก

รายการ “เลือกแบบแมGพิมพ9” เพื่อทำการคFนหาไฟล9ที่ผูFใชFสรFางขึ้น ซึ่งทำการทดสอบเป�ดไฟล9จำนวน 10 คร้ัง 

และในหัวขFอ “แมGพิมพ9สำเร็จรูป” เปTนการใหFผูFใชFเลือกไฟล9ที่มีอยูGแลFวในโปรแกรม ซึ่งแมGพิมพ9สำหรับเร็จรูปจะ

มีแบบแมGพิมพ9จำนวน 3 แบบแตGละแบบมี 3 ขนาด ทำการทดสอบทุกขนาด ขนาดละ 2 ครั้ง รวมเปTน 18 คร้ัง

โดยพบวGาโปรแกรมสามารถเป�ดไฟล9 ไดFท้ัง 2 รูปแบบและสามารถส่ังพิมพ9 ไดFท้ัง 2 รูปแบบ 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินการทำงานของโปรแกรมสำหรับเคร่ืองสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ 

รายการ ค'าเฉล่ีย 𝒙" ค'าเบ่ียงเบน S.D. 

1. การวิเคราะห9และออกแบบ 3.8 0.44 

2. ประสิทธิภาพในการทำงาน 4.4 0.54 

3. งGายตGอการใชFงาน 4.8 0.44 

รวม 4.33 0.48 

  

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินการทำงานของโปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 

มิติตFนแบบในภาพรวมอยูGในระดับดีมาก โดยมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.33 และมีคGาเบี่ยงเบนอยูGที่ 0.48 โดยเม่ือ

พิจารณาเปTนรายดFานพบวGา ดFานงGายตGอการใชFงานมีคGาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.8 และมีคGาเบี่ยงเบนอยูGที่ 0.44 ผล

การประเมินอยูGในระดับ ดีมาก ดFานประสิทธิภาพในการทำงาน มีระดับคGาเฉลี่ยรองลงมาคือ 4.4 และมีคGา

เบี่ยงเบนอยูGที่ 0.54 ผลการประเมินอยูGในระดับ ดีมาก และดFานที่มีคGาเฉลี่ยนFอยสุดคือดFานการวิเคราะห9และ

ออกแบบโดยมีคGาเฉล่ียเทGากับ 3.8 และมีคGาเบ่ียงเบนอยูGท่ี 0.44 ผลการประเมินอยูGในระดับ ดี 

 

อภิปรายผล  

  จากการวิจัยพบวGาโปรแกรมมีประสิทธิภาพในการทำงานสอดคลFองตามตัวแปรตาม คือโปรแกรม

สามารถใหFผูFใชFงานทำการคFนหาไฟล9ที่ผูFใชFสรFางขึ้นเองไดF หรือสามารถเลือกเป�ดไฟล9จากโปรแกรมท่ีมีไวFใหF 

นอกจากนั้น ในกรณีที่ไฟล9ของผูFใชFสรFางขึ้นมาเองเปTนไฟล9นามสกุลอื่นที่ไมGใชG 3MF โปรแกรมจะทำการแจFง

เตือนผูFใชFงานใหFทำการบันทึกไฟล9นั้นใหมG ใหFเปTนไฟล9นามสกุล 3MF กGอนทำการสั่งพิมพ9 โดย 3MF เปTน

นามสกุลไฟล9ที ่เปTนมาตรฐานของ Microsoft ที่ใชFในการบันทึกไฟล9 3D เพื่อใชFสำหรับการพิมพ9ดFวย 3D 

printer และในการทดสอบการปรับปรุงแบบแมGพิมพ9ทั้งการเลือกปรับปรุงเองผGานรายการ “ปรับปรุงแบบ

แมGพิมพ9” และการปรับปรุงอัตโนมัติดFวยโปรแกรม โปรแกรมก็สามารถทำการปรับปรุงไดFเชGนกัน อยGางไรก็ตาม

จากการประเมินการใชFงานโปรแกรมพบวGาการวิเคราะห9และออกแบบมีคะแนนเฉลี่ยนFอยสุดอันเนื่องมาจาก

การวางตำแหนGงของปุ�มเมนู การแสดงเมนูที่ซGอนอยูGยังไมGสะดวกตGอการใชFงานเทGาที่ควรและโปรแกรมยังไมG

คGอยสวยงาม และจากการใชFงานโปรแกรมเมื่อทำการสั่งพิมพ9 โปรแกรมจะทำการเรียกโปรแกรมสั่งพิมพ9ของ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft windows 10 ขึ้นมาเพื่อทำการกำหนดคGาของเครื่องพิมพ9กGอนทำการพิมพ9 ซ่ึง

จะตFองใชFความรูFความเขFาใจในการตั้งคGาการพิมพ9 นอกจากนั้นเสFนพลาสติกที่ใชFในการพิมพ9จะตFองเปTนเสFน

พลาสติกใสสามารถทนตGอสภาพอากาศกลางแจFงไดF และจากการสังเกตการทดสอบพิมพ9แบบแมGพิมพ9ของ

เครื่องพิมพ9ของผูFวิจัยพบวGา ในการพิมพ9แบบแมGพิมพ9นั้นใชFระยะเวลาในการพิมพ9นาน เชGน ถFาตFองการทำแบบ

แมGพิมพ9รูปหัวใจสำหรับเมลอนเที่มีผลโตเต็มวัยซึ่งมีขนาดเสFนผGานศูนย9กลาง 10 – 15 เซนติเมตร ดังนั้นแบบ
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แมGพิมพ9รูปหัวใจจะตFองมีขนาดเสFนผGานศูนย9กลางไมGนFอยกวGาเสFนผGานศูนย9กลางที่กลGาวมา และเมื่อทำการส่ัง

พิมพ9แบบแมGพิมพ9ดังกลGาวจะตFองใชFเวลาไมGนFอยกวGา 20 ชั่วโมงตGอ 1 ชิ้น ตFองทำการพิมพ9 2 ชิ้นเนื่องจากตFอง

แบGงครึ่งใหFเปTน 2 สGวนเพื่อใชFประกบผลเมลอน  ดังน้ันการพิมพ9แบบบแมGพิมพ9ดFวยเครื่อง 3D Printer จึง

เหมาะสำหรับการสรFางแบบแมGพิมพ9ตFนแบบเทGานั้น ไมGเหมาะสำหรับการนำไปใชFในการสรFางแบบแมGพิมพ9ใน

จำนวนมาก ๆ  

 

สรุปผลและขgอเสนอแนะ  

1. โปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ สำหรับกำหนดรูปรGางผลผลิตทาง

การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคGาสินคFาที่สรFางขึ้นมีแบบแมGพิมพ9 3 มิติสำเร็จรูป ใหFเลือกใชF  3 โมเดล โมเดลละ 3 

ขนาด และผูFใชFสรFางสามารถเลือกแบบแมGพิมพ9ท่ีสรFางข้ึนเองไดF 

2. โปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ สำหรับกำหนดรูปรGางผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคGาสินคFาท่ีสรFางขึ้นผGานการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในดFานตGางๆ ท้ังทางดFานการ

ทำงานของโปรแกรมในการแจFงใหFบันทึกไฟล9นามสกุล 3MF ดFานการทำงานของโปรแกรมในการปรับปรุง

แมGพิมพ9กGอนทำการสั่งพิมพ9 และดFานการทำงานของโปรแกรมในเป�ดไฟล9แมGพิมพ9ที่ผูFใชFสรFางและการเลือกไฟล9

จากแมGพิมพ9สำเร็จรูปและการส่ังพิมพ9 

3. โปรแกรมสำหรับเครื่องสนับสนุนการสรFางแมGพิมพ9 3 มิติตFนแบบ สำหรับกำหนดรูปรGางผลผลิตทาง

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคGาสินคFาท่ีสรFางข้ึนมีคGาการประเมินภาพรวมอยูGในระดับดีมาก โดยมีคGาเฉล่ียเทGากับ 4.33 

และมีคGาเบ่ียงเบนอยูGท่ี 0.48 

ขFอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาโปรแกรมใหFสามารถใชFงานรGวมกับ 3D Printer หลายๆ บริษัท และเพิ่มฟ�งก9ชันในการ

ปรับแตGงคGาตGาง ๆ กGอนทำการส่ังพิมพ9   

2. งานวิจัยน้ีสามารถนำไปเปTนเครื่องมือสำหรับเกษตรกรที่ตFองการเพิ่มมูลคGาผลผลิตดFวยการเปลี่ยน

รูปทรงของผลผลิตทางการเกษตร โดยนำไปใชFในขั้นตอนของการสรFางรูปทรงตFนแบบ และตFองแนะนำขั้นตอน

และวิธีการใชFงานใหFกับเกษตรกรกGอนการใชFงาน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช9การจัดการเรียนรู9แบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL 

และ CBL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 3 โรงเรียนห9วยแถลงพิทยาคม 

The Improvement of Academic Achievements by Integrated CLIL, TPACK, PBL 

and CBL Learning Management Framework for Mathayomsuksa 3 Students, 

Huaithalaeng pittayakom school  

 
ณัฐริกา เวียงคำ1 และ สุวรรณา บุเหลา2 

1 โรงเรียนห)วยแถลงพิทยาคม อำเภอห)วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท? 091-831-4434 อีเมล Nattariga27376@htp.ac.th 
2 คณะครุศาสตร? มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท? 064-757-8887 อีเมล suwanna.b@nrru.ac.th 

  

บทคัดย'อ  

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค8เพ่ือ (1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบ

บูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 (2) ประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK 

PBL และ CBL กลุ[มตัวอย[างท่ีใชMในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3/3 โรงเรียนหMวยแถลงพิทยาคม 

อำเภอหMวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2563 จำนวน 38 คน ไดMมาจากการสุ[ม

ตัวอย[างแบบกลุ[ม เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย ประกอบดMวย แผนการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใชMในการวิจัย ไดMแก[ ค[าเฉล่ีย 

ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค[ารMอยละ และการทดสอบดMวยสถิติที 

 ผลการวิจัยพบว[า (1) นักเรียนไดMคะแนนเฉล่ีย 32.63 คะแนน คิดเปlนรMอยละ 93.23 และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL ภาพรวมอยู[ในระดับมาก  

 

คำสำคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การบูรณาการ วิทยาศาสตร8 โครโมโซม 

 

Abstract 

This research is aimed at (1) improving academic achievements by integrated CLIL, 

TPACK, PBL and CBL learning management framework concerning the structures related to 

the genetic transformation for Mathayomsuksa 3 (Grade 9) students and (2) evaluating the 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 300 ~ 

 

satisfaction from the integrated CLIL, TPACK, PBL and CBL learning management framework. 

The sample is 38 Mathayomsuksa 3/3 students from Huaithalaeng pittayakom school, 

Huaithalaeng District, Nakhon Ratchasima in semester 1, academic year 2020. Cluster 

sampling was used to obtain the sample. The research instruments include an integrated 

learning management plan, an academic achievement test and a satisfaction evaluation 

form. The statistics used are the mean, the standard deviation, the percentage, and the 

dependent t-test. 

The results show that (1) the students average score is 32.63, which is 93.23 percent, 

and the post-test academic achievements are statistically higher than the pre-test ones at 

0.05 significance level and (2) overall students have high satisfaction with the integrated 

CLIL, TPACK, PBL and CBL learning management framework. 

 

Keywords: Academic achievement, Integration, Science, Chromosome 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันนโยบายในการพัฒนาการศึกษาไดMมุ[งพัฒนาผูMเรียนใหMมีทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมี

องค8ประกอบคือ 3R4C คือ 3 R ไดMแก[  Reading (การอ[าน) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร8  

(Arithmetic) และ 4C ไดM แก[  Critical Thinking (การคิด วิ เคราะห8 ) Communication (การ ส่ือสาร) 

Collaboration (การร[วมมือ) และ Creativity (ความคิดสรMางสรรค8) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะ

ดMานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (พชรพล คำสมาน สมบัติ คชสิทธ์ิ และชาญชัย วงศ8สิรสวัสด์ิ, 2562) ส[งผล

ใหMครูตMองเปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูMสอนไปเปlนนักออกแบบการจัดการเรียนรูM ท่ีสามารถกำหนดแนวทาง

ของแผนการจัดการเรียนรูMไดMอย[างมีเป�าหมายท่ีชัดเจน สามารถใชMกระบวนการเชิงระบบในการระบุส่ิงท่ีทMาทาย

ต[อผูMเรียนในการจัดการเรียนรูM นอกจากน้ียังตMองสามารถประยุกต8ความรูM และทักษะในการกำหนดและ 

วางกรอบการจัดการเรียนรูMท่ีทMาทายต[อผูMเรียน โดยเลือกใชMรูปแบบการจัดการเรียนรูM เทคนิคการจัดการเรียนรูM 

และเทคโนโลยีท่ีส[งเสริมการเรียนรูMไดMอย[างเหมาะสม (ไสว ฟ�กขาว และอาภาพร สิงหราช, 2563) 

 ในการพัฒนาผูMเรียนใหMมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 น้ันตMองใชMเทคนิคการจัดการเรียนรูMท่ีหลากหลาย  

หน่ึงในเทคนิคการจัดการเรียนรูMท่ีส[งเสริมการพัฒนาผูMเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การจัดการเรียนรูMแบบ Active 

learning ซ่ึงเปlนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูMท่ีใหMผูMเรียนไดMมีส[วนร[วมในกิจกรรมการเรียนรูMทุกข้ันตอน 

โดยลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรูMและเปlนศูนย8กลางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูM มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความรับผิดชอบร[วมกันในกระบวนการเรียนรูMใชMกระบวนคิดข้ันสูงในการแกMสถานการณ8ป�ญหา
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อย[างเปlนระบบอย[างสรMางสรรค8 สามารถใชMการปฏิสัมพันธ8ร[วมกันแลกเปล่ียนเรียนรูM สะทMอนผลของการเรียนรูM

ระหว[างผูMเรียนดMวยกันเองและระหว[างผูMเรียนกับผูMสอน จนสามารถสรMางองค8ความรูMจากกิจกรรมการเรียนรูMไดM

ดMวยตนเอง ซ่ึงการจัดการเรียนรูMแบบ Active Learning สามารถสรMางใหMเกิดข้ึนไดMท้ังในหMองเรียนและ 

นอกหMองเรียน รวมท้ังสามารถใชMไดMกับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ท้ังการเรียนรูMเปlนรายบุคคล การเรียนรูM 

แบบกลุ[มเล็ก และการเรียนรูMแบบกลุ[มใหญ[ รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูMท่ีนิยมมาใชM ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูMจะข้ึนอยู[กับวัตถุประสงค8ของกิจกรรมการเรียนรูMเน้ือหาเวลาและจำนวนของผูMเรียน (วารินท8พร  

ฟ�นเฟ��องฟู, 2562) 

ผูMวิจัยในฐานะครูผูMช[วยตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทMองถ่ิน รุ[นบรรจุปa 2561 โรงเรียนหMวยแถลง

พิทยาคม อำเภอหMวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

รับผิดชอบรายวิชาวิทยาศาสตร8 ซ่ึงเปlนรายวิชาท่ีมีคำศัพท8ภาษาอังกฤษผสมผสานเปlนจำนวนมาก เน้ือหา

ค[อนขMางยากต[อการทำความเขMาใจ ทำใหMนักเรียนเกิดความเบ่ือหน[ายในการเรียน ส[งผลต[อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

 ดังน้ัน ผูMวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดการเรียนการสอนโดยใชMกระบวนการเรียนรูM แบบ Active 

Learning โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูM 4 รูปแบบ ไดMแก[ (1) การบูรณาการระหว[างความรูMดMานเทคโนโลยี

ความรูMดMานการสอนและความรูMดMานเน้ือหา )Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK) 

(2) การบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรูMสาระวิชา )Content and Language Integrated 

Learning: CLIL) (3) การจัดการเรียนรูMโดยใชMชุมชนเปlนฐาน )Community - based Learning: CBL) และ 

(4) การเรียนรูMแบบใชMโครงงานเปlนฐาน )Project-based Learning: PBL) โดยมุ[งหวังว[าจะสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และเพ่ิมทักษะต[าง ๆ ใหMกับผูMเรียนไดMมากข้ึน ตลอดจนนำผลท่ีไดMจากการ

จัดกิจกรรมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหMมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนต[อไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ 

CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปaท่ี 3 

  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL 

รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปaท่ี 3 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง 

  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนหMวยแถลงพิทยาคม อำเภอ

หMวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2563 จำนวน 300 คน 

 กลุ[มตัวอย[างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3/3 โรงเรียนหMวยแถลงพิทยาคม 

อำเภอหMวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2563 จำนวน 38 คน ไดMมาจากการสุ[ม

ตัวอย[างแบบกลุ[ม (Cluster sampling) 

2. ข้ันตอนในการดำเนินการ 

 2.1 ทดสอบก[อนเรียน (Pre-test) กับกลุ[มตัวอย[างโดยใชMแบบทดสอบก[อนเรียน จำนวน 5 ขMอ 

 2.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL 

และ CBL โดยมีข้ันตอนดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กระบวนการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ TPACK+CLIL+CBL+PBL 

 

 จากภาพท่ี 1 พบว[า แผนการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ TPACK+CLIL+CBL+PBL มีการจัดการ

เรียนการสอน 3 ข้ันตอน ไดMแก[ ข้ันนำ ข้ันสอน และข้ันสรุป โดยมีการบูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรูM 

ต[าง ๆ ในแต[ละข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันนำ ครูกล[าวทักทายนักเรียนเปlนภาษาอังกฤษ และแนะนำคำศัพท8ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวขMองกับ

เน้ือหา แลMวกระตุMนความสนใจของนักเรียนเพ่ือนำเขMาสู[หน[วยการเรียนรูMท่ี 2 เร่ือง พันธุศาสตร8 โดยใชMภาพนำ

หน[วย ซ่ึงเปlนภาพรวงขMาว และใชMส่ือเปlนคลิปวีดิโอนำเสนอ 8 พันธุ8ขMาวไม[ขัดสี กินดีมีประโยชน8  

 ข้ันสอน ครูอธิบายเร่ืองลักษณะทางพันธุกรรมโดยใชMโปรแกรม PowerPoint แลMวใหMนักเรียน

ศึกษาเร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม โดยใชM QR Code แลMวร[วมกับอภิปรายเพ่ือใหM
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ไดMขMอสรุปว[า การใชMความรูMเก่ียวกับการถ[ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ลักษณะทาง

พันธุกรรม จากการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของผูMคนในชุมชนของตัวเอง จากน้ันทำกิจกรรมท่ี 2.1 

โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม แลMวจึงไดMมีการแบ[งกลุ[ม ๆ ละ 5-6 คน มอบหมายใหM

วางแผนสรMางแบบจำลองโครโมโซมพืชในชุมชนของตนเอง แลMวนำเสนอผลการสรMางแบบจำลองโครโมโซมหนMา

ช้ันเรียน และนำความรูMท่ีไดMรับไปเผยแพร[ใหMกับคนในครอบครัวหรือชุมชน 

 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร[วมกันสรุปองค8ความรูMเก่ียวกับโครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทาง

พันธุกรรม และทำแบบทดสอบหลังเรียนดMวยเกม Kahoot 

 2.3 เม่ือส้ินสุดกิจกรรมจึงทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชMแบบทดสอบชุดเดียวกับ

แบบทดสอบก[อนเรียน 

 2.4 ใหMนักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK 

PBL และ CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม ซ่ึงเปlนแบบ

ประเมินออนไลน8จาก Google Forms 

 2.5 วิเคราะห8ผลการวิจัย โดยสรุปคะแนนจากแผนการจัดการเรียนรูM ทดสอบความแตกต[างของ

ค[าเฉล่ียก[อนเรียนและหลังเรียน และทดสอบสถิติทีของคะแนนท่ีไดMจากการทำแบบทดสอบ 

 2.6 วิเคราะห8คะแนนความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ เทียบกับเกณฑ8มาตรฐาน

ท่ีกำหนด 

3. เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย 

 3.1 แผนการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 

หน[วยการเรียนรูMท่ี 2 เร่ือง พันธุศาสตร8 แผนการจัดการเรียนรูMท่ี 3 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอด

ทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 ซ่ึงผ[านการตรวจสอบความถูกตMองเหมาะสม และแกMไข

ตามขMอเสนอแนะของอาจารย8นิเทศก8 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปlนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ขMอ ท่ีผ[านการ

พิจารณาความถูกตMอง เหมาะสม และหาค[าดัชนีความสอดคลMองระหว[างขMอคำถามกับวัตถุประสงค8 (Item-

Objective Congruence Index: IOC) โดยผูMเช่ียวชาญจำนวน 3 ท[าน 

 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL 

เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม จำนวน 10 ขMอ 

4. การเก็บรวบรวมขMอมูล  

    ผูMวิจัยเก็บรวบรวมขMอมูล ใชMเวลาจำนวน 4 สัปดาห8 ท้ังการจัดการเรียนการสอนในหMองเรียน และ

การลงพ้ืนท่ีของกิจกรรม CBL 
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5. การวิเคราะห8ขMอมูล 

สถิติท่ีใชMในการวิเคราะห8ขMอมูล ไดMแก[ ค[าเฉล่ีย ค[ารMอยละ ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ค[าที โดยการวิเคราะห8ความพึงพอใจของนักเรียนจะนำผลท่ีไดMเทียบกับเกณฑ8ของการประเมิน )มหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51  – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด    

ค่าเฉล่ีย 3.51  – 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก    

ค่าเฉล่ีย 2.51  – 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง    

ค่าเฉล่ีย 1.51  – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับน้อย    

ค่าเฉล่ีย 1. 00 – 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด 

  
ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL 

และ CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 ผลการจัดกิจกรรมดังภาพท่ี 2-5 และมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

  
ภาพท่ี 2 นักเรียนสรMางแบบจำลองโครโมโซม ภาพท่ี 3 ผลการสรMางแบบจำลองโครโมโซม 

  
ภาพท่ี 4 นำเสนอแบบจำลองโครโมโซมในหMองเรียน ภาพท่ี 5 นำเสนอแบบจำลองโครโมโซมในชุมชน 
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ตารางท่ี 1 ผลการจัดการเรียนรูMโดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL  

เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม  

งานท่ีมอบหมาย ประเภท คะแนนเต็ม x! 

ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง ลักษณะทางพันธุกรรม งานเด่ียว 5 4.79 

กิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทาง

พันธุกรรม 

งานเด่ียว 5 5 

การสรMางแบบจำลองโครโมโซม งานกลุ[ม 10 10 

การนำเสนอผลงานหนMาช้ันเรียน งานกลุ[ม 10 8.47 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน งานเด่ียว 5 4.37 

รวม 35 32.63 

 

  จากตารางท่ี 1 พบว[า การจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL เร่ือง โครงสรMาง

ท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม มีการประเมินผล 5 ส[วน ไดMแก[ การทำใบงานเปlนงานเด่ียว ใบงานท่ี 

2.1 เร่ือง ลักษณะทางพันธุกรรม คะแนนเต็ม 5 คะแนน กิจกรรมท่ี 2.1 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการ

ถ[ายทอดทางพันธุกรรม คะแนนเต็ม 5 คะแนน งานกลุ[มสรMางแบบจำลองโครโมโซม คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การนำเสนอผลงานหนMาช้ันเรียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน

เต็ม 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 35 คะแนน โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 32.63 คะแนน คิดเปlนรMอยละ 93.23 

 

ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL  

เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 

รายการ คะแนนเต็ม x! S.D. ร̀อยละ df t-test* 

ก[อนเรียน 5 1.97 0.79 39.40 
37 16.11 

หลังเรียน 5 4.37 0.63 87.37 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

 

  จากตารางท่ี 2 พบว[า หลังจากจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL เร่ือง 

โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบก[อนเรียน ค[าเฉล่ีย 1.97 คะแนน คิดเปlนรMอยละ 39.41 และคะแนน

จากการทดสอบหลังเรียน มีค[าเฉล่ีย 4.37 คิดเปlนรMอยละ 87.37 และเม่ือเปรียบเทียบค[าเฉล่ียของคะแนนจาก
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การทดสอบก[อนเรียนและหลังเรียนดMวยการทดสอบค[าที มีค[าเท[ากับ 16.11 แสดงใหMเห็นว[า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL 

รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปaท่ี 3 โดยมีผูMตอบแบบประเมินจำนวน 31 คน จากท้ังหมด 37 คน คิดเปlนรMอยละ 83.78 มีผลการ

ประเมินดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลประเมินความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL  

เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม  

รายการ x! S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. กิจกรรมสอดคลMองกับจุดประสงค8 4.32 0.79 มาก 

2. ภาระงานและช้ินงานสอดคลMองกับกิจกรรม 4.19 0.83 มาก 

3. กิจกรรมเหมาะสมกับระยะเวลา 4.13 0.72 มาก 

4. กิจกรรมสนุก น[าสนใจ และมีความสุขกับการเรียน 4.42 0.67 มาก 

5. กิจกรรมท่ีบูรณาการ CLIL 4.23 0.76 มาก 

6. กิจกรรมท่ีบูรณาการ TPACK 4.19 0.75 มาก 

7. กิจกรรมท่ีบูรณาการ PBL 4.10 0.75 มาก 

8. กิจกรรมท่ีบูรณาการ CBL 4.19 0.70 มาก 

9. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.42 0.56 มาก 

10. นักเรียนสามารถนำความรูMท่ีไดMไปประยุกต8ใชMกับเร่ืองอ่ืน ๆ ไดM 4.55 0.68 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.27 0.72 มาก 

 

  จากตารางท่ี 3 พบว[า นักเรียนมีความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL 

และ CBL เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม ภาพรวมอยู[ในระดับมาก (x!=4.27, 

S.D.=0.72) เม่ือพิจารณารายขMอพบว[า ขMอคำถามท่ีนักเรียนพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุด คือ นักเรียนสามารถนำความรูMท่ี

ไดMไปประยุกต8ใชMกับเร่ืองอ่ืน ๆ ไดM มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (x!=4.55, S.D.=0.68) และขMอคำถามท่ี

นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีนMอยท่ีสุด คือกิจกรรมท่ีบูรณาการ PBL มีความพึงพอใจระดับมาก (x!=4.10, 

S.D.=0.75) 
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อภิปรายผล 

  1. หลังจากการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK 

PBL และ CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนหMวยแถลงพิทยาคม พบว[า นักเรียนมีคะแนนโดยเฉล่ีย 32.63 คะแนน คิดเปlนรMอย

ละ 93.23 ของคะแนนเต็ม 35 คะแนน เม่ือพิจารณาคะแนนรายบุคคล พบว[า มีผูMท่ีมีคะแนนนMอยท่ีสุด คือ 30 

คะแนน คิดเปlนรMอยละ 85.71 ของคะแนนเต็ม จำนวน 3 คน และผูMท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ 35 คะแนน คิดเปlน

รMอยละ 100 ของคะแนนเต็ม จำนวน 5 คน และเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว[างก[อนเรียนและ

หลังเรียน พบว[า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สอดคลMองกับวารินท8พร ฟ�นเฟ��องฟู (2562) ท่ีไดMศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต[อวิชาสุขศึกษา 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูMแบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS 

ผลการวิจัยพบว[า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูMแบบ 

Active Learning ตามกระบวนการ GPASS หลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนหMวยแถลงพิทยาคม มีความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูM

แบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL เร่ือง โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม 

ภาพรวมอยู[ในระดับมาก (x!=4.27, S.D.=0.72) สอดคลMองกับวารินท8พร ฟ�นเฟ��องฟู (2562) ท่ีไดMศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต[อวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูM

แบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ผลการวิจัยพบว[า เจตคติของนักเรียนท่ีมีต[อวิชาสุขศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรูMแบบ Active Learning ตามกระบวนการ GPASS ในภาพรวม 

นักเรียนมีเจตคติอยู[ในระดับมากท่ีสุด (x!=4.54, S.D.=0.15) เน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรูMท่ีใชMมีความ

เหมาะสม น[าสนใจ มีความชัดเจน ทำใหMนักเรียนมีความสุขกับวิธีเรียน และสามารถนำความรูMท่ีไดMไป

ประยุกต8ใชMกับเร่ืองอ่ืน ๆ ไดM 

 

สรุปผล  

ผูMวิจัยไดMจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL รายวิชาวิทยาศาสตร8 5 เร่ือง 

โครงสรMางท่ีเก่ียวขMองกับการถ[ายทอดทางพันธุกรรม ใหMกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนหMวยแถลง

พิทยาคม อำเภอหMวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 38 คน พบว[า นักเรียนมีคะแนนโดยเฉล่ีย 32.63 

คะแนน คิดเปlนรMอยละ 93.23 ของคะแนนเต็ม 35 คะแนน โดยมีผูMท่ีมีคะแนนนMอยท่ีสุด คือ 30 คะแนน คิด

เปlนรMอยละ 85.71 ของคะแนนเต็ม จำนวน 3 คน และผูMท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ 35 คะแนน คิดเปlนรMอยละ 100 

ของคะแนนเต็ม จำนวน 5 คน และเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว[างก[อนเรียนและหลังเรียน 

พบว[า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว[าก[อนเรียนอย[างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
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นักเรียนมีความพึงพอใจต[อการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL ภาพรวมอยู[ใน

ระดับมาก (x!=4.27, S.D.=0.72) 

 

ข̀อเสนอแนะ 

 1. ขMอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใชM 

1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชM TPACK บางคร้ังตMองใชMอินเทอร8เน็ต ผูMสอนจึงควรสำรวจความ

พรMอมของหMองเรียน และของผูMเรียนดMวย ท้ังอินเทอร8เน็ต และอุปกรณ8ในการเขMาถึง 

1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชM CLIL ผูMสอนควรช้ีแจงและทำความเขMาใจกับผูMเรียนก[อนจัดการ

เรียนการสอน เพราะนักเรียนบางส[วนยังปรับตัวไม[ไดM อาจจะใหMความร[วมมือไม[มากเท[าท่ีควร ไม[กลMาท่ีจะออก

เสียงคำศัพท8ภาษาอังกฤษ เพราะมีความกังวลว[าจะออกเสียงผิดไปจากสำเนียงท่ีถูกตMอง และควรบูรณาการ

อย[างต[อเน่ือง และเสริมแรงทางบวกแก[นักเรียน เช[น การกล[าวชมนักเรียน เพ่ือใหMนักเรียนกลMาท่ีจะออกเสียง

คำศัพท8ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

1.3 การจัดการเรียนรูMแบบ CBL ผูMสอนควรทำความเขMาใจกับผูMเรียนถึงวิธีการเขMาถึงชุมชนอย[าง

เหมาะสม เพ่ือใหMสามารถเก็บรวบรวมขMอมูล หรือไดMรับความร[วมมือกับชุมชนอย[างเต็มท่ี 

1.4 การจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL ค[อนขMางจะใชMเวลานาน  

จึงควรบริหารจัดการกับบทเรียนใหMเหมาะสม 

 2. ขMอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต[อไป 

2.1 ควรเพ่ิมการบูรณาการการจัดการเรียนรูM CLIL TPACK PBL และ CBL กับบทเรียนอ่ืน ๆ หรือ

วิชาอ่ืน ๆ ใหMมากข้ึน และทำอย[างต[อเน่ือง 

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูMแบบบูรณาการ CLIL TPACK PBL และ CBL กับ

วิธีการจัดการเรียนรูMในรูปแบบอ่ืน ๆ 

2.3 ควรเพ่ิมจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหMเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย.อ 

 การวิจัยน้ีได3มีวัตถุประสงค= 1) เพ่ือสร3างชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= 3100-0104           

2)เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= 3100-0104 3) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวTางกTอนเรียนและหลังเรียน ประชากรท่ีใช3ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษา

ระดับช้ัน ปวส.2 แผนกวิชาชTางไฟฟ[า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1 ป\การศึกษา 2563 จำนวน 32 คน    

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= เคร่ืองมือท่ีใช3ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด3วยชุดการสอน 

วิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=รหัสวิชา 3100-0104 ได3แกT ใบเน้ือหา แบบฝaกหัดท3ายบทเรียน ใบประลอง และ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 ผลการศึกษาวิจัยพบวTา ชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= 3100-0104 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ=ท่ีกำหนด 80/80  เทTากับ 82.90/82.78 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู3เรียนหลังเรียนสูงกวTากTอน

เรียนอยTางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05.  

 

คำสำคัญ: ชุดการสอนสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= 

 

Abstract 

This research aims to 1) create a set of teaching subject Pneumatic and 

Hydraulics3100-0104, 2) find efficiency of teaching series subject Pneumatic and 

Hydraulics3100-0104 and 3) compare academic achievement before and after learn.        

The population used in this study was vocational Certificate 2, Electrical Department, Phayao 

Technical College, semester 1, academic year 2020. There were 32 participants enrolled in 

subject Pneumatic and Hydraulics. The tool used in this study is a set of teaching subject 
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Pneumatics and Hydraulics course code 3100-0104, which includes content sheet, exercise 

at the end of the lesson, practice sheet and an achievement test. 

The results of the research showed that the teaching set of pneumatic and 

hydraulics 3 1 0 0 -0 1 0 4  has the specified efficiency of 8 0 / 8 0  equal to 8 2 .90 /  8 2 .78.            

The learning achievement of the learners after learning was significantly higher than before 

studying at level .05 

 

Keywords: a set of teaching subject Pneumatic and Hydraulics 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหTงชาติพุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 

2551กลTาวถึงแนวการจัดการศึกษาโดยสรุปวTา กระบวนการจัดการเรียนการสอนต3องยึดผู3เรียนเป�นสาคัญ ครู

ต3องจัดประสบการณ=ให3ผู3เรียนได3เรียนรู3ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได3ท้ังในและนอกเวลาเรียน ครูต3องจัดภาพ

แวดล3อมทางการศึกษาให3ผู3เรียนเกิดการเรียนรู3 และการจัดการเรียนการสอนให3ผู3เรียนสามารถนาความรู3ทาง

ทฤษฎีไปพัฒนาให3มีความรู3ทางปฏิบัติ จนมีสมรรถนะท่ีสามารถนาไปปฏิบัติได3 [7] การจัดการศึกษาด3าน

อาชีวศึกษาน้ันเป�นการจัดการศึกษาท่ีมุTงเน3นให3ผู3เรียนมีความรู3ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในวิชาชีพ

น้ันๆ อยTางถTองแท3 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนในด3านวิชาชีพจนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในลักษณะผู3

ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ และเน่ืองจากเทคโนโลยีในป�จจุบันมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน ทาง

วิทยาลัยเทคนิคพะเยาจึงทำการจัดซ้ือครุภัณฑ=ส่ือการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=เข3ามาใหมT เพ่ือให3

นักศึกษาได3เรียนรู3จนสามารถนำไปใช3ในชีวิตประจำวันได3จากเหตุผลดังกลTาวข3างต3นทำให3ด3านเน้ือหาสาระ

รายวิชานิวแม(3100-0104) ท่ีเคยได3ทำการสอน จะต3องมีการปรับปรุงเพ่ือให3เน้ือหามีความเหมาะสม เพ่ือให3

เหมาะสมกับครุภัณฑ=ส่ือการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จึงทำให3นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได3ตาม

วัตถุประสงค=ท่ีกำหนด 

 ดังน้ันผู3วิจัยจึงได3ดำเนินการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือให3มีชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอ

ลิกส=(3100-0104)ท่ีตรงตามหลักสูตรและครุภัณฑ=ส่ือการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาอีกท้ังมีเน้ือหาสาระ

ครอบคลุม ทำให3นักศึกษามีความรู3 ความสามารถในการปฏิบัติตามใบประลอง ซ่ึงจะชTวยให3การเรียนการสอน

บรรลุวัตถุประสงค=ตามท่ีกำหนดไว3ได3อยTางมีประสิทธิภาพ 

 

 

วัตถุประสงคJการวิจัย 
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  1 เพ่ือสร3างชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=  (3100-0104) 

2  เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=  (3100-0104) 

3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวTางกTอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน 

ปวส.2แผนกวิชาชTางไฟฟ[า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1ป\การศึกษา 2563 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. การสร3างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวTางกTอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับช้ัน 

ปวส.2 แผนกวิชาชTางไฟฟ[า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1ป\การศึกษา 2563 
 
     3.เคร่ืองมือท่ีใช3ในการวิจัย 

             เคร่ืองมือท่ีใช3ในการรวบรวมข3อมูลประกอบด3วย แบบฝaกหัดท3ายบทเรียน   ใบประลองแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

  ระยะเวลาในการรวบรวมข3อมูลภาคเรียนท่ี 1/2563 กรกฎาคม  2563– ตุลาคม  2563   

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เป�นการศึกษาเพ่ือสร3างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน รายวิชานิวแมติกส=และ 

ไฮดรอลิกส=(3100-0104)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 โดยผู3วิจัยได3กำหนด

ขอบเขตของงานวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช3ในการวิจัย ประกอบด3วยชุดการสอน แบบฝaกหัดท3ายบทเรียนใบประลอง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนโดยให3ผู3เช่ียวชาญทำ

การประเมิน ซ่ึงในสTวนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือได3ดำเนินการสร3างเสร็จเป�นท่ีเรียบร3อย     

ได3นำไปหาความสอดคล3องโดยให3ผู3เช่ียวชาญ จึงถือวTาเคร่ืองมือท่ีใช3ในการวิจัยท่ีสมบูรณ= เพ่ือนำไปดำเนินการ

ทดลองและเก็บข3อมูลกับกลุTมประชากร โดยในการวิจัยคร้ังน้ีได3กำหนด กลุTมประชากร คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี2 แผนกวิชาชTางไฟฟ[าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1ป\การศึกษา 

2563 ซ่ึงมีจำนวนท้ังหมด 32 คน เม่ือได3ผลของการเก็บข3อมูลจึงนำไปวิเคราะห=เพ่ือหาประสิทธิของ

กระบวนการสอน ซ่ึงผู3วิจัยได3ดำเนินการตามข้ันตอนดังตTอไปน้ี 

  1. การกำหนดกลุTมประชากร 

  2. การสร3างเคร่ืองมือท่ีใช3ในงานวิจัย 

  3. การดำเนินการและเก็บรวบรวมข3อมูล 

   4. การวิเคราะห=ข3อมูลและสรุปผล 
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1. การกำหนดกลุ.มประชากร 

 ประชากรท่ีใช3ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา แผนกวิชาชTางไฟฟ[า ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี 2 จำนวน  32  คนท่ีกำลังศึกษาใน รายวิชา นิวแมติกส=และไฮดรอ

ลิกส=(3100-0104) 

  ตัวแปรท่ีศึกษา 

  ตัวแปรต3นคือ ชุดการสอน วิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) 

  ตัวแปรตามมีดังน้ี 

 - ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี 2  ท่ีวิทยาลัยเทคนิค

พะเยา ลงทะเบียนในรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) 

 

2. การสร]างเคร่ืองมือท่ีใช]ในงานวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช3ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด3วย ชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และ ไฮดรอลิกส=(3100-0104) 

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีรายละเอียดและ

ข้ันตอนในการดำเนินการสร3างแตTละสTวนดังตTอไปน้ี 

  1. ชุดการสอน ท่ีจัดสร3างข้ึนมาน้ี ประกอบด3วย ใบเน้ือหาแบบฝaกหัดท3ายบทเรียน และใบประลอง โดย

แตTละสTวนมีข้ันตอนในการสร3าง ดังตTอไปน้ี 

  1.1 ใบเน้ือหา ในการสร3างใบเน้ือหาจำเป�นต3องศึกษาลักษณะรายวิชา และวิเคราะห=

จุดประสงค=เชิงพฤติกรรม โดยใบเน้ือหาน้ี มีเน้ือหาท่ีอ3างอิงจากหนังสือเรียนของนักศึกษา คือหนังสือ นิวแม

ติกส=และไฮดรอลิกส=3100-0104(วิทยา ดีวุTน (2558) . โดยการเน3นเน้ือหาท่ีถูกต3องมีการสอดแทรกความรู3

ใหมTๆ เพ่ิมเข3าไป และการใช3โปรแกรมตTางๆ เชTน โปรแกรม Festo Fluidsimโปรแกรม cx programmer 9.6 

เป�นต3น เพ่ือให3สอดคล3องกับครุภัณฑ=ส่ือการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

  1.2  แบบฝaกหัดท3ายบทเรียน การสร3างแบบฝaกหัด รายวิชา นิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=        

(3100-0104) เพ่ือใช3ในการเรียนการสอน โดยผู3สร3างต3องพิจารณาจากจุดประสงค=เชิงพฤติกรรมในแตTละ

บทเรียน โดยออกแบบข้ึนเองหรือดัดแปลงแก3ไขตามเน้ือหาท่ีใช3สอน 

  1. 3การสร3างใบประลองรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)เพ่ือใช3ในการเรียน

การสอน ผู3สร3างต3องพิจารณาองค=ประกอบตTาง ๆ ท่ีเก่ียวข3อง โดยออกแบบข้ึนเองหรือดัดแปลงแก3ไขตามแบบ

ท่ีมีอยูTซ่ึงผู3สร3างได3ใช3โปรแกรม Festo Fluidsimและโปรแกรม cx programmer 9.6 เพ่ือให3สอดคล3องกับ

ครุภัณฑ=ส่ือการสอนของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
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3. การดำเนินการและเก็บรวบรวมข]อมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=  

(3100-0104) ไปดำเนินการ และเก็บข3อมูล ซ่ึงสามารถแบTงออกเป�น 2 สTวน  ดังตTอไปน้ี 

3.1 การดำเนินการ มีข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค= โดยการนำเอาชุดการสอนวิชานิวแมติกส=

และไฮดรอลิกส=(3100-0104) ใช3ประกอบการเรียนการสอน 

  3.1.2 ทดลองใช3ชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104) กับนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา แผนกวิชาชTางไฟฟ[ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี 2 จำนวน  23  คน

เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)ท่ีได3ต้ังไว3ตามเกณฑ=ท่ีกำหนด 

  3.1.3 เม่ือผู3เรียนได3ผTานการเรียนการสอนครบตามเน้ือหารายวิชา จึงทำการทดสอบด3วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให3เวลาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    90 นาที  

3.2 การรวบรวมข3อมูล มีข้ันตอน ดังน้ี 

  3.2.1 เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบฝaกหัดท3ายบท และใบประลอง ทุกหนTวยการเรียนรู3  

  3.2.2 เก็บรวบรวมข3อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา แผนกวิชาชTางไฟฟ[ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี 2 จำนวน  23  คน 

 

4 .การวิเคราะหJข]อมูลและสรุปผล 

ผู3วิจัยได3ดำเนินการวิเคราะห=ข3อมูลมีข้ันตอนดังตTอไปน้ี 

4.1 การวิเคราะห=แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน สำหรับความ

คิดเห็นผู3เช่ียวชาญโดยใช3คTาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

                     
                             (1)                          

 

     เม่ือ   คือคะแนนเฉล่ีย 

         ∑X คือผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                             N คือจำนวนข3อมูลท้ังหมด 
 

4.2 วิเคราะห=ข3อมูลหาคTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน จากความคิดเห็นผู3เช่ียวชาญ 
 

N

X
X

å
=

X
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S.D. = !∑(#$#
%)!

'
     (2) 

 

เม่ือ∑X คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

            X# คือ คTาเฉล่ียท่ีต3องการทราบ  

                              N คือ จำนวนข3อมูล 

S.D. คือ คTาเบ่ียงเบนมาตรฐานใช3สำหรับคTาความแตกตTางโดยเฉล่ีย ของคะแนนแตTละคน

จากคTาก่ึงกลางของข3อมูลหรือความแตกตTางของคะแนนแตTละคนในกลุTมโดยเฉล่ีย 
 

      4.3 การหาคะแนนเฉล่ีย IOC 

                                               สูตร IOC = 
å	)
'

                                                      (3) 
 

        IOC  แทน ดัชนีความสอดคล3อง 

     å	R แทน ผลรวมคะแนนของผู3เช่ียวชาญ 

                                                            N แทน จำนวนผู3เช่ียวชาญ 

   โดยใช3เกณฑ= คTา IOC ต้ังแตT 0.66 – 1.00 

 1.ถ3าคTา IOC ท่ีคำนวณได3มากกวTา 0.5 แสดงวTาข3อทดสอบน้ันวัดได3จริงตามจุดประสงค= 

 2.ถ3าคTา IOC ท่ีคำนวณได3น3อยกวTา 0.5 แสดงวTาข3อทดสอบน้ันไมTสามารถวัดหรือเป�นตัวแทน

จุดประสงค=การวัด ควรนำมาปรับปรุงใหมTตามคำแนะนำของผู3เช่ียวชาญ 
 

         4.4การห าป ระ สิท ธิภ าพ ชุดการสอนราย วิช า นิ วแม ติกส= และ ไฮดรอ ลิกส=  (3100-0104)                  

โดยใช3สูตรสำหรับการหาประสิทธิภาพ(E1/E2)ได3แกTประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)และประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ= (E2) ซ่ึงมีแนวทางการคำนวณดังน้ี 

 

1 .การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1)  
 

สูตรE 1 =
*+∕'
-

x100                                             (4)                                
 

 

เม่ือ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

                     ∑x  แทน คะแนนรวมของแบบฝaกหัดและใบประลองทุกชุดของผู3เรียนท้ังหมด 

                                         A แทน คะแนนเต็มของแบบฝaกหัดและใบประลองทุกช้ินรวมกัน 
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                                         N แทน จำนวนผู3เรียน 
 

2 .การคำนวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ= (E2) 
 

                                            สูตรE2=
*+∕'
.

x100                                                )5(  
 

                                  เม่ือ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ= 

                                    ∑x แทน คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู3เรียนท้ังหมด 

                                       B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                                          N แทน จำนวนผู3เรียน 
 

 4.5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยการใช3 เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา นิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) ท่ีได3จากการทดสอบกTอนเรียนและหลังเรียน ภายในกลุTม

เดียวกัน โดยใช3สูตร t-test dependent ดังน้ี  

                                                               t = ∑/

0"∑$
!%(∑	$)	!
"%)

                                        (6)                                      

 

 

                         เม่ือ t แทน คTาสถิติท่ีจะใช3เปรียบเทียบกับคTาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 

                        D แทน ผลตTางระหวTางคูTคะแนนกTอนเรียนและหลังเรียน 

                            ∑D แทน ผลรวมของผลตTางของคะแนนแตTละคูT 

                        n  แทนจำนวนกลุTมตัวอยTางหรือจำนวนคูTขนาน 
 

 

ผลการวิจัย 

ผลการประเมินชุดการสอนสอน รายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)ท่ีสร3างข้ึนโดย

นำไปใช3กับกลุTมประชากรท่ีกำหนดข้ึนคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี2 แผนกวิชาชTาง

ไฟฟ[าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1ป\การศึกษา 2563จำนวน 32 คน  โดยผู3วิจัยได3แบTงผลจากการ

วิเคราะห=ข3อมูลออกเป�น 2 สTวนดังน้ี 

 1. การสร3างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104) 

 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช3ชุดสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=      

(3100-0104) 
 

1. การสร]างและหาประสิทธิภาพของชุดสอน รายวิชานิวแมติกสJและไฮดรอลิกสJ(3100-0104) 
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 การหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอน รายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)ตามเกณฑ=

มาตรฐาน (80/80 )โดยการหาคTาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ= (E2)ซ่ึง

ได3ผล ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104) 

รายการ จำนวนผู]เรียน 𝐱% !𝐱# ร]อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 32 49.74 1591.75 82.90 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ= (E2) 32 16.16 517.00 80.78 

 

 จากตารางท่ี 1  ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอ

ลิกส=(3100-0104)ของผู3เรียนจำนวน 32  คน พบวTาประสิทธิภาพของกระบวนกา (E1) ได3คะแนนเฉล่ียเทTากับ 

49.74 คิดเป�นร3อยละ 82.90 และประสิทธิภาพของผลลัพธ= (E2)ได3คะแนนเฉล่ียเทTากับ 16.16 คิดเป�นร3อยละ 

82.78 ดังน้ันชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)มีประสิทธิภาพตามเกณฑ=ท่ีกำหนด 

80/80ซ่ึงสูงกวTาเกณฑ=ท่ีกำหนด   

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช]ชุดการสอน รายวิชานิวแมติกสJและไฮดรอลิกสJ    

(3100-0104) 

 การวิเคราะห=ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช3วิธีการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีได3จากการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกTอนและหลังเรียนโดยใช3 ชุดการสอน รายวิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=          

(3100-0104)สถิติท่ีใช3 คือคTาเฉล่ีย  ) x%(คTาสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ) (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยการ

คำนวณหาคTา t-test แบบ Dependent ซ่ึงได3ผล ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกTอนเรียนและหลังเรียนศึกษา โดยใช3ชุดการสอนรายวิชานิวแมติกส=

และไฮดรอลิกส=(3100-0104) 

รายการ จำนวนผู]เรียน 𝐱% S.D. Sig. ความแตกต.าง 

คะแนนกTอนเรียน 32 62.34 13.98 
0.0000 7.62*  

คะแนนหลังเรียน 32 80.78 7.84 

ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี.05 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกTอนเรียนและหลังเรียนศึกษา โดยใช3ชุการสอนรายวิชานิว

แมติกส=และไฮดรอลิกส=(3100-0104)ของผู3เรียนจำนวน32  คน พบวTา คะแนนเฉล่ียหลังเรียน x%= 80.78 สูงกวTา 

คะแนนเฉล่ียกTอนเรียน	x(  = 62.34 ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 05.   

 

อภิปรายผล  

 การวิจัยเร่ืองการสร3างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชานิวแมติกส=และไฮดรอลิกส=ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันป\ท่ี 2 แผนก วิชาชTางไฟฟ[า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1ป\การศึกษา 

2563 โดยประกอบด3วย ชุดการสอน แบบฝaกหัดท3ายบทเรียนใบประลอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการวิจัยน้ีได3ต้ังสมมติฐานการวิจัยวTาชุดการสอน วิชา นิวแมติกส=และไฮดรอลิกส= (3100-0104) 

โดยรวม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ=ท่ี 80/80 ซ่ึงผลของการเก็บข3อมูลและผลของการวิเคราะห=ข3อมูลในการวิจัย

คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวTางเรียนจากการหาคTาคะแนนเฉล่ียท่ีนักศึกษาสามารถทำข3อสอบเก็บคะแนน 

และโดยการเก็บคะแนนจากงานท่ีได3รับมอบหมาย แบบฝaกหัดท3ายบทเรียนได3ถูกต3องมีคTาเทTากับร3อยละ82.90

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียนจากการหาคTาคะแนนเฉล่ียท่ีนักศึกษาสามารถทำแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังการเรียนได3ถูกต3องมีคTาเทTากับร3อยละ 80.78  ซ่ึงประสิทธิภาพของชุดการ

สอน วิชา นิวแมติกส=และ ไฮดรอลิกส=สูงกวTาเกณฑ=ท่ีกำหนดไว3และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

ระดับช้ัน ปวส.2 แผนกวิชาชTางไฟฟ[า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภาคเรียนท่ี 1 ป\การศึกษา 2563 หลังเรียนสูง

กวTากTอนเรียน อยTางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05   ซ่ึงสอดคล3องกับงานวิจัยของณัฐวิชช= สุขคง และคณะท่ีพบวTา 

1)การสร3างชุดการสอนเร่ืองการควบคุมเซอร=โวนิวเมติกส=ด3วย PLC 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

โดยการวิจัยน้ีเป�นการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงใช3กลุTมตัวอยTางนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส= ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมจำนวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช3ใน

การวิจัยได3แกT ชุดการสอน เร่ืองการควบคุมเซอร=โวนิวเมติกส=ด3วย PLC,แบบทดสอบวัดความก3าวหน3าในการ

เรียนการสอนหรือใบแบบฝaกหัด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการวิจัยพบวTา ชุดการสอนเร่ือง

การควบคุมเซอร=โวนิวเมติกส= ด3วย PLC ท่ีสร3างข้ึน มีประสิทธิภาพ90.00/82.50 ซ่ึงสูงกวTาเกณฑ= 80/80 ท่ี

กำหนดไว3 และสอดคล3องกับผลงานวิจัยของพรศักด์ิ บุญพา, จุมพล อุดมชัยบรรเจิด, นริศร แสงคะนอง และ 

วัฒนา แก3มณี (2557) ท่ีพบวTาจากการเรียนการสอนในวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร= นักศึกษามี

ความเข3าใจน3อย ซ่ึงทำให3ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ เน่ืองจากการเรียนการสอนเน3นบรรยาย ขาดชุดฝaกปฏิบัติ

จริง ทางผู3วิจัยจึงมีแนวคิดสร3างส่ือการเรียนการสอน ชุดทดลอง โดยชุดทดลองมีการสร3างกลTองทดลอง และ

หุTนยนต=เพ่ือให3มีความนTาสนใจตTอการเรียนการสอน และนำไปทดลองใช3เพ่ือนำไปวิเคราะห=หาคTาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอนและการเปรียบเทียบคะแนนกTอนเรียนและหลังเรียน ประสิทธิภาพของชุด การสอนวิชา 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร= ท่ีสร3างข้ึนเทTากับ 79 .63 /75 .38 ซ่ึงต่ำกวTาเกณฑ=ท่ีต้ังไว3 80/80 และ
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จากการทดสอบด3วยสถิติคTาทีโดยนักศึกษาท่ีเรียนด3วยชุดการสอนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวTาคะแนนกTอนเรียน

อยTางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวTานักศึกษามีความรู3เพ่ิมข้ึนหลังจากเรียนด3วยชุดการสอนน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู3 วิ จัยขอบขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูงช้ันป\ ท่ี2แผนกชTางไฟฟ[ า

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ท่ีชTวยเป�นกลุTมตัวอยTางในการเก็บข3อมูลจนทำให3งานวิจัยสำเร็จ ขอขอบคุณแผนกชTาง

ไฟฟ[าวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเอ้ือเฟ£¤อสถานท่ี ตลอดจนคณาจารย=แผนกชTางไฟฟ[าทุกทTาน 
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อุทัย สุมามาลย=, วาสนา ทวีกุลทรัพย= และ ทวีศักด์ิ จินาดานุรักษ= (2554). การพัฒนาชุดการสอนอิง
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เมเบ้ิลคอนโทรลเลอรJ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อาชีวศึกษาจังหวัดน.าน, 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มธส.คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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การออกแบบและสร*างเครื่องปอกสายไฟ 

THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF WIRE STRIPPING MACHINES 

 
พงศกร คำภาบุตร1 สุรฤทธิ์ ปุริสาย2 ธัญญาธร  ภักดีโยธา3 วีระภัทร  มุVงแฝงกลาง4 

1 ผู$ช&วยศาสตราจารย/, คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก&น 
2 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก&น 
3 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก&น 
4 คณะครุศาสตร/อุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก&น 

 

 

 บทคัดย(อ 

 โครงการวิจัยการพัฒนาและสร8างเครื่องปอกสายไฟ และเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกสายไฟ 

โดยดำเนินโครงการจากการศึกษาข8อมูลเบื้องต8นเกี่ยวกับขั้นตอนการปอกสายไฟจากร8านริมคลองของเกPา โดย

วิเคราะหQปRญหา ซึ่งปRญหาที่พบคือ ในการปอกลอกสายไฟในแตPละครั้งใช8เวลานาน จากปRญหาท่ีกลPาวมาทำให8

เกิดความลPาช8าในขั้นตอนการปอกลอกสายไฟเปWนสาเหตุของการปอกสายไฟไมPทันตPอการรับซื้อสายไฟที่ชำรุด

เข8ามา จากการวิเคราะหQแนวทางการแก8ปRญหา ผู8ดำเนินงานวิจัยจึงได8มีแนวคิดในการออกแบบและสร8างเครื่อง

ปอกสายไฟโดยใช8หลักการออกแบบตามหลัก FSUDE System โดยเครื่องท่ีสร8างขึ้นมีขนาด 300x600x850 

มิลลิเมตร สามารถปอกสายไฟท่ีมีลักษณะทองแดงเปWนเส8นเดียว ซ่ึงทำการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองปอก

สายไฟ โดยใช8สายไฟท่ีขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัด 1.5 ,2.5 และ 4 ตารางมิลลิเมตร 

 ผลจากการทดลองเครื่องปอกสายไฟ พบวPาการการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกสายไฟท่ี

ขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัด 1.5 มิลลิเมตร ใช8เวลาปอกสายไฟคิดเปWนคPาเฉล่ีย ( ) เทPากับ 14.12 วินาที ซ่ึงใช8เวลาน8อย

กวPาวิธีการทำงานแบบเดิมคือ 39.40 วินาที สามารถลดเวลาในการปอกสายไฟได8 25.28 วินาที ที่ขนาด

พื้นที่หน8าตัด 2.5 มิลลิเมตร ใช8เวลาปอกสายไฟคิดเปWนคPาเฉลี่ย ( ) เทPากับ 15.30 วินาที ซึ่งใช8เวลาน8อยกวPา

วิธีการทำงานแบบเดิมคือ 31.21 วินาที สามารถลดเวลาในการปอกสายไฟได8 15.55 วินาที และที่ขนาด

พื้นที่หน8าตัด 4 มิลลิเมตร ใช8เวลาปอกสายไฟคิดเปWนคPาเฉลี่ย ( ) เทPากับ 18.07 วินาที ซึ่งใช8เวลาน8อยกวPา

วิธีการทำงานแบบเดิมคือ 31.03 วินาที สามารถลดเวลาในการปอกสายไฟได8 12.57 วินาที 

 

คำสำคัญ :  การปอกสายไฟ ทองแดง 
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Abstract 

 The research and development of wire stripping machines and to determine the 

performance of wire strippers. This project had occurred from elementary process wire 

strippers from rim klong antique shop. Province by analyzing the problem which the problem 

is found it takes a long time. As a result of the above-mentioned problems, there is a delay 

in the process of wire stripping, causing the wire stripping to fail in time to purchase damaged 

wires. The project operator has a concept to design a wire stripper using the principles of 

design principles of the FSUDE System. The machine is built with dimensions of 300x600x850 

millimeters. With a single copper strand Which tests the performance of the wire stripper using 

the wires that Cross-sectional areas of 1.5, 2.5 and 4 square millimeters. 

 Results from the wire stripper experiment. The test results performance. Stripping wires 

with cross-sectional area of 1.5 mm at stripping wires think the cold, mean equivalent to 

a14.12 seconds in the game Vladivostok at the function was 39.40 seconds. It can reduce the 

time of stripping wire by 25.28 seconds, cross-sectional area of 2.5 mm at stripping wires think 

the cold, mean equivalent to a15.30 seconds in the game Vladivostok at the function was 

31.21 seconds. It can reduce the time of stripping wire by 15.55 seconds, cross-sectional area 

of 4 mm at stripping wires think the cold, mean equivalent to a18.07 seconds in the game 

Vladivostok at the function was 31.03 second. It can reduce the time of stripping wire by 12.57 

seconds. 

 

Keywords: Stripping the wires, copper 

 

บทนำ 

 ในปRจจุบันอุปกรณQไฟฟ�ามีความสำคัญและจำเปWนตPอการดำรงชีวิตประจำวันและ เปWนสิ่งใกล8ตัวมนุษยQ

ทั้งในด8านการศึกษา อุตสาหกรรม สำนักงาน และที่อยูPอาศัยตPาง ๆ โดยอุปกรณQไฟฟ�าจะอยูPในรูปแบบของ

เครื่องอำนวยความสะดวกและสิ่งบันเทิง เชPน โทรทัศนQ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุPน เครื่องซักผ8า ตู8เย็น 

พัดลม เปWนต8น และเครื่องใช8ไฟฟ�าเหลPานี้จะมีสPวนประกอบของอุปกรณQไฟฟ�า เชPน มอเตอรQ สายไฟ เปWนต8น ซ่ึง

อุปกรณQเหลPาน้ีเมื่อเกิดการชำรุดไมPสามารถใช8งานตPอได8แล8ว แตPยังสามารถนำไปจำหนPายให8ร8านค8าท่ีรับซื้อของ

เกPาได8 และร8านรับซื้อของเกPาก็จะนำอุปกรณQไฟฟ�ามาแยกชิ้นสPวนออกเพื่อเพิ่มมูลคPา หนึ่งในนั้นคือ ทองแดงใน

สายไฟ ผู8จัดทำงานวิจัยจึงได8ศึกษาข8อมูลและลงพื้นที่ ณ ร8านริมคลองของเกPา เลขที่ 217 หมูP 15 บ8านผือ 
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ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกPน หนึ่งในร8านท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อของเกPา จากการ

สอบถามข8อมูลเบื้องต8นพบวPาปRญหาที่พบสPวนใหญPจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการแยกสPวนประกอบของเครื่องใช8ไฟฟ�า

โดยเฉพาะการปอกสายไฟเพื่อแยกเปลือกหุ8มสายไฟและทองแดงออกจากกันเพื่อจำหนPายหรือนำกลับไปใช8ซ้ำ 

(Recycle) ซึ่งขั้นตอนเดิมของการปอกสายไฟเริ่มจากการใช8มีดหรือคัดเตอรQกรีดเปลือกหุ8มสายไฟ หลังจากใช8

มีดหรือคัดเตอรQกรีดเปลือกหุ8มสายไฟแล8วก็นำทองแดงที่อยูPด8านในเปลือกหุ8มออกซึ่งความยากงPายของการปอก

สายไฟแตPละเส8นก็ขึ้นอยูPกับขนาดของสายไฟ ในขั้นตอนการปอกสายไฟพบวPาปRญหาในการปอกสายไฟในแตP

ละครั้งใช8เวลานานเนื่องจากคนงานปอกสายไฟ 1 ชั่วโมง ได8ทองแดง 2 กิโลกรัม และคนงานใช8มือในการปอก

สายไฟทำให8คนงานอาจเกิดอันตรายและบาดเจ็บขึ้นได8 จากปRญหาที่กลPาวมาทำให8เกิดความลPาช8าในขั้นตอน

การปอกสายไฟเปWนสาเหตุของการปอกสายไฟไมPทัน สPงผลให8การนำทองแดงออกขายให8กับโรงงานช8าย่ิงข้ึน  

 ผู8จัดทำงานวิจัยจึงได8วิเคราะหQและสรุปปRญหา สาเหตุและแนวทางการแก8ไขการปอกลอกสายไฟไมP

ทันตPอการรับซ้ือสายไฟท่ีชำรุดเข8ามา ได8ดังตารางท่ี 1.1  

 

ตารางท่ี 1.1 ตารางสรุปปRญหา สาเหตุ และแนวทางการแก8ไขปRญหา 

ปEญหา สาเหตุ แนวทางการแกLไขปEญหา 

ปอกสายไฟไมPทันตPอการ

รับซ้ือสายไฟท่ีชำรุดเข8ามา

และวิธีการปอกสายไฟมี

หลายข้ันตอน 

ใช8แรงงานคนเปWนคนปอก ลอกสายไฟ 

คนงานเกิดอาการบาดเจ็บจากการดึง

เปลือกหุ8มออกจากทองแดง 

ออกแบบและสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ 

1. ลดเวลาในการปอกสายไฟ 

2. ลดอาการบาดเจ็บของคนงาน 

 

วัตถุประสงคQการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองปอกสายไฟ 

 

สมมุติฐานของการวิจัย  

 1. ได8เคร่ืองปอกสายไฟ สามารถลดเวลาในการปอกสายไฟ 

 2. เคร่ืองปอกสายไฟ มีผลการสำรวจความพึงพอใจ ไมPน8อยกวPาร8อยละ 80 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. การออกแบบและสร8างเคร่ืองปอกสายไฟมีขนาดเคร่ือง 300x600x850 มิลลิเมตร 

 2. ใช8ปอกสายไฟท่ีเปWนสายหุ8มฉนวนแกนเดียวท่ีมีลักษณะทองแดงเปWนเส8นเดียว 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. ศึกษาข8อมูลเบ้ืองต8น 

   1.1 ศึกษาข8อมูล สังเกต และสอบถามปRญหาจากพนักงานในร8านริมคลองของเกPา บ8านโนน

ทันบ8านผือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกPน เพ่ือใช8ในการออกแบบและสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ 

  2. วิเคราะหQปRญหาและแนวทางการออกแบบเคร่ืองปอกสายไฟ 

   2.1 วิเคราะหQปRญหาจากการเปรียบเทียบการทำงานแบบเดิมและวิธีการทำงานแบบใหมP 

  ตารางท่ี 1.2 สรุปผลการทำงานแบบเดิมและวิธีการทำงานแบบใหมP 

1. รูปแบบการปอกสายไฟ  

รูปภาพวิธีการทำงานแบบเดิม คำอธิบายวิธีการทำงานแบบเดิม 

 

    ในการปอกสายไฟแตPละครั้งต8องใช8แรงงานคนในการ

ปอกสายไฟ ทำให8การปอกสายไฟแตPละครั้งใช8เวลานาน

สPงผลให8ปอกสายไฟไมPทันตPอการขายทองแดงออกไป  

รูปภาพวิธีการทำงานแบบใหม( คำอธิบายวิธีการทำงานแบบใหม( 
 

 
 

    ผู8จัดทำโครงการได8ออกแบบเครื่องปอกสายไฟ มาใช8

ลดแรง ลดเวลาในการปอกสายไฟและสามารถปอก

สายไฟได8งPายขึ้น โดยมีชุดเพลาติดใบมีดที่สามารถกรีด

เปลือกหุ8มทองแดงได8 

2. รูปแบบการบีบเปลือกหุLมสายไฟ 

รูปภาพวิธีการทำงานแบบเดิม คำอธิบายวิธีการทำงานแบบเดิม 
 

 
 

    จากน้ันผู8ปฏิบัติงานใช8มือดึงเปลือกหุ8มสายไฟออก

จากทองแดงท่ีอยูPด8านในออก 

รูปภาพวิธีการทำงานแบบใหม( คำอธิบายวิธีการทำงานแบบใหม( 
 

 

     ออกแบบเครื่องปอกสายไฟให8มีเพลาที่สามารถบด

หรือรีดให8เปลือกหุ8มทองแดงและทองแดงหลุดหรือแยก

ออกจากกันได8 
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3. ตLนกำลัง  

รูปภาพวิธีการทำงานแบบเดิม คำอธิบายวิธีการทำงานแบบเดิม 

 

 
 

 

   ใช8แรงงานคนในการปอกสายไฟ 

รูปภาพวิธีการทำงานแบบใหม( คำอธิบายวิธีการทำงานแบบใหม( 

 

 
 

 

    ออกแบบให8ใช8มอเตอรQเปWนต8นกำลังของเครื่องเพ่ือ

ลดความเหน่ือยล8าของผู8ปฏิบัติงาน 

    

   2.2 วิเคราะหQแนวทางการออกแบบเคร่ืองปอกสายไฟ 

    โดยใช8เทคนิควิธ ี FSUDE System เปWนวิธ ีที ่ใช8ในการวิเคราะหQแบบงาน และ

ประเมินผลแบบงานหรือผลิตภัณฑQที่ออกแบบขึ้นเหมาะสมเพียงใดตPอการตัดสินใจนำไปผลิตและสร8างซ่ึง

สามารถนำมาวิเคราะหQเปWนข8อยPอย สำหรับการวิเคราะหQ และการประเมินผลด8านการออกแบบ ได8ดังตาราง

ตPอไปน้ี (สุนทร นาคโนนหัน, 2553 :79-87) 

ตารางท่ี 1.3 การออกแบบด8านหน8าท่ี (Functionality Design)  

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ  การออกแบบ  แบบงาน  

1.1 ด8านหน8าท่ีหลัก  ออกแบบเคร่ืองปอกสายไฟให8มีเพลาท่ี

สามารถบดหร ือร ีดให 8 เปล ือกหุ8ม

ทองแดงและทองแดงหลุดหรือแยก

ออกจากกันได8 

 

 
 

 

ตารางท่ี 1.4 การออกแบบด8านความปลอดภัย (Safety Design) 

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ  การออกแบบ  แบบงาน  

2.1 ความปลอดภัยตPอ

ผู8ปฏิบัติงาน  

ออกแบบชุดคลอบเครื ่องเพื ่อป �อง

อ ันตรายขณะที ่ผ ู 8ปฏ ิบ ัต ิงานกำลัง

ทำงาน (สุวรรณ บุญทิพยQ, 2554) 
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ประเด็นท่ีวิเคราะหQ การออกแบบ แบบงาน 

2.2 ความปลอดภัยตPอ

เคร่ืองจักรและอุปกรณQ  

สร8างมีดกรีดสายไฟที ่ม ีช ุดอุปกรณQ

ป�องกัน 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 1.5 การออกแบบด8านประโยชนQใช8สอย (Usability Design) 

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ  การออกแบบ  แบบงาน  

3.1 ความสะดวกในการใช8

งานเคร่ือง  

ออกแบบให8มีขนาดและจัดวางอยูPใน

ตำแหนPงที ่เหมาะสมตามหลักสรีระ

ศาสตรQของมนุษยQ เพื่อให8งPายตPอการใช8

งาน  
 

 

3.2 การเคล่ือนย8ายเคร่ือง  มีออกแบบเครื่องให8เหมาะสมกับพื้นท่ี

ในการทำงานและเพื ่อให8งPายตPอการ

เคลื่อนย8ายจึงมีการออกแบบให8ติดต้ัง

ล8อ  

 

 
 

3.3 การถอดประกอบ  ออกแบบให8แต Pละชุดสามารถถอด

ประกอบได8เพื ่องPายตPอการถอดซPอม

บำรุงรักษา  

 

 
 

 

ตารางท่ี 1.6 การออกแบบด8านศิลปะ (Art Design) 

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ  การออกแบบ  แบบงาน  

4.1 ลักษณะสรีระศาสตรQ  เปWนการออกแบบเครื่องปอกสายไฟให8

มีขนาดความสูง 850 มิลลิเมตร ซึ่งอยูP

ในระดับท่ีเหมาะกับการน่ังทำงาน  
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ประเด็นท่ีวิเคราะหQ การออกแบบ แบบงาน 

4.2 ความสวยงามและ

ทันสมัย  

มีการออกแบบให8มีรูปรPางที ่ทันสมัย

และมีรูปทรงท่ีเหมาะสมกับการใช8งาน 

 

 

 

ตารางท่ี 1.7 การออกแบบด8านวิศวกรรม (Engineering Design) 

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ  การออกแบบ  แบบงาน  

5.1 ด8านวัสดุท่ีนำมาใช8  โครงเคร่ือง วัสดุท่ีนำมาใช8เปWนเหล็ก

มาตรฐาน S235JR ท่ีเหมาะสำหรับ

เคร่ืองจักรท่ีต8องการความแข็งแรง 

รองรับน้ำหนักได8ดี  

 (บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรีย

กุล, 2554: 114-242) 

 

 
 

5.2 ด8านการคำนวณเชิง

วิศวกรรม  

ใช8มอเตอรQเกียรQทดในการขับเคลื ่อน

เครื่องมีขนาดเทPากับ  r/min50 หรือ

ความเร็วรอบ 50 รอบ/นาที (อภิรักษQ 

สุขเกษม, 2562) 

 

 
 

 

ตารางท่ี 1.8 ด8านการวิเคราะหQด8านเศรษฐศาสตรQ (Economic) 

ประเด็นท่ีวิเคราะหQ การออกแบบ แบบงาน 

6.1 ด8านต8นทุน  ใช8วัสดุท่ีเหมาะสมสามารถลดราคา

ต8นทุนได8  

 

 

 

 

 
   

  3. ออกแบบเคร่ืองปอกสายไฟ 

   เครื่องปอกสายไฟเปWนเครื่องที่ใช8สำหรับการปอกสายไฟ ซึ่งเดิมต8องใช8คนในการปอกสายไฟ

ทำให8เกิดความลPาช8า หลักการทำงานของเครื่องปอกสายไฟ เมื่อเป�ดสวิตซQเครื่อง มอเตอรQตัวที่ 1 เริ่มทำงานสPง

มาที่เกียรQทดรอบเพื่อให8เพลาติดใบมีดหมุน พร8อมกับมอเตอรQตัวที่ 2 เริ่มทำงานสPงมาที่เกียรQทดรอบสPงกำลังไป

ยังเพลาอีกตัวเพื่อหมุนและบีบให8สายไฟแตกออกจากกัน จากนั้นสายทองแดงจะไหลไปตามรPองตัววีที่ทำไว8 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 328 ~ 
 

จนถึงใบมีดตัดเพื่อตัดสายไฟเปWนชิ้นๆ ผู8จัดทำได8ออกแบบสPวนประกอบตPาง ๆ เพื่อวิเคราะหQปRญหาออกเปWน 7 

ชุด (บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล, 2554: 114-242) ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 

 
ภาพท่ี 1.1 สPวนประกอบของเคร่ืองปอกสายไฟ 

  4. เขียนแบบเคร่ืองปอกสายไฟ 

   มานพ ตันตระบัณฑิตยQ,( 2539: 138-146) จากการออกแบบตามหลักการ FSUDEE ผู8

ดำเนินงานวิจัยได8นำผลการออกแบบมาทำการเขียนแบบส่ังงานการผลิตเคร่ืองปอกสายไฟ 

 
ภาพท่ี 1.2 แสดงภาพประกอบเคร่ืองปอกสายไฟ 

  5. ดำเนินการสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ  

   5.1 ข้ันตอนการสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ ในการดำเนินการสร8างเคร่ืองปลอกสายไฟ ผู8จัดทำได8

วางแผนในการดำเนินการดังตารางตPอไปนน้ีตPอไปน้ี 
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 ตารางท่ี 1.9 ข้ันตอนการสร8างเคร่ืองปอกสายไฟ 

1. ชุดโครงสร8างของเคร่ืองปอกสายไฟ 

    โครงสร8างเครื่อง ผลิตจากเหล็กกลPองมาตรฐานสำหรับใช8งานโครงสร8าง

ท่ัวไป ขนาด 1 น้ิว x 1 น้ิว หนา 1 มิลลิเมตร จำนวน 12 เส8น มาเช่ือมติดกัน 

 

 

 

2. ชุดใบมีดและดุม 

    ใบมีดกรีดใช8เหล็กเหนียวชุบแข็งท่ีมีขนาดเส8นผPานศูนยQกลาง 180 มิลลิเมตร 

หนา 12 มิลลิเมตร 

 

 
 

3. ชุดใบบดและดุม 

    ใบบดใช8บดสายไฟมีขนาดเส8นผPานศูนยQกลาง 180 มิลลิเมตร หนา 12 

มิลลิเมตร 

 

 

4. ชุดนำลPองสายไฟ 

    ชุดนำลPองสายไฟท่ีมีขนาด 30x30x110 มิลลิเมตร ยึดเข8ากับโครงเคร่ือง 

 

 
 

5. ชุดป�อนสายไฟ 

   ชุดป�อนสายไฟท่ีมีขนาด 30x30x50 มิลลิเมตร ยึดเข8ากับชุดครอบตัวเคร่ือง 

 

 
6. ชุดเพลาสPงกำลัง 

    การสร8างเพลาสPงกำลัง ทำมาจากเหล็กเพลาขาว ขนาดเส8นผPานศูนยQกลาง 1 

นิ้ว ยาว 180 มิลลิเมตร เจาะรูขนาดเส8นผPานศูนยQกลาง 8 มิลลิเมตร เพื่อทำ

การยึดเพลากับมอเตอรQที่ทำการทดรอบไว8โดยตรง จำนวน 2 เส8น (บรรเลง ศร

นิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล, 2555: 114-242) 

 
 

 
 

 

7. ชุดครอบเคร่ืองและมอเตอรQ 

    การสร8างชุดครอบเครื่อง ทำจากแผPนสแตนเลสบาง หนา 1.4 มิลลิเมตร 

จำนวน 5 แผPน เจาะรูเพ่ือยึดสกรูเข8ากับโครงสร8างของเคร่ือง 

 

 
 

8. ประกอบชุดกลPองควบคุมไฟฟ�า และชุดปุ�มควบคุมเคร่ือง (สุวรรณ บุญทิพยQ, 

2554) 
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  6. การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองปอกสายไฟ 

   การหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกสายไฟ โดยใช8วิธีการจับเวลาของวิธีการทำงานแบบเดิม

เปรียบเทียบกับการใช8เคร่ืองปอกสายไฟท่ีสร8างข้ึน ทำการปอกสายไฟ 3 ขนาด คือ ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

ยาว 1 เมตร จำนวน 10 เส8น ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 10 เส8น และขนาด 4 ตาราง

มิลลิเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 10 เส8น เพ่ือเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองปอกสายไฟ  
 

ผลการวิจัย 

ผลจากการสร8างเครื่องปอกสายไฟ ที่สร8างขึ้นนั้นมีขนาดของเครื่องปอกสายไฟ 300x600x850 

มิลลิเมตร และมีฝาครอบเปWนอุปกรณQป�องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน.ทางคณะผู8ดำเนินงานวิจัยได8เลือกวัสดุ

ที่ชุบแข็งนำมาใช8ทำเปWนใบมีดตัดเพื่อความแข็งแรงของคมมีดและสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได8 มีสPวนประกอบ

ดังแสดงในภาพท่ี 1.3 

 
ภาพท่ี 1.3 แสดงเคร่ืองปอกสายไฟ 

 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองปอกสายไฟ โดยการปอกสายไฟ 3 ขนาด ขนาดละ 10 เส8น 

ท่ีสายไฟมีขนาดความยาว 1 เมตร มีผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทำงานแบบเดิม และ

การใช8เคร่ืองปอกสายไฟ ท่ีขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัด 1.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร  

 
ภาพท่ี 1.4 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการปอกสายไฟขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
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 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเวลาของวิธีการเดิมใช8เวลาเฉล่ีย 39.40 วินาที เคร่ืองปอกสายไฟใช8

เวลาเฉล่ีย 14.12 วินาที ตPางกัน 25.28 วินาที คิดเปWนร8อยละ 74.32  

 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทำงานแบบเดิม และการใช8เครื่องปอกสายไฟ ท่ี

ขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร  

 
ภาพท่ี 1.5 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการปอกสายไฟขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร 

 

 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเวลาของวิธีการเดิมใช8เวลาเฉล่ีย 31.21 วินาที เคร่ืองปอกสายไฟใช8

เวลาเฉล่ีย 15.30 วินาที ตPางกัน 15.55 วินาที คิดเปWนร8อยละ 84.15  

 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทำงานแบบเดิม และการใช8เครื่องปอกสายไฟ ท่ี

ขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัด 4 ตารางมิลลิเมตร ยาว 1 เมตร  

 
ภาพท่ี 1.6 แสดงผลการทดลองเปรียบเทียบการปอกสายไฟขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร 

 

 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเวลาของวิธีการเดิมใช8เวลาเฉล่ีย 31.03 วินาที เคร่ืองปอกสายไฟใช8

เวลาเฉล่ีย 18.07 วินาที ตPางกัน 12.57 วินาที คิดเปWนร8อยละ 87.06  
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ดังนั้นสามารถสรุปจากกราฟภาพที่ 1.4 1.5 และ 1.6 สามารถสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเวลา

การปอกสายไฟ วิธีการทำงานแบบเดิมและใช8เครื่องปอกสายไฟทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดพื้นที่หน8าตัด 1.5 , 2.5 

และ 4 ตารางมิลลิเมตร ท่ีความยาว 1 เมตร  

 ตารางท่ี 1.10 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบเวลาการปอกสายไฟ วิธีการทำงานแบบเดิมและใช8

เคร่ืองปอกสายไฟท้ัง 3 ขนาด 

ขนาดของ

สายไฟ 

วิธีการทำงานแบบเดิม ใช8เคร่ืองปอกสายไฟ ผลตPาง คิดเปWนร8อยละ 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1.5 39.40 7.31 14.12 1.38 25.28 5.97 74.53 94.03 

2.5 31.21 1.22 15.30 0.90 15.55 0.32 84.15 99.68 

4 31.03 1.32 18.07 1.12 12.57 0.20 87.06 99.80 
  

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกสายไฟ โดยการปอกสายไฟ 3 ขนาด ที่ความยาวและ

จำนวนเส8นเทPากัน ผลที่ได8คือ เครื่องปอกสายไฟใช8เวลาเร็วกวPาวิธีการทำงานแบบเดิม โดยสายไฟแตPละขนาด

ใช8เวลาปอกที่แตกตPางกัน ปRจจัยที่ทำให8เวลาที่ใช8ในการปอกแตกตPางกัน เกิดจากขนาดพื้นที่หน8าตัดของสายไฟ

ไมPเทPากัน ขนาดพ้ืนท่ีหน8าตัดเล็กจะใช8เวลาเร็วกวPาพ้ืนท่ีหน8าตัดใหญPตามลำดับ (จันทรา ประเสริฐสกุล, :49) 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจเครื่องปอกสายไฟจากผู8ใช8งาน โดยแบPงผลการสำรวจความพึงพอใจตาม

หลักการออกแบบ FSUDE มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1.11 

          ตารางท่ี 1.11 แสดงสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเคร่ืองปอกสายไฟ 

 

  จากตารางท่ี 1.11 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเคร่ืองปอกสายไฟ มีคPาเฉล่ียเทPากับ 4.48 คิดเปWน

ร8อยละ 90.68  จากการประเมิน 5 ระดับ หรือไมPน8อยกวPาร8อยละ 80 ได8ตามสมติฐานท่ีต้ังไว8 

 

 

x x x x

การหาคุณภาพดLานการออกแบบโดยหลักการ FSUDE ( ) คิดเปuนรLอยละ ความหมาย 

1. การวิเคราะหQด8านหน8าท่ี 4.67 93.40 % ดีมาก 

2. การวิเคราะหQด8านความปลอดภัย 4.55 91 % ดีมาก 

3. การวิเคราะหQด8านประโยชนQใช8สอย 4.12 82.40 % ดี 

4. การวิเคราะหQด8านการออกแบบ 4.59 91.80 % ดีมาก 

5. การวิเคราะหQด8านวิศวกรรม 4.49 89.80 % ดี 

รวม 4.48 90.68% ดีมาก 

x
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อภิปรายผล  

การดำเนินงานผู8ดำเนินงานวิจัยได8พบปRญหา คือ ต8องใช8ต8นทุนในการเดินทางไปสถานท่ีจริงและต8นทุน

ในการทดลองการทำงานของเคร่ืองปอกสายไฟ  

ผลการทดลองเครื่องปอกสายไฟ สามารถใช8งานได8ตามสมติฐานที่ตั้งข8างต8น สามารถลดเลวลาในการ

ปอกสายไฟ พร8อมทั้งลดอุบัติเหตุ เนื่องจากการออกแบบและการสร8างมีหลักการที่เปWนมาตรฐานสากล และใน

การออกแบบมีการวางแผนและใช8ความชำนาญการในการสร8าง 

ผลการประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองปอกสายไฟ โดยเลือกขนาดของสายไฟท่ีใช8ในการทดลอง คือ 1.5 , 

2.5 และ 4 ตารางมิลลิเมตร ผลที่ได8คือ เครื่องปอกสายไฟใช8เวลาน8อยกวPาวิธีการทำงานแบบเดิม และมีผลการ

สำรวจความพึงพอใจ ผลท่ีได8พบวPา มีความพึงพอใจด8านคุณภาพเฉล่ียเทPากับ คิดเปWนร8อยละ 90.68 

 

ขLอเสนอแนะ  

1) ควรปรับปรุงแก8ไขชุดนำลPอง ให8มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น โดยใช8รูปแบบการนำลPองเปWนทรงกรวย

เพ่ือให8การเดินของสายไฟ ได8ดีมากย่ิงข้ึน 

2) ควรใช8ล8อเข็นท่ีสามารถล็อคและคลายล็อคได8 เพ่ือสะดวกตPอการเคล่ือนย8ายเคร่ืองมากย่ิงข้ึน 

3) เคร่ืองปอกสายไฟสามารถนำไปพัฒนาเพ่ิมความสามารถทำให8เคร่ืองสามารถตัดเส8นทองแดงให8เล็ก

ลง หรือ ทำให8เครื่องสามารถม8วนเส8นทองแดงได8หลังจากที่ผPานกระบวนการกรีดและบดแล8ว เพื่อให8เครื่องมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยการออกแบบและสร8างเครื ่องปอกสายไฟเพื่อหารผลการทดลองในการปอกสายไฟ

ขอขอบคุณคณะอาจารยQสาขาครุศาสตรQอุตสาหกรรมอุตสาหการ คณะศรุศาสตรQอุตสาหกรรม และสาขาวิชา 

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตรQอุตสาหกรรม ที่ให8การสนับสนุนคำปรึกษาตลอดจนอำนวยความสะดวก

ในด8านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณQตPาง ๆ เพื่อให8แล8วเสร็จลุลPวง การดำเนินงานวิจัยเพื่อให8แล8วเสร็จลุลPวง

ได8รับการสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประโยชนQและความรู8ที ่เกิดจาก

งานวิจัยในคร้ังน้ี ขอมอบแดPบิดา มารดา ครู อาจารยQ และผู8ให8ความชPวยเหลือทุกทPานไว8 ณ โอกาสน้ี 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร3ช5วยสอนร5วมกับการจัดการเรียนรู:แบบใช:คำถาม 

บนเครือข5ายสังคมออนไลน3เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง การเรียงลำดับและการค:นหาข:อมูล 

The development of Computer Assisted Instruction with question-based 

learning management on social networks to compare academic achievement 

in the topic sorting and searching 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค9 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการ

คJนหาขJอมูล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียนที่เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

รEวมกับการจัดการเรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9กับผูJเรียนที่เรียนแบบปกติ 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูJเรียนที่เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้น กลุEมตัวอยEางที่ใชJในการศึกษา

ครั้งนี้ ไดJแกE นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ชั้นปYที่ 3 

จำนวน 24 คน ดJวยวิธีการสุEมแบบเจาะจง แลJวแบEงกลุEมนักศึกษาออกเป[นสองกลุEม กลุEมละ 12 คน โดยกลุEม

แรกเป[นกลุEมทดลอง เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนรEวมกับการจัดการเรียนรูJแบบใชJคำถามบน

เครือขEายสังคมออนไลน9 และกลุEมที่สองเป[นกลุEมควบคุม เรียนดJวยวิธีการสอนแบบปกติ  เครื่องมือที่ใชJใน

งานวิจัยประกอบไปดJวย สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบทดสอบกEอนเรียน แบบทดสอบ

ระหวEางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

 ผลการวิจัยสรุปวEาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.66/80.83 สูงกวEาเกณฑ9ที่กําหนด

ไวJคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียนที่เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนรEวมกับการจัดการ

เรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9สูงกวEาผูJเรียนแบบปกติ อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และผูJเรียนมีความพึงพอใจอยูEในระดับมาก สรุปไดJวEาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนพัฒนาขึ้นนี้ สามารถ

นําไปใชJงานไดJอยEางมีประสิทธิภาพ 

 

คำสำคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนบนเครือขEายสังคมออนไลน9 การเรียงขJอมูล และการคJนหาขJอมูล 

 

Abstract 

The purpose of this research were 1)  to develop Computer Assisted Instruction in 

sorting and searching 2) to compare learning achievement between traditional study method 

and learning by using Computer Assisted Instruction with provide question- based learning on 

social networks 3)  to study the satisfaction of learners.  The sample group were consisted of 

24 students in Computer Education Faculty of Technical Education.  The sample was divided 

into 2 groups, each group of 12 people. The first group is the group that learns with Computer 

Assisted Instruction with Provide question- based learning on social networks.  The second 

group is the one that controlled. Learn with a normal teaching method. Research tools include 

Computer- Assisted Instruction material developed Test before study quiz during class And a 

post-study test. 

The results of the research concluded that the computer assisted instruction was  

81.66/80.83 higher than the specified criteria, which was 80/80. The learning achievement of 

the computer- assisted learner students combined with the question- based learning 

management on the computer Social networks are higher than normal learners.  There were 

statistically significant at the . 05 and the students' satisfaction was at a high level.  It can be 

concluded that the computer assisted teaching has developed this can be used effectively. 

 

Keywords : Computer Assisted Instruction on social Network, sorting and searching. 

 

บทนำ 

 ความมุEงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป[นการ

พัฒนาคนไทยใหJเป[นมนุษย9ที่สมบูรณ9ทั้งทางรEางกาย จิตใจ และสติป�ญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการ

ดำรงชีวิต และสามารถอยูEรEวมกับคนในสังคมไดJอยEางมีความสุข ในหมวด 4 กลEาวถึงแนวการจัดการศึกษา การ

จัดการศึกษาตJองยึดหลักความสามารถในการเรียนรูJของผูJเรียน สEงเสริมใหJผูJเรียนพัฒนาตนเองไดJเต็มศักภาพ
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และผูJเรียนมีความคัญที่สุด โดยมุEงเนJนความรูJที่ผู JเรียนจะไดJรับ กระบวนการเรียนรูJมีบูรณาการตามความ

เหมาะสมของการศึกษาในแตEละระดับ ตลอดจนความรูJเกี่ยวกับตนเอง ความรูJดJานทักษะและเทคโนโลยี การ

จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหJสอดคลJองกับความสนใจและความถนัดของผูJเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตEาง

ระหวEางบุคคล มีการจัดการเรียนการสอนโดยการผสมผสานเนื ้อหาสาระเขJาดJวยกัน ผู Jสอนสามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดลJอม สื่อการเรียน เพื่อใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูJและมีความรอบรูJจากแหลEงวิทยการตEางๆ 

จัดการเรียนรูJใหJเกิดขึ้นไดJทุกสถานที่ทุกเวลา สอดคลJองกับ หมวด 9 การใชJเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งใน

ป�จจุบันเทคโนโลยีทางดJานคอมพิวเตอร9และเครือขEายอินเตอร9เน็ต ไดJเขJามามีบทบาทในสังคมเป[นอยEางมาก 

ทําใหJพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมในการศึกษาคJนควJาหาขJอมูลและการ

เรียนรู Jก็เปลี ่ยนแปลงไปดJวยเชEนกัน ดังนั ้นจึงจําเป[นอยEางยิ ่งที ่จะตJองมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหJ

สอดคลJองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปดังกลEาว ทักษะการเรียนรูJสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการการใชJวิธีสอนท่ี

หลากหลายอยEางเหมาะสม เชEน การเรียนรูJผEานโครงงานและการแกJป�ญหา มีการใชJเทคโนโลยีนำเสนอเนื้อหา

อยEางทันสมัย ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ9 มีสEวนรEวม โดยการใชJวิธีสนับสนุนการเรียนรูJในรูปแบบการสรJาง

ความรูJดJวยตนเอง และการเรียนรูJผEานระบบเครือขEายอินเทอร9เน็ต 

 หลักสูตรครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 มีการจัดการ

เรียนการสอน วิชา โครงสรJางขJอมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) ประกอบไปดJวย

เนื้อหาบทเรียน ไดJแกE ขJอมูล การจัดเก็บขJอมูลจำนวนเต็ม ทศนิยมและตัวอักษร ความหมายและความสำคัญของ

โครงสรJางขJอมูล โครงสรJางขJอมูลแบบเชิงเสJน เรียงทับซJอน คิว ลิงค9ลิสต9 โครงสรJางขJอมูลไมEเป[นเชิงเสJน ทรี บี-ทรี  

กราฟ อัลกอริทึมสำหรับการประมวลผลโครงสรJางขJอมูลแบบตEางๆ การเรียงลำดับขJอมูล การคJนหาขJอมูล จาก

คําอธิบายรายวิชาจะเห็นวEาวิชานี้ มีปริมาณเนื้อหาที่มาก ซึ่งใชJวิธีจัดการเรียนการสอนดJวยวิธีบรรยายคูEกับส่ือ

โปรแกรมนำเสนอขJอมูล ซ่ึงความสามารถในการเรียนรูJของผูJเรียนสEงผลใหJผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตEางกัน  

 ป�จจุบันมีการนําเทคโนโลยีทางดJานคอมพิวเตอร9และเครือขEายมาใชJในการเรียนการสอน ผEานส่ือ

หลากหลายรูปแบบ เชEน บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน สื่ออินโฟกราฟ�คแอนิเมชัน ผEานระบบ e-Learning 

เพ่ือกระตุJนความสนใจใหJผูJเรียนและสEงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหJสูงข้ึน บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนจัด

วEาเป[นนวัตกรรมทางการศึกษาที ่ประยุกต9เทคโนโลยีคอมพิวเตอร9ในการจัดการกับขJอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื ่อนไหว เสียงและการปฏิสัมพันธ9 ผสมผสานกันอยEางกลมกลืนและเป[นระบบ (มนต9ชัย, 2545) 

นอกจากนั้นการนําบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนมาใชJในการเรียนการสอนโดยมีการโตJตอบกันไดJระหวEาง

ผูJเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร9 ซึ่งมีการกระตุJนใหJผูJเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นและยังชEวยใหJผูJเรียนท่ี

ไมEทันคนอ่ืนในช้ันเรียนไดJมีโอกาสศึกษาโดยใชJคอมพิวเตอร9ชEวยเสริม (สุรางคณา, 2548)  

 การเขJาถึงและการใชJงานเครือขEายสังคมออนไลน9หรือ Social Network ไดJรับความนิยมอยEาง

กวJางขวางในสังคม เนื่องจากสามารถใชJงานไดJทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่สามารถเชื่อมตEออินเทอร9เน็ตไดJ ทำใหJเกิด
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ความสะดวก รวดเร็วและทันเหตุการณ9 โดยผEานอุปกรณ9 เชEน คอมพิวเตอร9 แท็บเล็ตโทรศัพท9มือถือ 

สถานศึกษากำลังเขJาสูEยุคดิจิทัล ตJองปรับตัวใหJทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงผูJสอน และนักศึกษาที่มี

ความเกี ่ยวขJองโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ทั ้งสำหรับการเรียนและการใชJงานใน

ชีวิตประจำวัน ผูJสอนเทEาทันเทคโนโลยี (อาณัติ รัตนถิรกุล, 2553) กลEาววEาการใชJงานระบบ e-Learning ท่ี

เป[นที่นิยมมากที่สุดคือการใชJงานผEานทางเครือขEายอินเทอร9เน็ต การเรียนการสอนออนไลน9จำเป[นตJองมีระบบ

ท่ีใชJในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ซ่ึงผูJสอนก็ไมEไดJสำคัญนJอยลง แตEเปล่ียนจากผูJสอนมาเป[นผูJวางแผน

พัฒนาจัดการเรียนการสอน และการเป[นพ่ีเล้ียงคอยใหJความชEวยเหลือแกEผูJเรียน Edmodo เป[นเครือขEายสังคม

ออนไลน9ที่ไดJรับการออกแบบและพัฒนาโดย Jeff O’ Hara และ Nick Borg ในปY 2551 สามารถใชJงานผEาน 

www.edmodo.com การจัดการเรียนการสอนออนไลน9 เป[นระบบ LMS ท่ีผนวกกันระหวEาง e-Learning กับ 

Social Network ผูJสอนควรมีแนวปฏิบัติสำคัญเพื่อใหJการใชJเครือขEายสังคมออนไลน9มีประสิทธิภาพ คือศึกษา

ธรรมชาติของระบบเครือขEายสังคมออนไลน9ที่นำมาใชJอยEางชัดเจน ศึกษาความพรJอมของผูJเรียนในการใชJ

เครือขEายสังคมออนไลน9 ซ่ึงความพรJอมของนักศึกษาท่ีมีตEอการเรียนการสอนผEานเครือขEายสังคมออนไลน9 (จิระ 

จิตสุภา ปรัชญนันท9 นิลสุข และ นวลศรี สงสม, 2556)   ไดJศึกษาเอาไวJพบวEานักศึกษาสEวนใหญEมีความพรJอม

อยูEในระดับมากในดJานทักษะการเรียนออนไลน9 ธนะวัฒน@ วรรณประภา (2558) วิจัยเรื่อง รูปแบบการสอน

เพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห9ขJอมูลโดยการเรียนรูJแบบนำตนเองผEานสื่อสังคมออนไลน9 สำหรับนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวEา ขั้นตอนการเรียนการสอนผEานสื่อสังคมออนไลน9 มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสัญญา

การเรียน 2) ขั้นการกำหนดเป�าหมายการเรียนรูJ 3) ขั้นการรวบรวมขJอมูล 3.1) การวางแผนการเรียนรูJ 3.2)

การแสวงหาความรูJใหมE 4) ขั้นการจัดการขJอมูล 4.1) การตรวจสอบคุณภาพขJอมูล 4.2) การสังเคราะห9ขJอมูล 

5) ข้ันการประยุกต9ใชJขJอมูล 5.1) การสรJางผลงาน 5.2) การนำเสนอผลงาน และ 6)ข้ันการประเมินช้ินงาน 

 ผูJวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล

รEวมกับการจัดการเรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9 มาใชJในการเรียนการสอนเพื่อใหJสอดคลJอง

กับการนำวิจัยไปใชJในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสEงเสริมใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูJดJวยตนเอง 

และเพื่อพัฒนาผูJเรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูJระดับอุดมศึกษา ทั้งดJานคุณธรรม จริยธรรม ดJาน

ความรูJทักษะทางป�ญญา ดJานทักษะความสัมพันธ9ระหวEางบุคคลและความรับผิดชอบ ดJานทักษะการคิด

วิเคราะห9เชิงตัวเลข การสื่อสาร  การใชJเทคโนโลยีสารสนเทศ และดJานทักษะปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 

 

วัตถุประสงค@การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูJเรียนท่ีเรียนเสริมดJวยบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนกับผูJเรียน

ท่ีเรียนแบบปกติ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูJเรียนท่ีเรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่สรJางขึ้นตามเนื้อหารายวิชา 11-062-208 วิชา โครงสรJางขJอมูล

และอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm) เร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล 
  2.  ประชากรที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 ชั้นปYท่ี 

3 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน 

  3.  กลุEมตัวอยEางที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ ไดJแกE นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 

คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ชั้นปYที่ 3 จำนวน 24 คน ดJวยวิธีการสุEมแบบเจาะจง แลJวแบEงกลุEมนักศึกษา

ออกเป[นสองกลุEม กลุEมละ 12 คน โดยกลุEมแรกเป[นกลุEมทดลอง เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน

รEวมกับการจัดการเรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9และกลุEมที่สองเป[นกลุEมควบคุม เรียนดJวย

วิธีการสอนแบบปกติ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุEมตัวอยEาง 

  1.1 ประชากรที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 ช้ัน

ปYท่ี 3 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน 

§ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการเรียนของการเรียนด7วย CAI 
§ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDช\วยสอน 
§ ความพึงพอใจของผู7เรียนที่เรียนด7วยบทเรียนคอมพิวเตอรDช\วย

§ บทเรียนคอมพิวเตอรDช\วยสอน 
§ เรื่องการเรียงลำดับและการค7นหาข7อมูล 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร@ช'วยสอน 

เร่ืองการเรียงลำดับและการค`นหาข`อมูล 

ตัวแปร

ต'น 

ตัวแปร

ตาม 
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  1.2 กลุ EมตัวอยEางที ่ใชJในการวิจัยครั ้งนี ้ ไดJแกE นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม ชั้นปYที่ 3 จำนวน 24 คน ดJวยวิธีการสุEมแบบเจาะจง แลJวแบEงกลุEม

นักศึกษาออกเป[นสองกลุEม กลุEมละ 12 คน โดยกลุEมแรกเป[นกลุEมทดลอง เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวย

สอนรEวมกับการจัดการเรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9และกลุEมที่สองเป[นกลุEมควบคุม เรียน

ดJวยวิธีการสอนแบบปกติ 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตัวแปรตJน (Independent Variable) ไดJแกE บทเรียนคอมพิวเตอร9ช Eวยสอนเรื ่องการ

เรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล  

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดJแกE ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู Jเที ่เรียนดJวย

บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน, ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน และความพึงพอใจ

ของผูJเรียนท่ีเรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 

 3. ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 3.1  สรJางเคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย ไดJแกE 

    3.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล  

    3.1.2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูJเรียนท่ีมีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนท่ี

พัฒนาข้ึน 

  3.2  วิธีการสรJางบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน  

     3.2.1 การวิเคราะห9เน้ือหา ศึกษาโครงสรJางหลักสูตร ศึกษาเน้ือหา คำอธิบายรายวิชา จำนวน

หนEวยกิตเวลาเรียนภาคทฤษฎี และกำหนดเคJาโครงของเนื้อหา กำหนดวัตถุประสงค9ทั่วไปเพื่อเป[นแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล วิเคราะห9เนื้อหาวิชา หลักเกณฑ9

การรวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขJองกับรายวิชา จากแหลEงขJอมูลตEาง ๆ เชEน หนังสือ เอกสาร ตำรา 

  3.2.2 การออกแบบหนEวยเรียน ไดJแกE รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน ซึ่งเป[น

ขั ้นตอนที่ผู JสอนตJองวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชJบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนบน

เครือขEายอินเทอร9เน็ต 

   3.2.3 การออกแบบเนื้อหาวิชา ไดJแกE การแบEงเนื้อหาออกเป[นหนEวยการเรียน การสรJาง

แผนภูมินำเสนอหนEวยเรียนเรียน คำช้ีแจง วัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม เน้ือหา กิจกรรม และแบบทดสอบ  

  3.2.4 การสรJางหนEวยการเรียน เริ่มตั้งแตEการเขียน story board, Script การจัดลำดับกรอบ

การสอน การตรวจสอบความถูกตJองของเน้ือหา กิจกรรมและแบบทดสอบ 

  3.2.5 การสรJางเน้ือหาลงบนคอมพิวเตอร9 (Implementation) 
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   1) ศึกษาโปรแกรมสำหรับสรJางบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน การเลือกซอฟต9แวร9ท่ีใชJ

นั้น โดยเลือกจากความเหมาะสมเนื่องจากความสามารถของโปรแกรมแตกตEางกันออกไป เชEน โครงสรJาง

บทเรียนทั้งหมดใชJโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการภาพเคลื่อนไหว ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับภาพกราฟ�ก ศึกษา

โปรแกรมเก่ียวกับการบันทึกเสียง 

 2) จัดเตรียมสื่อที่ใชJพัฒนาบทเรียน ไดJแกE ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพกราฟ�ก

ตEาง ๆ เชEน กราฟ�กของหัวเร่ือง สี และภาพพ้ืนหลังหรือปุ¢มตEาง ๆ 

3) สรJางบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน เป[นการสรJางตาม story board ท่ีออกแบบไวJ 

4) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน โดยนำบทเรียนคอมพิวเตอร9

ชEวยสอนท่ีสรJางข้ึน ไปใหJผูJเช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจสอบหาคุณภาพดJานส่ือ แบบประเมินคุณภาพดJานส่ือ ใน

ลักษณะของแบบสอบถาม Rating Scale (Likert's method) 5 ระดับ คือ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพ

ปาน กลาง คุณภาพพอใชJ คุณภาพพอใชJ คุณภาพ ควรปรับปรุง  

 3.3  การสรJางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป[นการสรJางแบบทดสอบเพื่อใชJในการ

ประเมินผลการเรียนของผู Jเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน ไดJแกE แบบทดสอบกEอนเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงข้ันตอนการสรJางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีดังน้ี 

  3.3.1 การวิเคราะห9แบบทดสอบ 

 1) วิเคราะห9น้ำหนักวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาวัดพฤติกรรมดJานพุทธิพิสัย 

โดยการนำวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรมของหนEวยการเรียน มาทำการวิเคราะห9วัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม โดย

ผูJเช่ียวชาญทางดJานเน้ือหา 3 ทEาน  

 2) กำหนดน้ำหนักของพฤติกรรมยEอยเพ่ือออกขJอสอบตามวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม 

 3) กำหนดรูปแบบของแบบทดสอบที่ใชJในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียน 

ใชJคำถามเป[นชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก  

 3.3.2 สรJางเคร่ืองมือในการวัดผล การสรJางแบบทดสอบ 

 1) เขียนขJอสอบในการเขียนขJอสอบเพื่อสรJางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูJวิจัยไดJทำการศึกษาหลักการและรูปแบบการเขียนขJอสอบท่ีถูกตJองตามท่ีไดJกำหนดไวJ  

 2) พิจารณาความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหาและวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม (IOC) นำ

ขJอสอบทั้งหมดใหJผู Jเชี ่ยวชาญทางดJานเนื ้อหา จำนวน 3 ทEาน พิจารณาความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหาและ

วัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม (IOC) 

 3) วิเคราะห9ความเที่ยงตรงของขJอสอบ เป[นการนำผลการประเมินจากผูJเชี่ยวชาญ

ทางดJาน เน้ือหาท้ัง 3 ทEาน มาทำการวิเคราะห9หาคEา IOC โดยการหาคEาเฉล่ียในแตEละขJอ ถJามีคEามากกวEาหรือ 

เทEากับ 0.5 ถือวEาใชJไดJ 
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 4) จัดพิมพ9แบบทดสอบฉบับทดลอง เป[นการนำขJอสอบที่ผEานการวิเคราะห9ความ

เท่ียงตรง ของเน้ือหา (IOC) และผEานเกณฑ9หรือมีคEา IOC ต้ังแตE 0.5 ข้ึนไป 

  4. วิธีการสรJางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียนท่ีมีตEอบทเรียน 

  ซึ่งแบบประเมินเป[นแบบมาตราสEวนประมาณคEา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร9ท (Likert 

Scale) โดยใหJเกณฑ9ระดับ 5 คะแนน  

 มีกำหนดเกณฑ9การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคEาความคิดเห็นและความพึง

พอใจของกลุEมผูJประเมิน กำหนดเป[นชEวงคะแนน ดังตEอไปน้ี 

    คะแนนเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

 4.50-5.00   มากท่ีสุด 

 3.50-4.49   มาก 

 2.50-3.49  ปานกลาง 

 1.50-2.49   นJอย 

 1.00-1.49   นJอยท่ีสุด 

 5. วิธีการดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขJอมูล 

 5.1 นำโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปใชJกับกลุEมทดลอง จำนวน 12 คน 

โดยทำการช้ีแจงถึงวัตถุประสงค9ของการเรียนตลอดจนวิธีการใชJบทเรียน 

 5.2 ใหJกลุEมตัวอยEางทำแบบทดสอบกEอนเรียน ในกระดาษคำตอบแลJวจึงเขJาสูEบทเรียน 

 5.3 นำบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนบันทึกสื่อในรูปแบบไฟล9วิโอ เพื่อไปใชJรEวมกับการจัดการ

เรียนรูJแบบใชJคำถามบนเครือขEายสังคมออนไลน9 โดยใหJผูJเรียนแตEละคนตั้งคำถามประเด็นที่มีขJอสงสัยแลJวโพส

ในหJองเรียนออนไลน9 ภายใตJการควบคุมของผูJสอนและผูJวิจัยเพื่อรEวมกันแสดงความคิดเห็นและหาคำตอบ เม่ือ

กลุEมทดลอง เรียนจบบทเรียน ครบทุกหนEวย ใหJทำแบบทดสอบทJายบทเรียน โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

 6. การวิเคราะห9ขJอมูลและสถิติท่ีใชJในการวิเคราะห9ขJอมูลในการวิจัย 

  6.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคEาดัชนีความสอดคลJอง 

(Index of item Objective Congruence : IOC) 

 6.2 วิเคราะห9หาคEาเฉล่ีย X! 

 6.3 หาคEาความแปรปรวนและทำการทดสอบสมมติฐานโดยใชJสูตร t-test แบบ Dependent 

 6.4 หาคEาสEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน "S.D" 
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ผลการวิจัย 

   ผลจากการวิเคราะห9ขJอมูลการประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน โดยผูJเชี่ยวชาญดJานเนื้อหา

และดJานรูปแบบสื่อ จำนวน 3 ทEาน ในดJานตEาง ๆ ดังกลEาว ผูJเชี่ยวชาญสEวนใหญEประเมินอยูEในระดับมากที่สุด 

มีคEาเฉลี่ย 4.54 (S.D.= 0.45) ซึ่งมีความเหมาะสมกEอนนำไปทดลองใชJกับกลุEมตัวอยEาง  ผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังการใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการ

คJนหาขJอมูล แสดงดังตารางท่ี 1 

   

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวEางกลุEมทดลองและกลุEมควบคุมดJาน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N X! S.D t 

กลุEมควบคุม 12 10.42 1.38 
19.56* 

กลุEมทดลอง 12 15.50 1.45 

* มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

 จากผลการวิเคราะห9ขJอมูลพบวEากลุEมทดลองที่เรียนดJวยบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน มีคEาเฉล่ีย

เทEากับ 15.50 และคEาความแปรปรวนมีคEา 19.56 มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N แนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวEางเรียน E1 12 20 16.33 81.66 

คะแนนหลังเรียน E2 12 20 16.17 80.83 

  
 จากตารางที* + แสดงใหเ้หน็วา่ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการคJนหา

ขJอมูล ที*พฒันาขึ<นมปีระสทิธภิาพ 81.66/80.83 

 ผลจากการวิเคราะห9ขJอมูลความพึงพอใจของนักศึกษา ในดJานตEาง ๆ ดังกลEาว นักศึกษาสEวนใหญEมี

ความพึงพอใจอยูEในระดับมาก มีคEาเฉลี่ย 4. 33 (S.D .= 0.50 ( สEวนที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเกี่ยวกับ

ดJานการออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน สEวนของเสียงบรรยาย นักศึกษามีความพึงพอใจ อยูEใน

ระดับปานกลาง มีคEาเฉลี่ย 3. 46 (S.D .= 0.51 ( และ สEวนของดนตรีประกอบเหมาะสม นักศึกษามีความพึง

ยพอใจ อยูEในระดับปานกลาง มีคEาเฉล่ี 3 . 42 (S.D .= 0.50) 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 344 ~ 
 

อภิปรายผล  

 1. ด้านการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เชี*ยวชาญทําการประเมินคุณภาพของ

บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูลและประเมิณ พบวEามีเหมาะสมมาก

ที่สุด ทั้งนี้อาจเป[นเพราะวEาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล ไดJทำ

การออกแบบตามทฤษฎีในการสรJางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนและใชJรูปแบบผสมผสานการเรียนผEาน

เครือขEายสังคมออนไลน9 Edmodo รEวมกับการใชJคำถามในกระดานสนทนาเพื่อโตJตอบป�ญหากับผูJเรียน ทำใหJ

เขJาใจบทเรียนไดJในทันที และสามารถเขJามาทบทวนซ้ำไดJทุกเวลา  

 2. ดJานการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอน พบวEาการทดสอบระหวEางเรียน

และหลังเรียนของกลุEมตัวอยEาง มีประสิทธิภาพ 81.66/80.83 น่ันคือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนท่ีสรJางข้ึนมี

ประสิทธิภาพสูงกวEาสมมติฐานที่ตั้งไวJ คือ 80/80  คEา t-test ที่ไดJจากการคํานวณเทEากับ 19.56 และเม่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวEางคะแนนกEอนและหลังเรียน พบวEาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  3. ดJานความพึงพอใจของนักศึกษาตEอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเรื่องการเรียงลำดับและการ

คJนหาขJอมูล หลังจากที่นักศึกษาไดJทดลองใชJบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนแลJว พบวEานักศึกษาสEวนใหญEมี

ความพึงพอใจอยูEในระดับมาก มีคEาเฉล่ีย 4.33  (S.D.= 0.50) อาจเป[นเพราะนักศึกษาไดJคะแนนสอบเพ่ิมข้ึน 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ  

  ขJอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

 1. ครูผูJสอนควรศึกษาวิธีการใชJบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนบนเครือขEายสังคมออนไลน9เรื่องการ

เรียงขJอมูลและการคJนหาขJอมูล ควรมีการจัดเตรียมความพรJอมของสถานที่และคอมพิวเตอร9 สื่อ อุปกรณ9

รวมถึงสัญญาณอินเตอร9เน็ต กEอนทำการสอน และควรอธิบายวิธีการใชJงานบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนบน

เครือขEายสังคมออนไลน9ใหJแกEนักศึกษากEอนเรียน  

 2. ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนเร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูลมีความเหมาะสมอยEางย่ิง

ในการทบทวนความรูJเป[นรายบุคคลและเพ่ือเรียนเสริมนอกเวลาเรียน 

 ขJอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตEอไป  

 1. การพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนควรมีการบันทึกเสียงและตัดตEอเสียงในหJองบันทึกเสียง

เพ่ือใหJระบบเสียงมีคุณภาพเพราะถJาหากเสียงไมEมีคุณภาพจะมีผลกระทบตEอความสนใจของผูJเรียน 

  2. การวิจัยครั้งตEอไปควรมีศึกษาแนวทางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร9ชEวยสอนในหัวขJออื่นใหJ

ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา เพ่ือสEงเสริมใหJผูJเรียนเกิดการเรียนรูJอยEางมีประสิทธิภาพ 
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กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยนี้สำเร็จลุลEวงดJวยดี ผูJวิจัยขอขอบพระคุณผูJเชี ่ยวชาญทุกทEานที่ใหJความกรุณาในการใหJ

คำปรึกษาตลอดจนตรวจเครื่องมือการวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุ

ศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน ทุกคนที่ใหJความรEวมมือจน

งานวิจัยสำเร็จลุลEวง และขอขอบคุณบุคลากรทุกทEานที่มีสEวนเกี่ยวขJองในการทำวิจัย “การวิจัยครั้งนี้ไดJรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปYงบประมาณ 2563” ผูJวิจัยขอขอบพระคุณ

อยEางสูงไวJ ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:

แบบไรJสาย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กEอนและหลังใชJสื่ออินโฟกราฟCก และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตEอ

สื่ออินโฟกราฟCก กลุEมตัวอยEางที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปXที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร:  คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม จำนวน 24 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย

ไดJแกE สื่ออินโฟกราฟCก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุEมตัวอยEาง

ตEออินโฟกราฟCก การดำเนินการวิจัยโดยใชJการทดสอบนักศึกษากEอนเรียน ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

และทดสอบนักศึกษาหลังเรียน ผลการวิจัยพบวEาจากการวิเคราะห:ขJอมูลการประเมินสื่ออินโฟกราฟCก โดย

ผูJเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทEาน อยูEในระดับมากที่สุด มีคEาเฉลี่ย 4.57 (S.D.= 0.45) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกEอนเรียนและหลังเรียนของกลุEมตัวอยEางมีคะแนนเทEากับ 5.58 คะแนน และ 14.13 คะแนน และ

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวEางคะแนนกEอนและหลังเรียน พบวEา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียน

อยEางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตEอสื่อมีความพึงพอใจอยูEในระดับ

มาก มีคEาเฉล่ีย 4.33 (S.D.= 0.50) 

 

คำสำคัญ :  ส่ืออินโฟรกราฟCก    เครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย  ความพึงพอใจ              
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Abstract 

This study aimed to develop infographic media wireless network  computer connection 

, to compare the pretest posttest of achievement after using infographic and study the 

satisfaction of learners toward Infographics Media. The research sample is the third year under-

graduate students majoring of Technical Education Department of Computer Engineering 

Faculty of Technical Education.  They were obtained by Purposive Sampling, totaling 2 4 

student.  The instrument used for gathering data were infographic  media, achievement test 

and a sample satisfaction assessment form for infographic.  Conducting research by 

experimenting with single group samples and pretest  , Conduct teaching and learning activities 

,posttest .The results showed that from the data analysis, the assessment of infographic media 

With 3 experts in the highest level, with an average of 4.57 (S.D. = 0.45). The comparison of 

learning achievement before and after learning of the samples was 5 . 5 8  points and 1 4 . 1 3 

scores.  When comparing the achievement, it was found that the post- test scores were 

significantly higher than before studying at the .05 level. The evaluation of the satisfaction of 

the students to the media was at a high level with the average. 4.33 (SD = 0.50). 

 

Keywords: infographic media , wireless network ,  satisfaction 

 

บทนำ 

ป�จจุบันไดJมีพัฒนาการและความกJาวหนJาอยEางตEอเนื่องของเทคโนโลยีสมัยใหมE ไดJมีการนำเทคโนโลยี

มาประยุกต:ใชJงานในทุกดJาน  โดยเฉพาะทางดJานการศึกษาสอดคลJองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ไดJปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากพันธกิจป�จจุบันสูEความเป�น SMART University เป�าหมายจะปรับ

บทบาทตัวเองโดยปรับจุดยืนของมหาวิทยาลัยใหมE (Re-positioning , RMUTI) ดJวยการอภิวัฒน: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พลิกฟ��นพื้นที่ราบสูงของไทยสูEความยั่งยืนดJวย “นวัตกรรม” เพื่อใหJการปรับเปลี่ยน

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Re-positioning , RMUTI)เกิดเป�นยุทธศาสตร:การ

ขับเคล่ือน ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) เป�นไปอยEางมีประสิทธิภาพเพื่อใหJไดJรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร: 

โดยเฉพาะคณะครุศาสตร:อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร: ที่มีวิสัยทัศน: เป�นผูJนำดJานการผลิตครูชEางอุตสาหกรรม 

ระดับประเทศดJวยเทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาประยุกต:ใชJทางดJานการศึกษาสEงผล

ใหJการเรียนการสอนจำเป�นตJองปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดสภาพแวดลJอมของการเรียนรูJ(Learning 

Environment) ใหJมีลักษณะหรือบรรยากาศที่สEงเสริมใหJผูJเรียนมีสEวนรEวม(Require Learner Participation) 
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ในกิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนใหJ ผูJเรียนไดJมีโอกาสเรียนรูJไดJตามอัตราความกJาวหนJาของตนเอง  ตาม

ความถนัดและความสนใจ  ซึ่งสอดคลJองกับกระบวนทัศน: (Paradigm) ที่มุEงเนJนใหJผูJเรียน รูJจักคิดวิเคราะห:  

สังเคราะห:องค:ความรูJดJวยตนเอง ซึ่งการใชJเทคโนโลยีการศึกษาในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลทำใหJมีแนวโนJมของ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนไปจากเดิมมาเป�นการเนJนผูJเรียนเป�นสำคัญ การเรียนการสอนยุค

ใหมEจะเนJนผูJเรียนเป�นศูนย:กลางแทนผูJสอน เป�นเหตุใหJผูJสอนมีบทบาทที่ทJาทายมากขึ้นดJวยการเปลี่ยนจาก“ผูJ 

รอบรูJหนJาชั้นเรียน” ที่มีความเชี่ยวชาญ เป�นแหลEงสารสนเทศและคำตอบทั้งมวลที่ผูJเรียนตJองฟ�งแตEเพียงอยEาง

เดียวมาเป�นผูJสEงเสริมผู Jสนับสนุน ผู JมีสEวนรEวมผูJรEวมเรียนผูJกำกับ(การสอน) ผู Jฝ�ก ผูJอำนวยความสะดวก

ผูJออกแบบและเป�นสะพานการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผูJเรียนกับโลกภายนอก การนำสื่อ Infographic มาจากคำ

วEา Information + graphic อินโฟกราฟCก หมายถึง การนำขJอมูลหรือความรูJมาสรุปเป�นสารสนเทศในลักษณะ

ของขJอมูล ภายในภาพนั้นอาจประกอบดJวย สัญลักษณ: กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ เป�นตJน ที่ออกแบบ

เป�นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เขJาใจงEาย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปขJอมูลลงในภาพสื่อใหJ

เขJาใจความหมายทั้งหมดไดJ(จงรัก เทศนาม ,2558)   หลักการออกแบบอินโฟกราฟCก (Infographics) แบEงเป�น 

2 สEวน คือดJานขJอมูล โดยขJอมูลที่จะนำเสนอ ตJองมีความหมาย มีความนEาสนใจ เรื่องราวเปCดเผย เป�นจริง มี

ความถูกตJอง และ ดJานการออกแบบ ชEวยใหJผูJเรียนเขJาใจเนื้อหาบทเรียนไดJถูกตJองและบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค:คือจุดมุEงหมายท่ีกำหนดไวJไดJ (พงษ:พิพัฒน: สายทอง ,2557) การสอนดJวยอินโฟรกราฟฟCกเป�นการ

สอนอีกรูปแบบหนึ่งที่เป�นการเรียนการสอนแบบจำลองสาธิตใหJผูJเรียนไดJปฏิบัติตาม สEงผลตEอการเรียนรูJท้ัง

ทางดJานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ สอดคลJองกับการสอนดJวยรูปแบบการสาธิตพบวEาจะ

สEงผลใหJนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ ้นรวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางดJานทักษะการปฏิบัติพัฒนาข้ึน        

(จารุวรรณ ทูลธรรม กิตติ ทูลธรรม, 2559) 

ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร:อุตสาหกรรม สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร: (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2557 รขJอมูลและเครือขEายคอมพิวเตอร:ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสา

(Data Communication and Computer Network) นับเป�นรายวิชาที ่สำคัญทางดJานวิศวกรรมที ่เป�น

พื้นฐานในการนำไปประยุกต:ในรายวิชาที่เกี่ยวขJองและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหา

ครอบคลุมในการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการสื่อสารขJอมูล สื่อกลางในการสEงขJอมูลในรูปแบบการ

เชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย จากการจัดการเรียนการสอนในปXการศึกษา 2562 พบป�ญหา

เนื่องจากเนื้อหาเรื ่องการเชื่อมตEอระบบในการการเรียนคือนักศึกษายังขาดความเขJาใจในเรื่องดังกลEาว 

เครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย การสื่อสารสื่อที่ใชJในการเรียนการสอนเขJาใจยาก  เพราะเป�นเรื่องทีEไมE

สามารถมองเห็นหรือสัมผัสไดJโดยตรง ไมEสามารถจดจำรายละเอียดไดJทั้งหมด ซึ่งควรมีการปรับปรุงสื่อการ

เรียนการสอนเพ่ือแกJไขป�ญหาดังกลEาว  
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 ดังนั้น ผูJวิจัยซึ่งเป�นผูJสอนรายวิชาการสื่อสารขJอมูลและเครือขEายคอมพิวเตอร: ไดJเล็งเห็นป�ญหา

ดังกลEาว เพื่อไมEใหJเกิดผลกระทบอยEางตEอเนื่องในการจัดการเรียนการสอนในหัวขJอถัดไป สามารถนำกลับไป

ทบทวนนอกเวลาเรียนไดJ และนำไปสูEการปฏิบัติไดJอยEางถูกตJอง  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกEอนและหลังใชJบทเรียนส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEาย

คอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตEอส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตดOานประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  

1. ประชากรที่ใชJในการศึกษาครั้งนี้  ไดJแกE  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร:  คณะครุ

ศาสตร:อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกEน 

2. กลุEมตัวอยEางที ่ใชJในการศึกษาครั ้งนี ้  ไดJแกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปXที ่ 3 สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร:  คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต

ขอนแกEน ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคการเรียนท่ี 1 ปXการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตดOานเน้ือหา 

1. รายวิชาการสื่อสารขJอมูลและเครือขEายคอมพิวเตอร: เรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร: 

แบบไรJสาย     
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สื่ออินโฟกราฟ-กเรื่องการ

เชื่อมต3อระบบเครือข3าย

คอมพิวเตอร;แบบไร>สาย 

 

1. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช>บทเรียนสื่ออินโฟ

กราฟ-กเรื่องการเชื่อมต3อระบบเครือข3าย

คอมพิวเตอร;แบบไร>สาย 

2. ความพึงพอใจต3อสื่ออินโฟกราฟ-กเรื่องการ

เชื่อมต3อระบบเครือข3ายคอมพิวเตอร;แบบไร>สาย 

 

 

ตัวแปรต(น(Independent Variables) ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุEมตัวอยEาง 

1.1 ประชากรที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร:อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร: ชั้นปX

ท่ี 3 คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน 

1.2 กลุEมตัวอยEางที่ใชJในการศึกษาครั้งนี้  ไดJแกE นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปXที่ 3 สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร:  คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต

ขอนแกEน ท่ีลงทะเบียนเรียน ในภาคการเรียนท่ี 1 ปXการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา   

2.1 ตัวแปรตJน (Independent Variable) ไดJแกE ส่ืออินโฟกราฟCกการเช่ือมตEอระบบเครือขEาย

คอมพิวเตอร: แบบไรJสาย  

2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดJแกE  

2.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดJวยส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอ

ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

2.1.2 ผลความพึงพอใจของกลุEมตัวอยEางตEออินโฟกราฟCกเร่ืองส่ือนำสัญญาณระบบเครือขEาย

คอมพิวเตอร: 

3. ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

3.1 สรJางเคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย ไดJแกE 

3.1.1 ส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

 3.1.2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูJเรียนท่ีมีตEอตEออินโฟกราฟCกเร่ืองส่ือนำสัญญาณ

ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร: 

3.1.3  ศึกษา วิเคราะห:ป�ญหาเบ้ืองตJนจากการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการส่ือสารขJอมูล

และเครือขEายคอมพิวเตอร: 

3.2  วิธีการสรJางบทเรียนคอมพิวเตอร:ชEวยสอน 

3.2.1 การวิเคราะห:เน้ือหา ศึกษาโครงสรJางหลักสูตร ศึกษาเน้ือหา คำอธิบายรายวิชา จำนวน

หนEวยกิตเวลาเรียนภาคทฤษฎี และกำหนดเคJาโครงของเน้ือหา กำหนดวัตถุประสงค:ท่ัวไปเพ่ือเป�นแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล วิเคราะห:เน้ือหาวิชา หลักเกณฑ:

การรวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขJองกับรายวิชา จากแหลEงขJอมูลตEาง ๆ เชEน หนังสือ เอกสาร ตำรา  

3.2.2 การออกแบบหนEวยเรียน ไดJแกE ส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEาย

คอมพิวเตอร:แบบไรJสาย ซ่ึงเป�นข้ันตอนท่ีผูJสอนตJองวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชJ

คอมพิวเตอร: 
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3.2.3 ออกแบบและสรJางแบบทดสอบกEอนเรียน หลังเรียน และแบบสอบถามพอใจ  

3.2.4 ออกแบบและสรJางส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJ

สาย เร่ิมต้ังแตEการเขียน story board, Script การจัดลำดับกรอบการสอน การตรวจสอบความถูกตJองของ

เน้ือหา 

3.2.5 การสรJางเน้ือหาลงส่ืออินโฟกราฟCก    

1) ศึกษาโปรแกรมสำหรับสรJางสื่ออินโฟกราฟCก การเลือกซอฟต:แวร:ที่ใชJนั้น โดยเลือก

จากความเหมาะสมเนื่องจากความสามารถของโปรแกรมแตกตEางกันออกไป เชEน โครงสรJางบทเรียนทั้งหมดใชJ

โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการภาพเคลื่อนไหว ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับภาพกราฟCก ศึกษาโปรแกรมเกี่ยวกับการ

บันทึกเสียง 

 2) จัดเตรียมสื ่อสำหรับสรJางอินโฟกราฟCกไดJแกE ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหว เสียง 

ภาพกราฟCกตEาง ๆ เชEน กราฟCกของหัวเร่ือง สี และภาพพ้ืนหลังหรือปุ¦มตEาง ๆ 

3) สรJางส่ืออินโฟกราฟCกเป�นการสรJางตาม story board ท่ีออกแบบไวJ 

4) การตรวจสอบส่ืออินโฟกราฟCกโดยนำบทเรียนคอมพิวเตอร:ชEวยสอนท่ีสรJางข้ึน ไป

ใหJผูJเช่ียวชาญ เพ่ือการตรวจสอบหาคุณภาพดJานส่ือ แบบประเมินคุณภาพดJานส่ือในลักษณะของแบบสอบถาม 

Rating Scale (Likert's method) 5 ระดับ คือ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพปาน กลาง คุณภาพพอใชJ 

คุณภาพพอใชJ คุณภาพ ควรปรับปรุง  

3.3  การสรJางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป�นการสรJางแบบทดสอบเพื่อใชJในการ

ประเมินผลการเรียนของผูJเรียนดJวยสื่ออินโฟกราฟCกไดJแกE แบบทดสอบกEอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

โดยใชJขJอสอบตามโครงการสอนในรายวิชาการส่ือสารขJอมูลและเครือขEายคอมพิวเตอร: 

 3.4  วิธีการสรJางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูJเรียนท่ีมีตEอบทเรียน 

 ซึ่งแบบประเมินเป�นแบบมาตราสEวนประมาณคEา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร:ท (Likert 

Scale) โดยใหJเกณฑ:ระดับ 5 คะแนน มีกำหนดเกณฑ:การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคEาความ

คิดเห็นและความพึงพอใจของกลุEมผูJประเมิน กำหนดเป�นชEวงคะแนน ดังตEอไปน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

 4.50-5.00   มากท่ีสุด 

 3.50-4.49   มาก 

 2.50-3.49  ปานกลาง 

 1.50-2.49   นJอย 

 1.00-1.49   นJอยท่ีสุด 
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 3.5 วิธีการดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขJอมูล 

   3.5.1 นำสื่ออินโฟกราฟCก ไปใชJกับตัวอยEาง จำนวน 24 คน โดยทำการชี้แจงถึงวัตถุประสงค:

ของการเรียนตลอดจนวิธีการใชJบทเรียน 

   3.5.2 ใหJกลุEมตัวอยEางทำแบบทดสอบกEอนเรียน ในกระดาษคำตอบแลJวจึงเขJาสูEบทเรียน 

    3.5.3 นำอินโฟกราฟCกบันทึกสื่อในรูปแบบไฟล:เพื่อเปCดในคอมพิวเตอร: เมื่อเรียนจบบทเรียน 

ครบทุกหนEวย ใหJทำแบบทดสอบทJายบทเรียน โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

 3.6 การวิเคราะห:ขJอมูลและสถิติท่ีใชJในการวิเคราะห:ขJอมูลในการวิจัย 

  3.6.1  วิเคราะห:หาคEาเฉล่ีย X! 

 3.6.2  หาคEาความแปรปรวนและทำการทดสอบสมมติฐานโดยใชJสูตร t-test แบบ Dependent 

 3.6.3  หาคEาสEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน "S.D" 
 

 

ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาสื ่ออินโฟกราฟCกเรื ่องการเชื ่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

ประกอบดJวย 

4.1.1 หนJาหลัก เป�นหนJาตEางเพื่อเลือกบทเรียน ซึ่งผูJเรียนสามารถเลือกเรียนไดJอิสระ จำนวน 4 

เร่ือง ดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 2  หนJาหลัก 

  

4.1.2 หนJาบทเรียนประกอบดJวย 4 เร่ือง  ไดJแกE 

1) เร่ืองท่ี 1 เร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 
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2) เร่ืองท่ี 2 ขJอดีและขJอเสียการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:ไรJสาย 

3) เร่ืองท่ี 3 เร่ืองรูปแบบการเช่ือมตEอแบบไรJสาย 

4) เร่ืองท่ี  4 เร่ืองอุปกรณ:เครือขEายไรJสาย 

 

  

  
 

รูปท่ี 3 หนJาบทเรียน 

  

4.3 ผลการประเมินส่ือส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

 

ตารางท่ี 1 : ผลการประเมินส่ือส่ือส่ืออินโฟกราฟCก 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย ค'าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ดJานเน้ือหา 4.61 0.48 มากท่ีสุด 

2 ดJานส่ืออินโฟกราฟCก 4.54 0.43  มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวมทุกดJาน 4.75  0.45  มากท่ีสุด 

 

  จากตารางที่ 4.1 ผลจากการวิเคราะห:ขJอมูลการประเมินสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบ

เครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย โดยผูJเชี่ยวชาญดJานเนื้อหาและดJานรูปแบบสื่อ จำนวน 3 ทEาน ในดJานตEางๆ
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ดังกลEาว ผูJเชี่ยวชาญสEวนใหญEประเมินอยูEในระดับมากที่สุด มีคEาเฉลี่ย 4.57 (S.D.= 0.45) ซึ่งมีความเหมาะสม

กEอนนำไปทดลองใชJกับกลุEมตัวอยEาง 

  4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังการใชJสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร:ชEวยสอน

เร่ืองการเรียงลำดับและการคJนหาขJอมูล 

   ตารางที่ 4.2 คEาเฉลี่ย สEวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คEาสถิติทดสอบทีและระดับนัยสำคัญทางสถิติของ

การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกEอนและหลังของนกศึกษา จำนวน 24 คน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน X! S.D           t ค'า Sig.(1-tailed) 

กEอนเรียน 

หลังเรียน 

5.58 

14.13 

1.95 

2.51 
20.93* 0.000 

จากตารางที่ 4.2 คEาเฉลี่ย สEวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คEาสถิติทดสอบทีและระดับนัยสำคัญทางสถิติของ

การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกEอนและหลังของนกศึกษา จำนวน 24 คน พบวEาการทดสอบกEอนเรียน

และหลังเรียนของกลุEมตัวอยEางมีคะแนนเทEากับ 5.58 คะแนน และ 14.13 คะแนน ตามลำดับ และเม่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหวEางคะแนนกEอนและหลังเรียน พบวEา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป�นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไวJ 

  4.3 ผลการหาความพึงพอใจของผูJเรียนหลังเรียนดJวยส่ืออินโฟกราฟCกเร่ืองการเช่ือมตEอระบบเครือขEาย

คอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

ตารางที่ 4.3 : ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตEอสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบ เครือขEาย

คอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

รายการประเมิน ค'าเฉล่ีย 
ค'าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1.ดJานเน้ือหา 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

2.ดJานการออกแบบส่ืออินโฟกราฟCก 4.19 0.49 มาก 

เฉล่ียรวมทุกดJาน 4.33 0.50 มาก 

 

อภิปรายผล  

  จากรายงานการใชJงานสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปXที่ 3 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร: คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม สามารถ

อภิปรายผลไดJดังน้ี 

  5.2.1 ผลจากการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสายและ

ประเมิณเพื่อหาความเหมาะสม พบวEามีเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป�นเพราะวEาสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการ
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เชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย ไดJทำการออกแบบตามทฤษีในการสรJางสื่ออินโฟกราฟCก และ

อJางอิงจากงานวิจัยตEางๆ รวมทั้งไดJดำเนินการสEวนของเนื้อหาที่สอดคลJองกับหลักสูตรกำหนด จึงสEงผลใหJส่ือ

อินโฟกราฟCกดังกลEาวมีความเหมาะสมในการใชJในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลJองกับสอดคลJองกับงานวิจัย

ของ สุโรทัย แสนจันทรแดง และธวัชชัย สหพงษ: .(2560) ไดJทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโมชันกราฟCก เรื่อง 

การเลิกทาสในสมัยรัชกาลท่ี 5 พบวEา ผูJเช่ียวชาญมีความคิดเห็นดJวยเก่ียวกับโมชันกราฟCก อยูEในระดับมากและ

พงษ:พิพัฒน: สายทอง .(2557) ไดJทำการศึกษา     เรื่อง การพัฒนาโมชันอินโฟกราฟCก เรื่องกระบวนการวิจัย

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวEา ผลการประเมินโม

ชันอินโฟกราฟCก เร่ืองกระบวนการวิจัยของผูJเช่ียวชาญ โดยรวมอยูEในระดับมีคุณภาพดี 

  5.2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังใชJบทเรียนสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการ

เชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย พบวEาการทดสอบกEอนเรียนและหลังเรียนของกลุEมตัวอยEางมี

คะแนนเทEากับ 5.58 คะแนน และ 14.13 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวEางคะแนน

กEอนและหลังเรียน พบวEา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี

เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสายที่พัฒนาขึ้นไดJมีการศึกษา

คJนควJาและผEานกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูJเชี่ยวชาญ อีกทั้งเป�นสื่อที่มีความทันสมัย ผูJเรียน

เขJาใจและเขJาถึงสื่อไดJงEายเพราะอยูEในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟCกที่มีการสรุปเนื้อหาใหJเขJาใจงEาย    ภายในส่ือ

ประกอบดJวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ที่กระตุJนใหJผูJเรียนอยากเรียนรูJ 

สามารถเรียนรูJดJวยตนเอง สEงผลใหJนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สอดคลJองกับ ปCยพงษ: ราศรี

และนฤมล เทพนวล.(2561:บทคัดยEอ) ไดJพัฒนาสื่ออินโฟกราฟCก วิชาเครือขEายคอมพิวเตอร:เบื้องตJน สำหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปXที่3 เพื่อใชJในการจัดการเรียนการสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกEอนและหลังใชJสื่อ พบวEา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูJเรียนหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียน โดยมี

คะแนนเฉลี่ยกEอนเรียนเทEากับ 16.3 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทEากับ 26.47 มีความแตกตEางกันอยEางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

  5.2.3 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตEอสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอ

ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย พบวEานักศึกษาสEวนใหญEมีความพึงพอใจอยูEในระดับมาก มีคEาเฉล่ีย 

4.33 (S.D.= 0.50) สEวนท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางก็มีอยูEเชEนกันแตEมีจำนวนไมEมาก กลEาวคือ เก่ียวกับ

ดJานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟCก สEวนของเสียงบรรยายชัดเจน นักศึกษามีความพึงพอใจ อยูEในระดับปาน

กลาง มีคEาเฉลี่ย 3.46 (S.D.=051)และ สEวนของดนตรีประกอบเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจ อยูEใน

ระดับปานกลาง มีคEาเฉลี่ย 3.42 (S.D.=050) เนื่องจากการบันทึกเสียงยังไมEมีคุณภาพเพียงพอ ซึ่งอาจสEงผลตEอ

ความพึงพอใจของนักศึกษา สอดคลJองกับ ปCยพงษ: ราศรีและนฤมล เทพนวล.(2561:บทคัดยEอ) ไดJพัฒนาส่ือ
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อินโฟกราฟCก วิชาเครือขEายคอมพิวเตอร:เบื้องตJน สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปXที่3 เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูJเรียนตEอส่ืออินโฟกราฟCก พบวEามีความพึงพอใจอยูEในระดับมากท่ีสุด มีคEาเฉล่ียเทEากับ 4.55 

 

สรุปผลและขOอเสนอแนะ  

5.1.1 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย อยูEใน

รูปแบบสื ่ออินโฟกราฟCกที ่ประกอบดJวย ภาพนิ่ง ภาพเคลื ่อนไหว เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ ซ่ึง

ประกอบดJวยเน้ือหา จำนวน 4 เร่ือง ไดJแกE เร่ืองท่ี 1 การเช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย เร่ือง

ที่ 2 ขJอดีและขJอเสียการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:ไรJสาย เรื่องที่ 3 รูปแบบการเชื่อมตEอแบบไรJสาย 

และ เรื่องที่ 4 อุปกรณ:เครือขEายไรJสาย เมื่อพัฒนาแลJวไดJดำเนินการประเมิณเพื่อหาความเหมาะสม โดย

ผูJเชี่ยวชาญดJานเนื้อหาและดJานรูปแบบสื่อ จำนวน 3 ทEาน ผลปรากฏวEาผูJเชี่ยวชาญสEวนใหญEประเมินอยูEใน

ระดับเหมาะสมมากที่สุด มีคEาเฉลี่ย 4.57 (S.D.= 0.45) ซึ่งมีความเหมาะสมกEอนนำไปทดลองใชJกับกลุEม

ตัวอยEาง   

 5.1.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกEอนและหลังใชJบทเรียนสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการ

เช่ือมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย พบวEา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวEากEอนเรียนอยEางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป�นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไวJ 

 5.1.3 การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตEอสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอ

ระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:แบบไรJสาย พบวEานักศึกษาสEวนใหญEมีความพึงพอใจอยูEในระดับมาก มีคEาเฉล่ีย 

4.33 (S.D.= 0.50) เป�นไปตามสมติฐานท่ีต้ังไวJ 

 5.1.4 การวิจัยครั้งตEอไปควรมีการนำสื่ออินโฟกราฟCกเรื่องการเชื่อมตEอระบบเครือขEายคอมพิวเตอร:

แบบไรJสาย ใหJสามารถใชJงานผEานระบบออนไลน:ไดJ และครอบคลุมหัวข7ออื่นในรายวิชา 

 

กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยนี้สำเร็จลุลEวงดJวยดี ผูJวิจัยขอขอบพระคุณผูJเชี่ยวชาญทุกทEานที่ใหJความกรุณาในการใหJคำปรึกษา

ตลอดจนตรวจเครื่องมือการวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร:อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร: คณะครุศาสตร:

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน ทุกคนที่ใหJความรEวมมือจนงานวิจัย

สำเร็จลุลEวง และขอขอบคุณบุคลากรทุกทEานที่มีสEวนเกี่ยวขJองในการทำวิจัย “การวิจัยครั้งนี้ไดJรับทุนสนับสนุน

การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปXงบประมาณ 2563” ผูJวิจัยขอขอบพระคุณอยEางสูงไวJ ณ 

โอกาสน้ี 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อสร@างชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส:  หาคุณภาพ และหาประสิทธิภาพ 

วิธีดำเนินการวิจัยผู@วิจัยได@นำชุดทดลอง ไปทดลองกับกลุPมตัวอยPางโดยกลุPมตัวอยPางเปRนนักศึกษาสาขาครุ

ศาสตร:อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: ชั้นปWที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส:  ภาคเรียนที่ 2 ปW

การศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งใช@วิธีการเลือกกลุPมตัวอยPางแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดย

ระหวPางการทำใบงานให@นักศึกษาทำแบบฝmกหัดและเมื่อจบการเรียนให@นักศึกษาทำแบบทดสอบ (Post-test) 

เพื ่อวัดผลสัมฤทธิ ์ขอการเรียนอีครั ้งหนึ ่ง หลังจากนั ้นนำคะแนนที่ได@จากการทำแบบฝmกหัดและการทำ

แบบทดสอบมาคำนวณหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง  ผลวิจัยปรากฏวPา 1. ชุดทดลองมีขนาดเทPากับ กว@าง 

26 Cm ยาว 40 Cm และสูง 12.4 Cm ประกอบด@วย 1) Power Supply DC สามารถปรับคPาได@ตั้งแตP 0-30V 

2) Power Supply AC ขนาด 12v-0-12V , 9v-0-9V, 6V-0-6V, 24V-0-24V 3) Function Generator ปรับ

ความถี่ได@ที่ 1Hz-50Hz และ 4) พื้นที่สำหรับวางอุปกรณ: ขนาดกว@าง 26 Cm x 30 Cm 2. คุณภาพชุดทดลอง

อยูPในระดับมาก และ 3. ประสิทธิภาพชุดทดลองมีคPาเทPากับ 80.14/81.71 สูงกวPาเกณฑ: 80/80 ท่ีกำหนดไว@ 

 

คำสำคัญ :  ชุดทดลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส:              

 

Abstract 

The purpose of this research was to construct an experiment kit for electronic circuits, 

evaluate the quality, and evaluate efficiency. The research process used the experiment kit 

to experiment in sample group. The group was selected according to the proposed sampling 

method. The group comprised of 30 second year which register in electronics circuit of 

electrical engineering course. During the training program, exercises were provided to the 
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trainees. After the completion of the training program, the post-test was provided to the 

sample group to evaluate the performance of the training program. The score collected from 

exercises and test was calculated in order to measure the efficiency of the experiment kit. 

The result: 1. The experimental kit size was width 26 Cm, length 40 Cm, and height 12.4 Cm, 

and consisting of 1) Power Supply DC can be adjusted from 0-30V 2) Power Supply AC size 

12v-0-12V, 9v-0-9V, 6V-0 -6V, 24V-0-24V 3) Function Generator adjustable frequency at 1Hz-

50Hz and 4) Space for placing equipment 2. The quality of the experimental kit was good 

level 3. The efficiency was 80.14 / 81.71, higher than the criteria 80/80. 

 

Keywords: experiment kit electronics                       

 

บทนำ 

แผนการศึกษาแหPงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) มุPงเน@นการพัฒนาคน และคุณภาพของคนซ่ึง

สถานศึกษาจะต@องจัดการศึกษาให@ผู@เรียนมีคุณลักษณะท่ีสอดคล@องกับแผนการศึกษาแหPงชาติ โดยเฉพาะอยPาง

ยิ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต@องจัดการศึกษาและการฝmกอบรมวิชาชีพที่มุPงให@ผู@เรียนมีความรู@ทางทฤษฎีควบคูP

กับการปฏิบัติ  ให@เปRนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  เพื่อเตรียมบุคคลเข@าสูPระบบเศรษฐกิจยุคใหมP เทคโนโลยี

สมัยใหมP จึงมีความจําเปRนต@องพัฒนาการเรียนการสอนด@านอาชีวศึกษาให@สอดคล@องและทันตPอการ

เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนทางด@านอาชีวศึกษาในทุกสาขาวิชามีความจําเปRนที่ต@องสPงเสริม

ให@ผู@เรียนมีความรู@ทั้งหลักการทฤษฎีและมีทักษะปฏิบัติควบคูPกันไป สอดคล@องกับการจัดการเรียนรู@เพื่อพัฒนา

ทักษะที่จำเปRนในศตวรรษที่ 21 ที่ต@องสร@างผู@เรียนเกิดการเรียนรู@จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท  สร@างโอกาสใน

การเข@าถึงส่ือเทคโนโลยีเคร่ืองมือหรือแหลPงการเรียนรู@ท่ีมีคุณภาพ ออกแบบระบบการเรียนรู@ท่ีเหมาะสมท้ังการ

เรียนเปRนกลุPม หรือการเรียนรายบุคคล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกPน แผนกวิชาชPางอิเล็กทรอนิกส: ได@จัดการ

เรียนการสอนที่สอดคล@องกับนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาแหPงชาติ โดยได@เป�ดสอนรายวิชาวงจร

อิเล็กทรอนิกส: 30-207-051-101 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของ

อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปRนวิชาที่มีทั้งทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห: และปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห: และ

นักศึกษาต@องใช@เวลาศึกษาค@นคว@านอกเวลาเรียน 5 ชั่วโมง/สัปดาห: ถือวPาเปRนวิชาที่มีความสำคัญและเปRน

พื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาตPอและปฏิบัติงานทางด@านอิเล็กทรอนิกส: จากการจัดการเรียนการสอนและการ

สัมภาษณ:อาจารย:ผู @สอนเกี ่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส:พบวPา นักศึกษาที ่ลงทะเบียนเรียนในวิชาวงจร

อิเล็กทรอนิกส: มีผลสัมฤทธิ์คPอนข@างต่ำท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ และพบวPาป�จจัยที่อาจสPงผลให@ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนของผู@เรียนต่ำคือรายวิชาน้ียังขาดชุดฝmก ซึ่งอาจสPงผลให@ผู@เรียนขาดความรู@ทักษะเชื่อมความสัมพันธ:

ระหวPางทักษะปฏิบัติและทฤษฎี สPงผลเสียทำให@ผู@เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังทฤษฎีและขาดทักษะในการ

ปฏิบัติดังท่ีกลPาวมา 

สื่อที่ใช@การจัดการเรียนการสอนนับเปRนสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอยPางมากในการสอนตั้งแตPอดีตจนถึง

ป�จจุบัน เน่ืองจากเปRนตัวกลางท่ีชPวยให@การส่ือสารระหวPางผู@สอนและผู@เรียนดำเนินไปอยPางมีประสิทธิภาพ ชPวย

ให@ผู@เรียนเข@าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนให@ตรงกับผู@สอนต@องการ สื่อที่ใช@ในการเรียนการสอนตPางมี

มากมายไมPวPาจะเปRน หนังสือ  รูปภาพ การฉายโปรเจคเตอร: คอมพิวเตอร: การสาธิต  ชุดฝmก ล@วนตPางเปRนสื่อท่ี

ทำให@การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยเฉพาะสื่อที่เปRนชุดทดลองถือวPาเปRนสื่อท่ีผู@เรียน

ได@ลงมือปฏิบัติจริง ทำให@ผู@เรียนเกิดทักษะปฏิบัติในการตPอวงจรและใช@เครื่องมือและทำให@ผู@เรียนมีความเข@าใจ

ในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพราะสามารถทำให@เกิดทักษะเห็นปรากฏการณ:ที่สอดคล@องกับทฤษฎีและชุดฝmกเปRน

ส่ือท่ีนPาสนใจทำให@ผู@เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากน้ันยังทำให@ผู@เรียนมีกิจกรรมรPวมในบทเรียนสูง 

จากสภาพป�ญหา และความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนในรายวิชาวงจร

อิเล็กทรอนิกส: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกPน ดังกลPาว ผู@วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะ

สร@างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: เพื่อใช@ในการจัดการเรียนการสอนสPงเสริมให@ผู@เรียนมี

ความเข@าใจท้ังทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือสร@างชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 2. เพ่ือหาคุณภาพของชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. ด@านเน้ือหา ประกอบด@วย ใบประลองในเน้ือหาวงจรอิเล็กทรอนิกส: 14 ใบประลอง  

 2. กลุPมตัวอยPาง นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส: ภาคเรียนที่ 2 ปWการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกPน 

 3. ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปWการศึกษา 2562 ใช@เวลา 14 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. เลือกกลุPมตัวอยPางแบบเจาะจง (Purposive Sample) คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส: ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส: ภาคเรียนที่ 2 ปWการศึกษา 2562 

จำนวน 30 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกPน 

ตัวแปรท่ีศึกษาได@แกP 

 ตัวแปรอิสระ ได@แกP ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 ตัวแปรตาม ได@แกP คุณภาพชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส:และประสิทธิภาพชุดทดลองวงจร

อิเล็กทรอนิกส: 

2. ข้ันตอนการสร@างชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 2.1 ศึกษาข@อมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวข@อง 

             ได@ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห:หลักสูตรรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส: การออกแบบชุดทดลองวงจร

อิเล็กทรอนิกส:การสร@างแบบทดสอบ การสร@างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดทำใบปฏิบัติงานและการ

จัดทำคูPมือการใช@งาน การวิเคราะห:ข@อมูล เพื่อนำมาสร@างชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส:ให@มีความเหมาะสมท่ี

จะใช@ในการเรียนการสอนของวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 2.2 ออกแบบและสร@างใบงาน 

  การออกแบบและสร@างใบปฏิบัติงานเพื่อใช@ในการเรียนรู@ของผู@เรียนผู@วิจัยได@ออกแบบและ

สร@างใบงานดังข้ันตอนตPอไปน้ี 

              1) วิเคราะห:หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข@อง คือหลักการการสร@างใบงาน ใบปฏิบัติงาน 

  2) สร@างกรอบแนวคิดของการสร@างใบประลอง ซึ่งประกอบด@วย 1) ชื่อใบประลอง 2) ชื่อวิชา 

3) ช่ือหนPวย 4) ช่ือเร่ือง 5) จุดประสงค:เชิงพฤติกรรม 6) เคร่ืองมือและอุปกรณ: 7) ลำดับข้ันการปฏิบัติงาน 

  3) สร@างใบประลอง โดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดและประเด็นการ สังเคราะห:กรอบ

แนวคิดๆ ในข@อ (2) 

  4) นำใบประลองเสนอผู@เชี่ยวชาญด@านการวัดและการประเมินผลเพื่อวิพากษ:และ ประเมิน

คุณภาพของใบปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบความตรงและความ สอดคล@องระหวPางประเด็นในใบปฏิบัติงานกับ

กรอบแนวคิด ในการสร@างใบปฏิบัติงาน แล@วนำผลการประเมินและข@อเสนอแนะ ท่ีได@มาปรับปรุง แก@ไข 

 2.3 ออกแบบและสร@างแบบทดสอบและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

             การออกแบบและสร@างแบบทดสอบและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช@ในการเรียนรู@ของ

ผู@เรียนผู@วิจัยได@ออกแบบและสร@างใบปฏิบัติงานดังข้ันตอนตPอไปน้ี 

              1) วิเคราะห:หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข@อง คือหลักการการออกแบบและสร@างแบบทดสอบ

และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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  2) สร@างกรอบแนวคิดของการสร@างแบบทดสอบและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปRนแบบ

ปรนัย ซ่ึงประกอบด@วย 1) ข@อคำถาม 2) ตัวเลือกจำนวน 4 ตัวเลือก  

  3) สร@างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดและประเด็นการ 

สังเคราะห:กรอบแนวคิดๆ ในข@อ (2) 

  4) นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอผู@เชี่ยวชาญด@านการวัดและการประเมินผลเพ่ือ

วิพากษ:และ ประเมินคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงและความสอดคล@องระหวPางข@อคำถาม ตัวเลือก กับ

วัตถุประสงค:เชิงพฤติกรรม แล@วนำผลการประเมินและข@อเสนอแนะ ท่ีได@มาปรับปรุง แก@ไข 

 2.4 ออกแบบและสร@างชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

  1)  การออกแบบโครงสร@าง 

  ทำการออกแบบโครงสร@างและขนาดของชุดฝmกโดยใช@โปรแกรม Skatchup ในการออกแบบ

ชุดฝmกวงจรอิเล็กทรอนิกส: โดยจะใช@แผPนอะคิลิคในการสร@างโครงสร@าง โดยมีขนาดความกว@าง 26 Cm x ยาว 

40 Cm x สูง  12.4 Cm ดังภาพท่ี1  โดยจะมีพื้นที่สำหรับวางอุปกรณ:ในการตPอวงจรจะมีลักษณะเปRนรางสอด

แผPนอุปกรณ:เข@าไป ดังภาพท่ี 2   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  โครงสร@างของชุดทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีสำหรับวางอุปกรณ: 
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               2) ประกอบชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

  ทำการประกอบโครงสร@างของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:ซึ่งโครงสร@างจะทำด@วยแผPนอะ

คิลิก จากนั้นทำการติดตั้งวงจรที่ใช@สำหรับเปRนแหลPงกำเนิดแรงดันและสัญญาณ ได@แกP 1. Power Supply DC 

สามารถปรับคPาได@ตั้งแตP 0-30 V 2. Power Supply AC เปRนแบบคPาคงที่ได@แกP 12v-0-12V, 9v-0-9V, 6V-0-

6V, 24V-0 -24V 3 .  Function Generator ได @ แก P  Sine Wave, Square wave, Triangle Wave, Saw-

toothed wave สามารถปรับความถี่ได@ที่ 1Hz-50Hz ภายในชุดฝmกวงจรอิเล็กทรอนิกส: แล@วจึงนำสติ๊กเกอร:มา

ติดเปRนข้ันตอนสุดท@าย 

 

 
  

ภาพท่ี 3  การติดต้ังสPวนประกอบตPางๆ ภายในชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

 

 2.5 ออกแบบและสร@างคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

  การออกแบบและสร@างคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:เพื่อใช@ในการเรียนรู@ของผู@เรียนผู@วิจัย

ได@ออกแบบและสร@างคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:ดังข้ันตอนตPอไปน้ี 

              1) วิเคราะห:หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข@อง คือหลักการคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

  2) สร@างกรอบแนวคิดของการสร@างคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:ซึ่งประกอบด@วย 1) คำ

นำ 2) สารบัญ 3) โครงสร@างและสPวนประกอบ 4) วิธีการใช@งาน 5) ข@อควรระวัง 6) การบำรุงรักษา 

  3) สร@างคูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:โดยอาศัยพื้นฐานจากกรอบแนวคิดและประเด็น

การ สังเคราะห:กรอบแนวคิดในข@อ (2) 
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  4) คูPมือชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:เสนอผู@เชี่ยวชาญด@านการสร@างสื่อการเรียนการสอน

ประเมินคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงและความสอดคล@องระหวPางข@อคำถาม ตัวเลือก กรอบแนวคิดแล@ว

นำผลการประเมินและข@อเสนอแนะท่ีได@มาปรับปรุงแก@ไข  

 2.6 การเก็บรวบรวมข@อมูล 

  1) การประเมินคุณภาพ 

หลังจากที ่สร @างชุดทดลองวจรอิเล ็กทรอนิกส:เสร ็จเร ียบร@อยได@แกP ช ุดทดลองวจร

อิเล็กทรอนิกส: แบบทดสอบและแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ใบงานและคู Pมือ ได@นำชุดทดลองวจร

อิเล็กทรอนิกส: ไปให@ผู@เช่ียวชาญประเมินท้ังสามด@าน คือด@านเน้ือหา ด@านโครงสร@าง ด@านคูPมือ 

2) ประเมินประสิทธ ิภาพการประเมินประสิทธ ิภาพมีว ิธ ีการโดยนำชุดทดลองวจร

อิเล็กทรอนิกส: ไปให@กลุPมตัวอยPางทดลองใช@เพื่อเก็บรวบรวมข@อมูลซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บ

รวบรวมข@อมูลดังน้ี 

  ก. แบPงกลุPมกลุPมตัวอยPางกลุPมละ 3 คน     

 ข. ให@กลุ PมตัวอยPางแตPละกลุ PมศึกษาและตPอวงจรอิเล็กทรอนิกส:จากชุดทดลองวจร

อิเล็กทรอนิกส:ใบงานท่ี1-14 โดยเมื่อทำใบงานเสร็จของแตPละใบงานจะทำการทดสอบความเข@าใจในเนื้อหา

ของแตPละหัวข@อด@วยแบบทดสอบท่ี1-14  

 ค. ให@กลุPมตัวอยPางอภิปรายและสรุปรPวมกันในเร่ืองวงจรอิเล็กทรอนิกส:   

 ง.  ให@กลุPมตัวอยPางทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระบุวิธีการวิเคราะห:ข@อมูลชัดเจน ตอบ

วัตถุประสงค: 

 2.7 วิเคราะห:ข@อมูล 

 หลังจากที่ผู@วิจัยได@เก็บรวบรวมข@อมูลทั้งการประเมินคุณภาพจากผู@เชี่ยวชาญและข@อมูลจากการให@

กลุPมตัวอยPางทำแบบทดสอบระหวPางเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผู@วิจัยได@นำข@อมูลมา

วิเคราะห:ข@อมูลด@วย คPาเฉล่ีย ร@อยละ และสPวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

1. ชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

ชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:มีจำนวนทั้งหมด 3 ชุด  ทุกชุดมีคุณสมบัติเหมือนกัน โดยมีขนาดกว@างx

ยาวxสูง เทPากับ 26 Cm x 40 Cm x 12.4 Cm คุณสมบัติของอุปกรณ: ประกอบด@วย  

1. Power Supply DC สามารถปรับคPาได@ต้ังแตP 0-30V  

2. Power Supply AC เปRนแบบคPาคงท่ีได@แกP 12v-0-12V, 9v-0-9V, 6V-0-6V, 24V-0-24V 
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3. Function Generator ได@แกP Sine Wave, Square wave, Triangle Wave, Saw-toothed wave 

สามารถปรับความถ่ีได@ท่ี 1Hz-50Hz 

4. พ้ืนท่ีสำหรับวางอุปกรณ: ขนาดกว@าง 26 Cm x 30 Cm เพ่ือตPอวงจรในการทดลอง 

 
 

ภาพท่ี 4 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

 

2. คุณภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

ตารางท่ี 1 คุณภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:จากการประเมินของผู@เช่ียวชาญ 

รายการ ค'าเฉล่ีย S.D 

1.ด̂านโครงสร̂างชุดทดลอง 4.37 0.85 

2.ด̂านเน้ือหา 4.51 0.72 

3.ด̂านคู'มือชุดฝgก 4.23 0.66 

ภาพรวม 4.37  

 

3. ประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส: 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส:จากการทดลองใช@กับนักศึกษา 

ชุดทดลอง ระหว'างเรียน หลังเรียน 

หัวข@อ1 วงจรเรียงกระแส 80 82 

หัวข@อ2 วงจรกรองกระแส 79 81 

หัวข@อ3 รักษาระดับแรงดันโดยใช@ซีเนอร:ไดโอด 82 83 

หัวข@อ4 การให@ไบแอสไฟตรงทรานซิสเตอร: 78 80 

หัวข@อ5 การให@ไบแอสไฟตรงเฟส 81 80 
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ชุดทดลอง ระหว'างเรียน หลังเรียน 

หัวข@อ6 การหาคPาพารามิเตอร: 82 80 

หัวข@อ7 การหาคPาพารามิเตอร:ของเฟต 79 83 

หัวข@อ8 การหาคPาพารามิเตอร:ของวงจรขยายภาคเดียว 82 82 

หัวข@อ9 การหาคPาพารามิเตอร:ของวงจรขยายเฟตภาคเดียว 81 80 

หัวข@อ10 การหาคPาพารามิเตอร:ของวงจรขยายทรานซิสเตอร: 80 82 

หัวข@อ11 การออกแบบวงจรยายคลาสเอ 79 82 

หัวข@อ12 การออกแบบวงจรยายคลาสบี 79 83 

หัวข@อ13 การออกแบบวงจรยายคลาสซี 78 83 

หัวข@อ14 การออกแบบวงจรยายคลาสดี 82 83 

ประสิทธิภาพรวม 80.14 81.71 

 

อภิปรายผล  

  1. คุณภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:มีคุณภาพอยูPในระดับดีเปRนเพราะชุดทดลองทำจากวัสดุท่ี

หาได@งPายและโครงสร@างได@งPายใช@งานงPายน้ำหนักเบา และอุปกรณ:ที่นำมาสร@างเปRนวงจรภายในไมPวPาจะเปRน

แหลPงจPายไฟฟ�าทั้งกระแสตรงที่สามารถปรับคPาได@ครอบคลุมการทดลอง 0-30 โวลท: และกระแสสลับที่มี

แรงดันคงที่ให@สามารถเลือกใช@หลายคPา วงจรกำเนิความถี่ที่นำมาใช@ก็สามารถกำเนิดสัญญาณได@หลายสัญญาณ 

และสามารถปรับความถ่ีได@ต้ังแตP 1Hz-50Hz ซ่ึงแตPละวงจรสามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลง และซPอมแซมได@งPาย  

สPวนประสิทธิภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:มีประสิทธิภาพ เทPากับ 80.14/ 81.71  ซึ่งเปRนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว@เปRนเพราะในใบประลองทุกวงจรมีความสอดคล@องกับเนื้อหาที่นักศึกษาได@เรียนในสPวนของ

ทฤษฎี ซึ ่งเมื ่อทำใบประลองทำให@นักศึกษาสามารถเข@าใจในเนื ้อหามากขึ้นสPงผลให@ผลการทดสอบด@วย

แบบทดสอบและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวPางเรียนและหลังเรียนมีคPาร@อยละ 80  ขึ้นทั้งในระหวPางเรียนและหลัง

เรียน 

 

สรุปผลและข̂อเสนอแนะ  

  1. สรุปผลการวิจัย 

  1.1 ชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

  ชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:มีขนาดกว@างxยาวxสูง เทPากับ 26 Cm x 40 Cm x 12.4 Cm 

ประกอบด@วยสPวนประกอบหลัก คือ Power Supply DC, AC Function Generator และพ้ืนท่ีสำหรับวาง

อุปกรณ:เพ่ือทดลอง 
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1.2 คุณภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

 ผลการวิเคราะห:หาคุณภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: จากการประเมินของผู@ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 

ทPาน ผลการวิเคราะห:ที ่ได@จากการหาคPาเฉลี ่ย เพื ่อใช@เปRนตัวเลขที ่บPงบอกถึงคุณภาพชุดทดลองวจร

อิเล็กทรอนิกส: แล@วนำคPาคุณภาพที่ได@ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ:คุณภาพที่กำหนดไว@คือ คุณภาพของชุด

ทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: เฉล่ียได@ 4.37 ซ่ึงเปRนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว@คืออยูPในระดับดี 

 1.3 ประสิทธิภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: 

 ผลการวิเคราะห:หาประสิทธิภาพของชุดทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส: จากการนำไปใช@กับกลุPมตัวอยPาง

จำนวน 30 คน ผลการวิเคราะห:ที่ได@จากการหาคPาร@อยละ เพื่อใช@เปRนตัวเลขที่บPงบอกถึงประสิทธิภาพชุด

ทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:แล@วนำคPาที ่ได@ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ:ที ่กำหนดไว@ คือ ประสิทธิภาพของชุด

ทดลองวจรอิเล็กทรอนิกส:มีประสิทธิภาพ เทPากับ 80.14/ 81.71  ซึ่งเปRนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว@คือไมPต่ำกวPา

เกณฑ: 80/80 

2. ข@อเสนอแนะ 

ในการใช@งานกับผู@เรียนควรจัดกลุPมผู@เรียนให@เหมาะสมเพื่อให@การจัดการเรียนรู@มีประสิทธิภาพและใน

การพัฒนาชุดทดลองควรออกแบบให@มีพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ:และคูPมือไว@ในชุดทดลองด@วยเพื่องPายตPอการ

เก็บรักษาและงPายตPอการใช@งาน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ีสำเร็จลุลPวงไปได@ด@วยความชPวยเหลือจากสาขาครุศาสตร:อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส: ในเร่ือง

อาคาร สถานที่ เครื่องมือที่ใช@ในการทำวิจัย รวมถึงนักศึกษาที่เปRนกลุPมตัวอยPางในการเก็บรวบรวมข@อมูล 

นอกจากนี้ขอขอบคุณผู@เชี่ยวชาญทุกทPานที่ได@ตรวจสอบและเสนอแนะความคิดเห็นในการสร@างชุดทดลองวงจร

อิเล็กทรอนิกส:ชุดนี้  ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ  ที่ทำงานที่ให@ความหPวงใย ให@กำลังใจตลอดมา งานวิจัยนี้สำเร็จ

ลุลPวงไปได@ด@วยดีการวิจัยครั ้งนี ้ได@รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปWงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนของเครื่องอบแห้งปุ๋ยเม็ดแบบท่อหมุนแนวนอนโดยใชล้มร้อน

เป็นแหล่งความร้อนในการอบแห้ง 

Heat Transfer Study of granular Fertilizer in horizontal Rotary Dryer using Hot 

Air as a Heat source 
 

กฤษฎา  นามวงษD1*, ยิ่งยศ  ลับภู2 และพุฒิพงศD ประทุมชาติ2 
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2 สาขาเทคโนโลยีท-ออุตสาหกรรม คณะครุศาสตร8อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก-น 

*ติดต-อ krissada.nam@gmail.com โทร 0952257952 

 

  

บทคัดย'อ 

 บทความน้ีได1ทำการศึกษากระบวนการถ:ายโอนความร1อนของเคร่ืองอบแห1งปุGยเม็ดแบบท:อหมุน

แนวนอนโดยใช1ลมร1อนเปLนแหล:งความร1อน ใช1ท:ออบแห1งขนาดเส1นผ:าศูนยPกลาง 0.3 m หนา 3 mm ยาว 1 

m ทำหน1าท่ีในการแลกเปล่ียนความร1อน ใช1มอเตอรP 3 HP ในการขับเคล่ือนท:ออบแห1ง  โดยใช1ปุGยเม็ดจากมูล

ไก:ขนาดเส1นผ:าศูนยPเฉล่ีย 3-5 mm อบแห1งท่ี 3 kg ตัวแปรควบคุมของระบบ คือ อัตราการไหลของลมร1อนโดย

การปรับวาลPวควบคุมท่ี 0.2 kg/s (100%), 0.15 kg/s (50%), 0.1 kg/s (25%) และความเร็วรอบของท:อ

อบแห1งท่ี 60 RPM สำหรับตัวแปรตามของระบบ คือ น้ำหนักเม็ดปุGยหลังอบ อัตราการอบแห1งและ

ประสิทธิภาพเชิงความร1อน จากการศึกษาพบว:า ท่ีอัตราการไหลของลมร1อน 0.2 kg/s, 0.15 kg/s และ 0.1 

kg/s จะได1ปริมาณความร1อนท่ีเข1าสู:ระบบคือ 13.34 kJ/s, 8.79 kJ/s และ 7.36 kJ/s คิดเปLนความร1อนท่ีใช1ใน

การอบแห1งคือ 4.29 kJ/s, 1.98 kJ/s และ 0.98 kJ/s ตามลำดับ อัตราการอบแห1งปุGยและประสิทธิภาพเชิง

ความร1อนเฉล่ียดีท่ีสุดอยู:ท่ีอัตราการไหลของลมร1อนท่ี 0.2 kg/s โดยมีค:า 6.69 kg/h และ 47.48% ตามลำดับ 

ซ่ึงสามารถลดปริมาณน้ำในปุGยเม็ดได1 1.44 kg ใช1เวลาในการอบแห1ง 11 นาที 

 

คำสำคัญ :  เคร่ืองอบแห1งแบบท:อหมุน การถ:ายโอนความร1อน  ประสิทธิภาพเชิงความร1อน 

 

Abstract 

This paper presents a study of heat transfer process in a granulated fertilizer horizontal 

rotary drum dryer, in which hot air is used as a heat source. The designed rotary dryer 

consists of a drying pipe with a diameter of 0.3 m, a thickness of 3 mm and a length of 1 m, 

which is used for exchanging heat; and a 3-HP electric motor, which is used for transmitting 
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power through a drying pipe. Three kilograms of drying granulated fertilizer with a diameter 

of 3-5 mm in average are also used in this study. In this experiment, the controlled variables 

are hot air flow rated at 0.2 kg/s (100%), 0.15 kg/s (50%), 0.1 kg/s (25%) and rotary speed at 

60 RPM. Meanwhile, the dependent variables are weight of final granulated fertilizer, drying 

rate and thermal efficiency. The results of the study show that at the hot air flow rated of 

0.2 kg/s, 0.15 kg/s and 0.1 kg/s, the heat load in the system became 13.34 kJ/s, 8.79 kJ/s and 

7.36 kJ/s, respectively, which could be calculated to drying heat  of 4.29 kJ/s, 1.98 kJ/s and 

0.98 kJ/s, respectively. At the hot air flow rated of 0.2 kg/s, the drying rate became 6.69 kg/h 

and the thermal efficiency became 47.48%, which were the maximum. The water volume in 

granulated fertilizer could be reduced by 1.44 kg within 11 minutes of drying time. 

 

Keywords : Rotary drum dryer, Heat transfer, Thermal efficiency 

 

บทนำ 

 ในป�จจุบันเคร่ืองอบแห1งได1ถูกออกแบบและสร1างเพ่ือใช1ในการอบแห1งผลิตผลทางเกษตรและวัสดุท่ี

เปLนเม็ดหรือเปLนก1อนรวมถึงปุGยเม็ดจากมูลสัตวPชนิดต:างๆ ซ่ึงเคร่ืองอบแห1งก็จะมีด1วยกันหลายรูปแบบ เช:น 

เคร่ืองอบแห1งแบบลมร1อน เคร่ืองอบแห1งแบบป��มความร1อน เคร่ืองอบแห1งแบบรังสีอินฟราเรด เคร่ืองอบแห1ง

แบบหมุน เปLนต1น เพราะว:าการอบแห1งคือการกำจัดความช้ืน เช:น น้ำ หรือสารประกอบอ่ืนท่ีระเหยง:าย 

สารละลาย หรือของเหลวหนืด เพ่ือลดปริมาณของเหลวให1มีจำนวนน1อยลงจน สามารถยอมรับได1 โดยปกติการ

อบแห1งเปLนข้ันตอนสุดท1ายของชุดปฏิบัติการท้ังหมด 

 เทคโนโลยีในการอบแห1งโดยใช1เคร่ืองอบแห1งแบบท:อหมุนในป�จจุบันจะมี งานวิจัยของ กฤษฎา นาม

วงษPและคณะ [1] ได1ทำการศึกษาประสิทธิภาพของการอบแห1งของเคร่ืองอบแบบหมุนโดยเปLนอบแห1งมูลสุกร

โดยใช1ความร1อนท้ิงจากเคร่ืองกำเนิดไฟฟ�าเปLนแหล:งพลังงานในการอบแห1ง E.B. Arruda et al. [3] ได1

ทำการศึกษาทดลองและจำลองแบบทดลองทางคณิตศาสตรPของเคร่ืองอบแห1งปุGยแบบหมุนโดยได1ทำการ

เปรียบเทียบระหว:างการทดลองและการจำลองทางคณิตศาสตรP โดยใช1ฮีตเตอรPในการให1ความร1อน งานวิจัย

ของ M.H. Lisboa et al. [7] ได1ทำการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองอบแห1งปุGยแบบหมุนแบบ 

roto-fluidized กับเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนแบบด้ังเดิมโดยใช1เม็ดปุGยเปLนวัสดุในการทดลอง งานวิจัยของ N.J. 

Fernandes et al. [8] ได1ทำการศึกษาการเคล่ือนท่ีของอากาศและทิศทางการอบแห1งของเคร่ืองอบแห1งแบบ

หมุนท่ีใช1ในอุตสาหกรรมการอบปุGย ผลการทดลองคือ ท่ีมุม 125 องศา จะมีการกระจายตัวของเม็ดปุGยดีท่ีสุด 

งานวิจัยของ ไพบูรยP โรจนPวิบูลยPชัย [2] ได1ทำการศึกษาการอบแห1งข1าวโพดด1วยเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนและ
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แบบจำลองทางคณิตศาสตรPและแนวทางการอบแห1ง เพ่ือหาเง่ือนไขการอบแห1งท่ีเหมาะสม ผลการทดลอง

พบว:าเม่ือเพ่ิมอัตราการป�อนข1าวโพด อัตราการหมุนหรือมุนเอียงของตัวถังทรงกระบอก หรือความเร็วลมเวลา

ท่ีผลิตภัณฑPค1างอยู:ในถัง จะมีค:าลดลง เวลาท่ีผลิตภัณฑPค1างอยู:ในถังของเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนจะข้ึนอยู:กับ

อัตราการป�อนข1าวโพด อัตราการหมุน มุมเอียงของตัวถังทรงกระบอก และความเร็วลม  การส้ินเปลือง

พลังงานของเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนข้ึนอยู:กับมวลท่ีค1างอยู:และความช้ืนของข1าวโพด  ในการอบแห1งข1าวโพด

ด1วยเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนควรใช1อุณหภูมิของกระแสอากาศค:อนข1างสูงและไม:ควรอบจนผลิตภัณฑPมีความช้ืน

ต่ำเกินไป 

 ท้ังน้ีเคร่ืองอบแห1งปุGยแบบท:อหมุนโดยท่ัวไปสามารถปรับเปล่ียนทิศทางการไหลของลมร1อนได1 และ

ปรับอัตราการไหลได1 ด1วยเหตุน้ีผู1วิจัยจึงมีแนวคิดการนำปุGยเม็ดท่ีถูกป��นมาจากมูลไก:มาใช1ในการอบแห1ง เพ่ือ

ทำการศึกษากระบวนการถ:ายโอนความร1อนท่ีเกิดในการอบแห1งปุGย ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะทำการศึกษาถึง

ความสามารถในการอบแห1งปุGย การถ:ายโอนความร1อน เพ่ือใช1เปLนแนวทางในการลงทุนเพ่ือขยายผลในเชิง

ธุรกิจเก่ียวกับการอบแห1งปุGยต:อไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการถ:ายโอนความร1อนของเคร่ืองอบแห1งแบบท:อหมุนแนวนอน 

2. ศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการการอบแห1งของเคร่ืองอบแห1งแบบท:อหมุนแนวนอน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. กระบวนการอบแห1งปุGยเม็ดใช1ลมร1อนแบบไหลตาม 

2. ใช1อุณหภูมิในการอบแห1งในช:วง 50 – 55 oC 

3. ใช1ปุGยเม็ดจากมูลไก:ขนาดเส1นผ:าศูนยPกลางเฉล่ีย 3 - 5 mm 

4. ใช1อัตราการไหลเชิงมวลของลมร1อน 0.2 kg/s, 0.15 kg/s และ 0.1 kg/s 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยให1ระบุเปLนรายข1อ ดังน้ี 

1. เคร่ืองอบแหWงแบบท'อหมุน 

โครงสร1างหลักของเคร่ืองอบแห1งแบบท:อหมุนประกอบด1วยท:อทรงกระบอกจะหมุนทำมุมเอียงท่ี

เหมาะสมกับแนวระดับเพ่ือให1เม็ดปุGยเกิดการเคล่ือนท่ี เม็ดปุGยท่ีต1องการอบแห1งจะถูกป�อนเข1าทางปลายข1าง

หน่ึงของท:อทรงกระบอกซ่ึงเม็ดปุGยจะถูกทำให1แห1งโดยการสัมผัสกับลมร1อนท่ีไหลผ:านท:อทรงกระบอก หรือโดย

การสัมผัสกับผิวท:อทรงกระบอกท่ีมีความร1อนในขณะท่ีเม็ดปุGยเคล่ือนท่ีไปตามมุมเอียงของท:อทรงกระบอก [6] 
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รูปท่ี 1 เคร่ืองอบแห1งแบบหมุน 

 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 อัตราการอบแหWงและประสิทธิภาพเชิงความรWอน 

  อัตราการอบแห1งหรือความสามารถในการระเหยของน้ำต:อหน:วยเวลาหรือต:อหน่ึงหน:วยพ้ืนท่ี

ในระหว:างการอบแห1ง คิดจากปริมาณน้ำท่ีระเหยออกจากปุGยต:อระยะเวลาในการอบแห1งมีหน:วยเปLน kg/h 

หรือคิดจากปริมาณความช้ืน ซ่ึงมีหน:วยเปLน %db/h ซ่ึงในท่ีน้ีจะคิดจากปริมาณความช้ืนดังน้ี 

                                     (1) 

โดยท่ี   

  คือ  อัตราการอบแห1ง (kg/h) 

  คือ  มวลปุGยเร่ิมต1น (kg) 

 คือ  มวลช้ืนปุGยสุดท1าย (kg) 

      คือ   เวลา (h) 

 2.2  ประสิทธิภาพเชิงความรWอนของเคร่ืองอบแหWงปุ̂ยแบบท'อหมุนแนวนอน 

  สมการการหาประสิทธิภาพเชิงความร1อนของเคร่ืองอบแห1งปุGยแบบหมุน  หาได1จากสมการ

ดังน้ี          

                     (2) 

โดยท่ี  

                       (3)         

                                  (4) 

                            (5) 
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        (6)                                                                                  

                             (7)                                                                       

              (8) 

โดยท่ี  

 มีค:าบวกและ เสมอในกรณีท่ีใช1ลมร1อน 

   คือ  ปริมาณความร1อนท่ีให1กับเคร่ืองอบแห1ง (kJ/s) 

  คือ ปริมาณความร1อนท่ีถ:ายเทในเคร่ืองอบแห1ง (kJ/s)  

  คือ  ปริมาณความร1อนท่ีใช1ในการระเหยน้ำออกจากวัสดุ (kJ/s) 

  คือ ปริมาณความร1อนท่ีใช1ในการเพ่ิมอุณหภูมิของวัสดุในระหว:างอบแห1ง (kJ/s) 

   คือ ปริมาณความร1อนท่ีสูญเสียไปยังส่ิงแวดล1อม (ความร1อนท่ีสูญเสียจากท:อ) (kJ/s) 

   คือ ปริมาณความร1อนท่ีปล:อยท้ิงไปหลังจากการอบแห1ง (kJ/s) 

    คือ  อัตราการไหลของเม็ดปุGย (kg/s) 

   คือ  อัตราการไหลของไอเสียท่ีทางออก (kg/s) 

    คือ  ค:าความร1อนแฝงของการกลายเปLนไอของน้ำ = 2,260 kJ/kg 

 คือ  ค:าความจุความร1อนของปุGย =1.02 kJ/kgoC 

 คือ  ค:าความจุความร1อนของอากาศ (kJ/kgoC) 

 คือ  อุณหภูมิท่ีน้ำเดือดเปLนไอ = 100 oC 

  คือ  อุณหภูมิเม็ดปุGยเร่ิมต1น (oC) 

     คือ  อุณหภูมิเร่ิมต1นของไอเสีย (oC) 

    คือ   อุณหภูมิสุดท1ายของไอเสีย (oC) 
 

  2.3 อัตราส'วนความช้ืน (Moisture Ratio: MR) 

       อัตราเร็วหรือความสามารถในการระเหยของน้ำต:อหน:วยเวลาหรือต:อหน่ึงหน:วยพ้ืนท่ีในระหว:าง

การอบแห1ง สมการอัตราการอบแห1งของปุGยใช1สมการของ Page (1949) [9] ใช1กับการอบแห1งปุGยแบบลมร1อน

สวนทาง โดยใช1ค:าพารามิเตอรPท่ีถูกนำเสนอโดย Arruda (2008) [3] ดังน้ี  

                   
  (9) 

          (10) 
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โดยท่ี  

    คือ อัตราส:วนความช้ืน 

      คือ อุณหภูมิของไอเสีย  

t      คือ เวลาในการอบแห1ง (s) 

 
 
3. ข้ันตอนการสร1างและพัฒนานวัตกรรม 

 จากการออกแบบเคร่ืองอบแห1งปุGยแบบท:อหมุนแนวนอนจะได1เคร่ืองอบแห1งแบบหมุนท่ีมีขนาด

ความยาวท:ออบแห1ง 1 เมตร เส1นผ:าศูนยPกลาง 0.3 เมตร ท:อหนา 3 มิลลิเมตร ใช1มอเตอรPในการขับเคล่ือน

ขนาด 3 แรงม1า โดยใช1ลมร1อนท้ิงจากฮีตเตอรPไหลในทิศทางเดียวกับการไหลของปุGยเม็ด โดยมีอุณหภูมิของลม

ร1อนหน1าฮีตเตอรPประมาณ 190oC เม่ือต:อท:อนำลมร1อนมายังท:ออบแห1งอุณหภูมิลดลงเหลือ 50-55 oC 

 
รูปท่ี 2 ช:วงของสมดุลพลังของการอบแห1ง 

 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองอบแห1งท:อหมุนท่ีใช1ในการทดลอง 

 

4. เคร่ืองมือวิจัยและเคร่ืองมือวัดในการทดลอง 

4.1 เคร่ืองวัดอุณหภูมิเทอรPโมคัปเป£ล ชนิด type K 

4.2 เคร่ืองวัดความเร็วแบบหัว Hot wire และ Anemometer 

MR

Tf ( )C°

I II III

Flue gas inlet Flue gas outlet

Fertilizer inlet Fertilizer outlet

ทางเข7าปุYยเม็ด 

ทางเข7าลมร7อน ทางออกปุYยเม็ด 

ทางออกลมร7อน 
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4.3 เคร่ืองวัดอุณหภูมิผิววัสดุ Thermo Infrared 

4.4 ตาช่ังมวลแบบดิจิตอล 

 

5. ระบุรายข้ันตอนในเก็บรวบรวมข1อมูล 

5.1 ท่ีทางเข1าปุGยเม็ด นำปุGยท่ีจะทำการทดลองใส:ในชุดป�อนปุGยและทำการวัดอุณหภูมิผิวของเม็ด

ปุGย ทดลองปุGยท่ี 3 kg และปรับความเร็วรอบ 60 RPM. 

5.2 5.2 ท่ีทางเข1าลมร1อน ทำการปรับอัตราการไหลของลมร1อนท่ี 0.2 kg/s (100%), 0.15 kg/s 

(50%) และ 0.1 kg/s (25%) โดยใช1วาลPวปรับการไหล  

5.3 ท่ีบริเวณการทดลองให1วัดอุณหภูมิบรรยากาศและวัดอุณหภูมิผิวท:ออบแห1งท้ังท:ออบแห1ง 

5.4 ท่ีทางเข1าลมร1อนวัดอุณหภูมิลมร1อนท่ีท:ออบแห1งทางเข1า 

5.5 เร่ิมทำการทดลองและจับเวลาการทดลองในแต:ละรอบ เม่ือเสร็จกระบวนการทดลองให1วัด

อุณหภูมิทางออกของลมร1อนหลังจากผ:านกระบวนการอบแห1งปุGยแล1ว 

 

6 ระบุวิธีการวิเคราะหPข1อมูลชัดเจน ตอบวัตถุประสงคP 

 เม่ือเก็บข1อมูลจากการทดลองและ นำผลท่ีได1มาทำการวิเคราะหPหารอัตราการอบแห1งโดยใช1สมการ

ท่ี (1) จากน้ันทำการวิเคราะหPหาค:าปริมาณความร1อนท่ีถ:ายเทในเคร่ืองอบแห1งและหาค:าประสิทธิภาพเชิง

ความร1อนโดยใช1สมการท่ี (2) – (8) ตามลำดับ 

 

ผลการวิจัย 

  ปุGยท่ีใช1ในการทดลองเปLนปุGยเม็ดชนิด phosphate fertilizer (SSPG)-Granulated simple super 

ขนาดเส1นผ:านศูนยPกลางประมาณ 3 mm. ความหนาแน:น 1.1 kg/m3 ค:าความจุความร1อนจำเพาะ ,  1.02 

kJ/kgoC) Arruda,2008) 

  จากการทดลองได1สภาวะการอบแห1งปุGยท่ีเหมาะสม คือ อัตราการไหลของลมร1อน 0.2 kg/s (เป£ด

วาลPว 100%), 0.15 kg/s (เป£ดวาลPว 50%) และ 0.1 kg/s (เป£ดวาลPว 25%), อุณหภูมิของลมร1อนประมาณ 

190oC  และความเร็วรอบ 60 รอบต:อนาที โดยมีผลการทดลองดังน้ี 
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รูปท่ี 4 แสดงปริมาณความร1อนท่ีถูกถ:ายโอนในเคร่ืองอบแห1งปุGยเม็ดแบบท:อหมุน 

 

  

รูปท่ี 5 สมดุลพลังงานความร1อนท่ีใช1ในการอบแห1งปุGยมูลไก:ท่ีตำแหน:งวาลPว 100% 

 

 จากรูปท่ี 4 และ 5 ปริมาณความร1อนท่ีใช1ในการอบแห1งปุGยในกรณีปรับอัตราการไหลจะเห็นว:าท่ีตำแหน:ง

เป£ดวาลPว 100% อัตราการไหลของลมร1อนท่ี 0.15 kg/s จะมีปริมาณความร1อนท่ีเข1าสู:ระบบมากท่ีสุด คือ 

13.35 kJ/s จึงทำให1เกิดความร1อนท่ีใช1ในการระเหยน้ำออกจากเม็ดปุGย 4.29 kJ/s เน่ืองจากมีอัตราการถ:ายเท

ความร1อนระหว:างเม็ดปุGยกับลมร1อนสูง จึงส:งผลทำให1สามารถลดปริมาณน้ำท่ีอยู:ในเม็ดปุGยได1ดี 

 

Heat load 13.35 kJ/s 

Exhaust 0.42 kJ/s 

Granulated Fertilizer 

Drying heat (Latent heat) 4.29 kJ/s 
 
 

Surface heat loss 1.63 kJ/s 

Rotary length 

System loss 7.00 kJ/s 
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รูปท่ี 6 แสดงค:าประสิทธิภาพเชิงความร1อนของเคร่ืองอบแห1งปุGยเม็ดแบบท:อหมุน 

 อัตราการไหลของลมร1อนส:งผลทำให1เกิดการสัมผัสกันระหว:างผิวของเม็ดปุGยกับลมร1อน ซ่ึงลมร1อนกับเม็ด

ปุGยจะสัมผัสกันได1ดีในช:วงแรกๆของการทดลอง (ตำแหน:งวาลPว 100%) จึงทำให1เกิดการถ:ายเทความร1อนสูง

เพราะอุณหภูมิของเม็ดปุGยเข1าใกล1อุณหภูมิกระเปาะเป§ยก (wet bulb temperature) คิดเปLนค:าประสิทธิภาพ

เชิงความร1อนเฉล่ียเท:ากับ 47.48 % 

 
รูปท่ี 7 อัตราการอบแห1งปุGยเม็ดมูลไก:แบบลมร1อนไหลตาม 
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 จากผลการทดลองเพ่ือหาอัตราการอบแห1งตามตารางข1างต1นจะเห็นได1ว:า อัตราการอบแห1งจะเกิดได1ดี

ท่ีอัตราการไหลของลมร1อนมีปริมาณมากเน่ืองมาจากปริมาณลมร1อนท่ีมีอัตราการไหลมาก (ตำแหน:งวาลPว 

100%) ทำให1เกิดการถ:ายโอนความร1อนระหว:าง ตัวกลางลมร1อนกับเม็ดปุGยและทำให1เวลาท่ีใช1ในการอบแห1ง

น1อยลง ทำให1อุณหภูมิผิวเม็ดปุGยมีค:าใกล1เคียงกับอุณหภูมิกระเปาะเป§ยก (wet bulb temperature) จะมี

อัตราการอบแห1งสูงท่ีช:วง 5 นาทีแรก และอัตราการอบแห1งจะค:อยๆลดลงอย:างช1าๆ จนถึงช:วงอัตราอบแห1ง

คงท่ี (constant rate) โดยอัตราการอบแห1งเฉล่ียจะอยู:ท่ี 6.69 kg/h 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการทดลองพบว:าการอบแห1งแบบท:อหมุนท่ีอุณหภูมิลมร1อนช:วง ช:วง 50 – 55 oC ตำแหน:ง

วาลPวท่ี 100% อัตราการไหลของลมร1อน 2.0 kg/s ประสิทธิภาพเชิงความร1อนและอัตราการอบแห1งจะเกิด

อย:างรวดเร็วท่ีช:วง 5 นาทีแรก เน่ืองจากเกิดความร1อนในการอบแห1งสูง (ความร1อนแฝงสูง) เม่ือเสร็จ

กระบวนการอบแห1งใช1เวลาประมาน 10-15 นาที สามารถลดน้ำหนักของปุGยเม็ดจาก 3 kg ให1เหลือ 1.56 kg 

คิดเปLนปริมาณน้ำท่ีถูกระเหยออกไป 1.44 kg ซ่ึงจะสอดคล1องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภายในเคร่ืองอบแห1ง

โดยใช1ลมร1อน T1, อุณหภูมิเม็ดปุGย Tm1 และน้ำหนักปุGย W ในช:วงของการระเหยน้ำออกจากเม็ดปุGย อุณหภูมิ

ของเม็ดปุGยจะมีค:าคงท่ี เท:ากับอุณหภูมิกระเปาะเป§ยกของลมร1อน 
 

 
 

รูปท่ี 8 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของลมร1อนภายในเคร่ืองอบแห1งแบบหมุน การไหลแบบขนาน 

 

สรุปผลและขWอเสนอแนะ  

  จากผลการทดลองพบว:าเม่ือความร1อนท่ีใช1ในการอบแห1งจากแหล:งความร1อน 50 – 55  องศา

เซลเซียส การอบแห1งจะเกิดอย:างรวดเร็วท่ีช:วง 5 นาทีแรก เน่ืองจากเกิดความร1อนแฝงสูงในช:วงแรก และเม่ือ

เสร็จกระบวนการอบแห1งใช1เวลาประมาน 10 - 15 นาที การไหลของลมร1อนแบบไหลตาม สามารถลดน้ำหนัก
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ของปุGยเม็ดจาก 3 kg ให1เหลือ 1.56 kg คิดเปLนปริมาณน้ำท่ีถูกระเหยออกไป 1.44 kg สามารถลดความช้ืนจาก 

60 %db เหลือ 1.49 %db และอัตราการอบแห1งจะเกิดข้ึนดีในช:วงแรกซ่ึงจะสัมพันธPกับการเปล่ียนแปลง

อุณหภูมิของลมร1อนภายในเคร่ืองอบแห1งแบบหมุนและค:อยๆลดลงอย:างช1าๆ โดยปริมาณความร1อนท่ีใช1ในการ

อบแห1งปุGย ท่ีตำแหน:งเป£ดวาลPวเต็ม 100% อัตราการไหลของลมร1อนท่ี 0.15 kg/s จะมีปริมาณความร1อนท่ีเข1า

สู:ระบบมากท่ีสุด คือ 13.35 kJ/s จึงทำให1เกิดความร1อนท่ีใช1ในการระเหยน้ำออกจากเม็ดปุGย 4.29 kJ/s ได1คิด

เปLนค:าประสิทธิภาพเชิงความร1อนเฉล่ียเท:ากับ 47.48 % และโดยอัตราการอบแห1งเฉล่ียจะอยู:ท่ี 6.69 kg/h 

 จากการสรุปผลการทดลองพบว:าระยะท:อส:งความร1อนท้ิงมาใช1ในการอบแห1งปุGยมีระยะทางค:อนข1าง

ยาวเกินไป จึงทำให1เกิดการสูญเสียความร1อนภายในท:ออบทำให1อุณหภูมิท่ีใช1ในการอบแห1งปุGยมีค:าลดลงมาก

ทำให1ประสิทธิภาพในการอบแห1งน1อยลง ดังน้ันควรจะมีการหุ1มชนวนเพ่ือป�องกันการสูญเสียความร1อนในท:อ

อบแห1งและท:อส:งความร1อน เพ่ือให1ได1ประสิทธิภาพในการอบแห1งท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย'อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อพัฒนาความเขAาใจของนักเรียนเก่ียวกับการไหลของกระแสไฟฟJาใน

วงจรไฟฟJากระแสตรงแบบอนุกรมและขนาน ผLานกระบวนการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย 

ที่ประกอบดAวยทLอน้ำขนาดเล็กรLวมกับชุดสาธิตเปรียบเทียบวงจรไฟฟJากับวงจรจำลองกระแสไฟฟJาโดยใชAน้ำ 

ซึ่งแทนตัวตAานทานในวงจรตLอเขAากับปXYมน้ำซึ่งแทนแบตเตอรี โดยสังเกตการไหลของน้ำที่ผLานทLอโดยใชAโฟลว9

มิเตอร9 ในแตLละวงจรจะทำการสาธิตโดยตLอหลอดไฟในวงจรไฟฟJาและทLอน้ำขนาดเล็กในวงจรน้ำทั้งแบบ

อนุกรม ขนานและผสม ในการศึกษาจะแบLงกลุLมตัวอยLางเป\นนักเรียนกลุLมทดลองที่ไดAเรียนรูAรLวมกับชุดสาธิต 

จำนวน 48 คน และกลุLมควบค ุมซึ่งเป\นนักเรียนที่ไดAรับการจัดการเรียนรูAแบบดั้งเดิม จำนวน 48 คน โดย

ผลการวิจัย พบวLา นักเรียนที่มีความเขAาใจถูกตAองสมบูรณ9ในกลุLมควบคุมและกลุLมทดลอง คิดเป\นรAอยละ 

27. 43  และ 69 . 44 ตามลำดับ ผลการวิจัยนี้แสดงใหAเห็นวLาการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบ าย 

รLวมกับชุดการเรียนรูAสามารถพัฒนาความเขAาใจท่ีถูกตAองเก่ียวกับกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนานไดA 

 

คำสำคัญ : กระแสไฟฟJา การจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย   การตLอวงจรไฟฟJากระแสตรง 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to develop student’s understanding of electric 

current in series and parallel circuit by Predict-Observe-Explain teaching method (POE) 

together with demonstration kit (water circuit analogy to the electric circuit) which consisted 
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of the electric circuits and the small water tubes circuits. The electric circuits were light bulb 

circuits connected to a battery using ammeters to measure the electric current. The water 

circuits were small water tube circuits (as a resistor) connected to a water pump (as a battery) 

using flowmeters observing the flowrate of water. Each circuit was demonstrated by 

connecting light bulbs and small water tubes in series, parallel, and mixed combination. The 

research samples were the experimental group, including 48 students, and the control group, 

including 48 students who learned by the traditional learning method. The results show that 

students with complete understanding of the control group and the experimental group were 

27.43% and 69.44%, respectively. According to the results, The Predict-Observe-Explain 

teaching method and the demonstration kit can develop student’s understanding. 

 

Keywords: Electric current , Predict-Observe-Explain teaching method (POE) , Direct current 

circuit 

 

บทนำ 

กระทรวงศึกษาธิการไดAกำหนดเปJาหมายของการจัดการเรียนรูAวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเพื่อใหA

ผูAเรียนไดAใชAความรูAในการดำรงชีวิตและใหAเกิดประโยชน9ตLอสังคม โดยมีหลักการจัดการเรียนรูAท่ีมุLงเนAนใหAผูAเรียน

มีองค9ความรูAที่ถูกตAองตามหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร9 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ในการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาน้ันวิชาวิทยาศาสตร9ประกอบไปดAวยรายวิชายLอยหลายแขนง หน่ึงในน้ันคือรายวิชาฟ�สิกส9เป\นวิชาท่ี

กลLาวถึงปรากฏการณ9ทางธรรมชาติ และพยายามคAนหาคำอธิบายปรากฏการณ9ที ่เกิดขึ ้นรอบตัวใน

ชีวิตประจำวัน และยังเป\นความรูAรากฐานที่จะนำไปประยุกต9ใชAกับรายวิชาอื่นๆ (อัจฉราพร กันหาอาจ, 2554) 

แตLทวLาปXจจุบันการจัดการเรียนวิชาฟ�สิกส9ใหAความสำคัญกับการแกAโจทย9ปXญหามากกวLาการทำใหAนักเรียนมี

ความเขAาใจที่ถูกตAองและสLงผลใหAนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟ�สิกส9ที่ต่ำกวLารายวิชาอื่นในวิชา

วิทยาศาสตร9พื้นฐาน (ปทุม ชLองคันปอน, 2558) การจัดการเรียนรูAเพื่อพัฒนาความเขAาใจรายวิชาฟ�สิกส9จึง

จำเป\นจะตAองมีความเหมาะสม 

การจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-Observe-Explain: POE) เป\นการจัดการ

เรียนรูAวิทยาศาสตร9ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต9 (Constructivism) เป\นการจัดการเรียนรูAที่เนAนใหAผูAเรียน

สรAางองค9ความรูAดAวยตนเองผLานการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองหรือประสบการณ9ที่ผูAเรียนไดAพบเห็นมา

เช่ือมโยงกับองค9ความรูAเดิมมาสรAางองค9ความรูAใหมLเป\นความเขAาใจของตนเอง (สุเทพ อLวมเจริญ, 2557) วิธีการ

จัดการเรียนรูAนี้สามารถทำใหAนักเรียนสรAางความเขAาใจทางฟ�สิกส9ที่ถูกตAองไดAสอดคลAองกับงานวิจัยของน้ำคAาง 
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จันเสริม (2551) ที่กลLาววLาการจัดกิจกรรมการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบายสามารถพัฒนาความเขAาใจท่ี

คลาดเคลื่อนของนักเรียนไปสูLความเขAาใจที่ถูกตAองทางวิทยาศาสตร9ไดA หนึ่งในหัวขAอสำคัญของรายวิชาฟ�สิกส9

คือเร่ืองกระแสไฟฟJา เน่ืองจากนักเรียนทุกคนจำเป\นตAองใชAไฟฟJาในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกท้ังกระแสไฟฟJา

ยังเป\นอันตรายถึงชีวิตหากหากผูAใชAไมLมีความรูAเกี่ยวกับกระแสไฟฟJามากพอ ดังนั้นความรูAเกี่ยวกับกระแสไฟฟJา

จึงมีความสำคัญอยLางยิ่งโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรแบบอนุกรมและขนาน ซ่ึง

เป\นวงจรพ้ืนฐานท่ีสุดของวงจรไฟฟJาตLางๆ แตLนักเรียนสLวนใหญLท้ังในระดับมัธยมและอุดมศึกษามีความเขAาใจท่ี

คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้อยูLจำนวนมาก (Timmermann, D. และ Kautz, C., 2014) องค9ความรูAเรื่องการไหล

ของกระแสไฟฟJาในวงจรแบบอนุกรมและขนาน จึงเป\นหัวขAอท่ีสำคัญท่ีจะตAองเลือกวิธีการจัดการเรียนรูAและส่ือ

การเรียนรูAที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความเขAาใจที่ถูกตAองสมบูรณ9และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ใหAดีข้ึน 

จากที่กลLาวมาผูAวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรูAเพื่อพัฒนาความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการ

ไหลของกระแสไฟฟJาภายในวงจรอนุกรมและขนานดAวยการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย รLวมกับ

ชุดกิจกรรมที่ใชAหลักการเปรียบเทียบกระแสไฟฟJาในวงจรไฟฟJากับการไหลของน้ำในวงจรทLอน้ำ ซึ่งเป\นการ

ชLวยใหAนักเรียนสามารถเชื่อมโยงกระแสไฟฟJาที่มองไมLเห็นดAวยตากับปรากฎการณ9ที่สามารถสังเกตดAวยตาไดA 

(Muzwa Mukwambo, 2020) และเกิดความเขAาใจเกี่ยวกับกระแสไฟฟJาในวงจรแบบอนุกรมและขนานมาก

ย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อสรAางชุดการเรียนรูAที่ชLวยพัฒนาความเขAาใจที่ถูกตAอง เกี่ยวกับกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและ

ขนานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพื่อพัฒนาความเขAาใจที่ถูกตAอง เกี่ยวกับกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน ดAวยการจัดการ

เรียนรูAแบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย  

 

ขอบเขตของการศึกษา /วิจัย  

ขอบเขตดOานเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชAในการวิจัย คือ กระแสไฟฟJา โดยประเด็นท่ีศึกษาความเขAาใจทางฟ�สิกส9มี 4 ประเด็น คือ  

1. กระแสไฟฟJาแตLละจุดในวงจรอยLางงLายท่ีประกอบดAวยตัวตAานทานตัวเดียว 

2. กระแสไฟฟJาท่ีผLานตัวตAานทานสองตัวท่ีตLอกันแบบอนุกรมและขนาน 

3. กระแสไฟฟJาท่ีผLานตัวตAานทานสามตัวท่ีตLอกันแบบผสม 

4. กระแสไฟฟJาท่ีเปล่ียนไปของวงจรเม่ือเพ่ิมตัวตAานทานเขAาไปแบบอนุกรมและขนาน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป\นการวิจัยเชิงทดลอง ที่ตAองการพัฒนาความเขAาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายเรื่องกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนานผLานกระบวนการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย 

รLวมกับชุดสาธิต ซึ่งผLานการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย9 ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB COE-

2020-049 มีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากรที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้เป\นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2562 รวมจํานวนนักเรียน 553 คน  

กลุLมตัวอยLางท่ีใชAในการวิจัย ประกอบดAวย  

1. 1 กลุLมทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2562  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร9-คณิตศาสตร9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำนวน 2  หAองเรียน รวม 48 คน โดยมีการ

เลือกกลุLมตัวอยLางแบบเจาะจง  

1. 2 กลุLมควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2562 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร9-ค ณิตศาสตร9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำนวน 2  หAองเรียน รวม 48 คน โดยมีการ

เลือกกลุLมตัวอยLางแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบายรLวมกับชุดชุดสาธิต 

ตัวแปรตาม  คือ ความเขAาใจทางฟ�สิกส9เร่ืองกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

การออกแบบและสรAางเครื่องมือที่ใชAในการจัดการเรียนรูAเพื่อใหAสอดคลAองกับจุดประสงค9การเรียนรูA 

ประกอบดAวย 

3.1 แบบทดสอบวัดความเขOาใจ เร่ือง กระแสไฟฟaาในวงจรอนุกรมและขนาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขAองกับการสรAางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความเขAาใจ

เกี่ยวกับกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน ในงานวิจัยนี้ไดAออกแบบขAอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จำนวน 6 ตุผลประกอบ ใชAเวลาทำแบบทดสอบขAอ ซึ่งเป\นขAอสอบลักษณะเลือกตอบและใหAอธิบายเห 30 นาที  

โดยขAอสอบท้ังหมดครอบคลุมจุดประสงค9การเรียนรูAจำนวน 4 ขAอ ไดAแกL  

     1) นักเรียนสามารถอธิบายการไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรอยLางงLายที่ประกอบดAวยตัวตAานทาน

ตัวเดียวไดA 

     2) นักเรียนสามารถอธิบายการไหลของกระแสไฟฟJาไดAผLานตัวตAานทานสองตัวที่ตLอกันในรูปแบบ

แบบอนุกรมและขนานไดA 
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     3) นักเรียนสามารถอธิบายการไหลของกระแสไฟฟJาไดAผLานตัวตAานทานสามตัวท่ีตLอกันแบบผสมไดA 

    4) นักเรียนสามารถอธิบายผลของการเพ่ิมตัวตAานทานเขAาไปในวงจรแบบนุกรมและขนานไดA 

 ซ ึ ่งแบบทดสอบนี ้ได Aผ LานการตรวจสอบคLาด ัชนีความสอดคลAอง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) จากผูAเช่ียวชาญจำนวน 3 ทLาน ซ่ึงมีคLาดัชนีความสอดคลAองเทLากับ 1.00 และไดAตรวจสอบ

คLาความยากงLายรายขAออยูLระหวLาง 0.20-0.35 และคLาอำนาจจำแนกตั้งแตL 0.91-0.95 ซึ่งเป\นคLาที่ยอมรับไดA 

(พิชิตชัย  ฤทธ์ิจรูญ, 2552) 

3.2 แผนการจัดการเรียนรูO 

ในการวิจัยจะออกแบบแผนการจัดการเรียนรูAเป\น 2 แผนคือ แผนการจัดการเรียนรูAแบบบรรยาย 

จำนวน 1 แผน ใชAเวลา 50 นาที และแผนการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย -สังเกต-เพื่อใชAรLวมกับอธิบาย ชุด

กิจกรรม โดยครอบคลุมจุดประสงค9การเรียนรูA 4 ขAอ จำนวน 1 แผน ใชAเวลา 100 นาที เป\นเวลารวม 150 

นาที ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูOท่ี 1 ทบทวนความเขOาใจเกี่ยวกับกระแสไฟฟaาและกฎของโอหDม เป\น

กิจกรรมแบบบรรยายเพื่อทบทวนความรูAเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟJาและกฎของโอห9ม ซึ่งเป\นความรูAพื้นฐาน

สำหรับการศึกษาตLอในเรื ่องกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน รวมถึงทบทวนหลักการทำงานและ

วิธีการใชAแอมป�มิเตอร9ซ่ึงเป\นอุปกรณ9สำคัญท่ีนักเรียนตAองใชAในกิจกรรมแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย 

แผนการจัดการเรียนรูOที่ 2 กระแสไฟฟaาในวงจรอนุกรมและขนาน เป\นกิจกรรมแบบทำนาย-

สังเกต-อธิบาย โดยเริ่มตAนจากการเชื่อมโยงอุปกรณ9ในวงจรและปริมาณที่เกี่ยวขAองกับการไหลของน้ำในทLอกับ

การไหลของกระแสไฟฟJาผLานหลอดไฟ ซึ ่งปX Yมน้ำเปรียบเสมือนกับแบตเตอรีของวงจรไฟฟJา ทLอน้ำ

เปรียบเสมือนสายไฟ  ทLอน้ำขนาดเล็กเปรียบเสมือนตัวตAานทานไฟฟJา )หลอดไฟ( สLวนอัตราการไหลของน้ำ

ผLานทLอขนาดเล็กเปรียบเสมือนกระแสไฟฟJาที่ผLานตัวตAานทาน การดำเนินกิจกรรมจะใหAนักเรียนสังเกตการ

ของวงจรน้ำพรAอมกับเปรียบเทอไหลของน้ำในทLอขนาดเล็กแตLละทL ียบกระแสไฟฟJาที ่ผLานหลอดไฟใน

วงจรไฟฟJาที่มีการตLอในลักษณะเดียวกัน โดยมีกิจกรรมยLอยครอบคลุมทั้ง 4 จุดประสงค9การเรียนรูA ไดAแกL 

กิจกรรมกระแสไฟฟJาที่จุดตLาง ๆ กิจกรรมการไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรม  กิจกรรมการไหลของ

กระแสไฟฟJาในวงจรขนาน และกิจกรรมการไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรแบบผสม แตLละกิจกรรมมีขั้นตอน

การดำเนินกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ี 1 การทำนาย (Predict: P) ใหAนักเรียนคาดเดาอัตราการหมุนของโฟลว9มิเตอร9ซ่ึงแสดงการไหล

ของน้ำผLานทLอและคLาของแอมมิเตอร9ซ่ึงแสดงปริมาณกระแสไฟฟJากLอนทำการทดลองจริง 

ข้ันท่ี 2 การสังเกต (Observe: O) ใหAนักเรียนทดลองตLอวงจรทLอน้ำและวงจรไฟฟJาในรูปแบบตLาง ๆ 

และสังเกตผลอัตราการหมุนของโฟลว9มิเตอร9และคLาของแอมมิเตอร9 บันทึกผลการสังเกต 
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ข้ันท่ี 3 การอธิบาย (Explain: E) ใหAนักเรียนรLวมกันอภิปรายผลของปรากฏการณ9ท่ีไดAสังเกต  โดย

อภิปรายภายในกลุLมยLอยและสรุปรLวมกันท้ังช้ันเรียน 

3.3 ชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรม เรื่อง กระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน ที่ผูAวิจัยสรAางขึ้นประกอบดAวยชุดสาธิต

เปรียบเทียบการไหลของน้ำในทLอกับการไหลของกระแสไฟฟJาผLานหลอดไฟ และใบกิจกรรม ดังน้ี 

 1) ชุดสาธิตเปรียบเทียบการไหลของน้ำในท'อกับการไหลของกระแสไฟฟaาผ'านหลอดไฟ 

 ชุดสาธิตเพื่อใชAประกอบการจัดการเรียนรูA  โดยใชAหลักการเปรียบเทียบวงจรการไหลของน้ำใน

ทLอและวงจรไฟฟJา (water-electric circuit analogy) ประกอบดAวย ชุดวงจรทLอน้ำซึ่งมีทLอน้ำขนาดเล็กนำมา

ตLอกันแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม ตLอเขAากับปXYมน้ำเป\นวงจรป�ด ใชAโฟลว9มิเตอร9เพื่อสังเกตอัตราการ

ไหลของน้ำผLานทLอที่จุดตLาง ๆ  และชุดวงจรหลอดไฟซึ่งนำหลอดไฟที่เหมือนกันมาตLอกันแบบอนุกรม แบบ

ขนานและแบบผสม และตLอเขAากับแบตเตอรี (หมAอแปลงไฟฟJา) ใชAแอมมิเตอร9เพ่ือวัดคLากระแสไฟฟJาท่ีไหลผLาน

หลอดไฟแตLละหลอด ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

   ก . ชุดวงจรทLอน้ำ     ข . ชุดวงจรหลอดไฟ  
 

 

ภาพท่ี 1 ชุดสาธิตการเปรียบเทียบวงจรการไหลของน้ำในทLอและวงจรไฟฟJา  

 

ท่อที% 1 ท่อที% 2 

ท่อที% 3 

ท่อที% 4 

ท่อที% 5 

ท่อที% 6 

ท่อที% 7 

โฟลว์มิเตอร์ ท่อนํ1าเล็ก ท่อนํ1าปกติ 
)กวา้ง 5 mm( )กวา้ง 10 mm( 

หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรหลอดไฟแบบต่างๆ 

อนุกรม 

ขนาน 

ผสม 

แอมมิเตอร์  สายไฟ 
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การใชAงานชุดสาธิตการไหลของน้ำในทLอ จะทำโดยการตLอวงจรทLอน้ำซึ่งเป\นทLอน้ำขนาดเล็กที่ทำ

หนAาที่เป\นตัวตAานทานของวงจรตLอกันในรูปแบบตLาง ๆ ทั้งแบบอนุกรม ขนาน และแบบผสม นำแตLละวงจรไป

ตLอเขAากับทLอน้ำขนาดปกติ โดยขณะทำการสาธิตจะทำการตLอวงจรแตLละรูปแบบนั้นและเขAากับปXYมน้ำใหAเป\น

วงจรป�ด และไลLอากาศท่ีอยูLในวงจรออกใหAหมดเพื่อใหAกระแสน้ำที่ในทLอเป\นการไหลแบบตLอเนื่อง การสังเกต

อัตราการไหลของน้ำทำโดยการตLอโฟลว9มิเตอร9เขAาไปแบบอนุกรมกับทLอน้ำเล็กแตLละอันแลAวพิจารณาอัตราการ

หมุนของใบพัดในโฟลว9มิเตอร9 ชุดสาธิตชุดสาธิตการไหลของน้ำในทLอจะใชAควบคูLกับชุดสาธิตการไหลของ

กระแสไฟฟJาผLานหลอดไฟ ซ่ึงมีการตLอวงจรหลอดไฟในรูปแบบเดียวกันกับการตLอทLอน้ำขนาดเล็ก 

2) ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรมสำหรับแผนการจัดการเรียนรู Aแบบทำนาย -สังเกต-อธิบาย ผู AวิจัยไดAออกแบบใบ

กิจกรรม มีท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดAแกL 

กิจกรรมท่ี 1 กระแสไฟฟJาท่ีจุดตLาง ๆ 

กิจกรรมท่ี 2 การไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรม  

กิจกรรมท่ี 3 การไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรขนาน 

กิจกรรมท่ี 4 การไหลของกระแสไฟฟJาในวงจรแบบผสม 

 4 . การเก็บรวบรวมขOอมูล  

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขAอมูลในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 

4.1 อธิบายวัตถุประสงค9และความสำคัญของการวิจัยใหAนักเรียนกลุLมตัวอยLางและผูAปกครองเพื่อลง

นามยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขAารLวมการวิจัย 

4.2 ทำการทดลองโดยการดำเนินการทำกิจกรรมการเรียนรูAตามแผนการจัดการเรียนรูAแบบทํานาย-

สังเกต-อธิบาย และชุดกิจกรรมท่ีผูAวิจัยสรAางข้ึน 

4.3 นำแบบทดสอบวัดความเขAาใจเรื่องกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนานซึ่งผLานการตรวจสอบ

และแกAไขจากผูAเช่ียวชาญ จำนวน 6 ขAอ ไปใชAกับกลุLมตัวอยLาง เป\นเวลา 30 นาที 

4.4 วิเคราะห9คำตอบและการใหAเหตุผลประกอบจากแบบทดสอบวัดความเขAาใจเรื่องกระแสไฟฟJาใน

วงจรอนุกรมและขนานของนักเรียนกลุLมตัวอยLาง 

5. การวิเคราะหDขOอมูล 

      ผูAวิจัยทำการเก็บรวบรวมขAอมูลจากการทำแบบทดสอบวัดความเขAาใจ เรื่อง กระแสไฟฟJาในวงจร

อนุกรมและขนาน เพ่ือนำมาวิเคราะห9ประเด็นท่ีนักเรียนมีความเขAาใจท่ีคลาดเคล่ือน โดยมีการวิเคราะห9ดังน้ี 

  5. 1 การวิเคราะหDความเขOาใจทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนในแต'ละจุดประสงคD 

  เมื่อผูAวิจัยดำเนินการทดสอบความเขAาใจ เรื่อง กระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนานของนักเรียน

กลุLมตัวอยLาง โดยนำผลการตอบคำถามและการใหAเหตุผลของนักเรียนของนักเรียนเป\นรายบุคคล มาวิเคราะห9
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และจัดระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9 ซึ่งใชAเกณฑ9ในการจัดระดับความเขAาใจที่ประยุกต9จากการจัดระดับ

ความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9ของ Haidar (1997) โดยมีเกณฑ9ในการจัดระดับความเขAาใจดังตารางท่ี 1 นำเสนอ

ขAอมูลในรูปแผนภูมิแทLงแสดงรAอยละของจำนวนนักเรียน แยกเป\นกลุLมทดลองและกลุLมควบคุมในแตLละ

จุดประสงค9การเรียนรูA  

ตารางท่ี 1 การจัดระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9 

ระดับความเขOาใจทางวิทยาศาสตรD ลักษณะคำตอบและการอธิบายเหตุผล 

ความเขAาใจถูกตAองสมบูรณ9 

(Sound understanding: SU) 

นักเรียนตอบคำถามถูกตAอง และอธิบายเหตุผลถูกตAอง

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร9  

ความเขAาใจถูกตAองบางสLวน  

(Partial understanding: PU) 

น ักเร ียนตอบคำถามถูกตAอง อธ ิบายเหตุผลตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร9ถูกตAองแตLไมLครบถAวน  

ความเขAาใจคลาดเคล่ือนบางสLวน 

(Partial understanding with specific 

misconception: PS) 

นักเรียนตอบคำถามถูกตAอง แตLอธิบายเหตุผลตาม

หลักการทางวิทยาศาสตร9ไมLถูกตAอง  

ความเขAาใจคลาดเคล่ือนท้ังหมด 

(specific misconception: SM) 

นักเรียนตอบคำถามผิด และอธิบายเหตุผลผิด  

ไมLเขAาใจ 

(No understanding: NU) 

นักเรียนตอบคำถามผิด ตอบไมLตรงคำถาม หรือไมL

อธิบายเหตุผลในการตอบคำถาม  
 

5.2 การวิเคราะหDประเด็นหลักท่ีนักเรียนมีความเขOาใจคลาดเคล่ือนรวมทุกจุดประสงคD 

พิจารณาเป\นประเด็นที่นักเรียนมีความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนในแตLทุกจุดประสงค9การเรียนรูAทั้ง 4 

จุดประสงค9 วิเคราะห9ประเด็นหลักที่มีความเขAาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนาน 

จากน้ันนำเสนอขAอมูลในรูปแผนภูมิแทLงแสดงจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบระหวLางกลุLมควบคุมและกลุLมทดลอง 

 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผูAวิจัยไดAรวบรวมและวิเคราะห9ขAอมูลจากแบบทดสอบวัดความเขAาใจกับนักเรียนกลุLมควบคุมและ

นักเรียนกลุLมทดลอง แลAวนำมาวิเคราะห9ความเขAาใจมีผลการวิเคราะห9คำตอบดังตLอไปน้ี 

  1. การวิเคราะหDความเขOาใจทางวิทยาศาสตรDของนักเรียนในแต'ละจุดประสงคD 

  จากการพิจารณาลักษณะคำตอบรLวมกับการใหAเหตุผลของนักเรียนเรื่อง กระแสไฟฟJาในวงจร

อนุกรมและขนานมาแลAว จำนวนทั้งหมด 48 คน สามารถแยกนักเรียนตามกลุLมตามระดับความเขAาใจทาง

วิทยาศาสตร9 โดยผลการวิเคราะห9เปรียบเทียบรAอยละของนักเรียนในระดับตLาง ๆ แสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมิเปรียบเทียบรAอยละของจำนวนนักเรียนกลุLมควบคุมและทดลอง 

ตามระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9 
 

เมื่อพิจารณาระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9ของนักเรียนในแตLละระดับความเขAาใจ พบวLากลุLม

นักเรียนที่มีความเขAาใจถูกตAองสมบูรณ9 (SU) ในกลุLมทดลองมีคLาสูงกวLากลุLมควบคุมในจุดประสงค9ทั ้ง 4 

จุดประสงค9 คือ รAอยละ 14.58  36.26  16.67 และ 6.25 ในกลุLมควบคุม และรAอยละ 68.75  64.58  66.67 

และ 22.92 ในกลุLมทดลอง เมื่อพิจารณานักเรียนในระดับที่มีความเขAาใจที่คลาดเคลื่อน (SM) พบวLากลุLม

ควบคุมมีจำนวนมากกวLากลุLมทดลอง ในทั้ง 4 จุดประสงค9 คือ รAอยละ 47.92  35.42  35.42 และ 91.67 ใน

กลุLมควบคุม และรAอยละ 6.25 6.25  2.08 และ 48.96 ในกลุLมทดลอง สLวนในระดับความเขAาใจอื่นๆ ก็มี

แนวโนAมเป\นไปในแนวทางเดียวกัน คือนักเรียนกลุLมทดลองมีความเขAาใจที่ถูกตAองมากกวLากลุLมควบคุมในทุก

จุดประสงค9การเรียนรูA  

จากการพิจารณาระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9ของนักเรียนตามจุดประสงค9การเรียนรูA พบวLากลุLม

นักเรียนที่มีความเขAาใจถูกตAองสมบูรณ9 (SU) ในกลุLมทดลองมีคLาสูงกวLากลุLมควบคุมในจุดประสงค9ทั ้ง 4 

จุดประสงค9 แตLทวLาจุดประสงค9การเรียนรูAท่ี 4 กลุLมทดลองยังมีนักเรียนที่มีความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนคLอนขAาง

สูงเมื่อเทียบกับจุดประสงค9อื่น ๆ เนื่องจากนักเรียนยังไมLมีความเขAาใจเกี่ยวกับผลของความตAานทานไฟฟJาเขAา

ไปในวงจรแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งเป\นประเด็นที่ยากในการสอนใหAนักเรียนเกิดความเขAาใจ ดังที่มีการ

อAางไวAในงานวิจัยของ Bauman และ Adam (1990) และ Setyani และคณะ (2017) อยLางไรก็ตามผลดังกลLาว

แสดงใหAเห็นวLานักเรียนกลุLมทดลองท่ีไดAรับการจัดเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบายรLวมกับชุดกิจกรรม มีความ

เขAาใจที่ถูกตAองสมบูรณ9มากขึ้นกวLากลุLมควบคุมที่ไดAรับการจัดการเรียนรูAแบบบรรยายปกติ และผลยังเป\นไปใน

แนวทางเดียวกันกับภูสิทธ์ิ จันทนา และสุระ วุฒิพรหม (2558) ที่ทำการวิจัยศึกษาผลของการจัดการเรียนรูA
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ควบคุม ทดลอง กลุWมควบคุม กลุWมทดลอง 
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แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อยกระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9 เรื่อง วงจรไฟฟJากระแสตรงอยLางงLาย

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5  

2. การวิเคราะหDประเด็นหลักท่ีนักเรียนมีความเขOาใจคลาดเคล่ือนรวมทุกจุดประสงคDการเรียนรูO 

จากการวิเคราะห9ลักษณะคำตอบของนักเรียนในรายขAอและรายจุดประสงค9การเรียนรูAของนักเรียน

กลุLมตัวอยLางในแตLละคน พบวLามีประเด็นท่ีนLาสนใจซ่ึงนักเรียนมีความเขAาใจท่ีคลาดเคล่ือนในประเด็นท่ีสัมพันธ9

กันของแตLละจุดประสงค9การเรียนรูA รวมเป\นประเด็นหลัก 5 ประเด็น ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ประเด็นหลักท่ีนักเรียนท้ังหมดมีความเขAาใจคลาดเคล่ือนรวมท้ัง 4 จุดประสงค9 
 

จากภาพท่ี 3 ประเด็นหลักท่ีนักเรียนท้ังหมดมีความเขAาใจคลาดเคล่ือนรวมท้ัง 4 จุดประสงค9การ

เรียนรูAของนักเรียนกลุLมควบคุมและกลุLมทดลอง มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ประเด็นหลักท่ีนักเรียนเขAาใจคลาดเคล่ือนรวมทุกจุดประสงค9การเรียนรูA 

ประเด็นหลักท่ีนักเรียน

เขAาใจคลาดเคล่ือน 
ลักษณะคำตอบของนักเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ควบคุม ทดลอง 

ประเด็นหลัก 1 กระแสไฟฟJามากสุดท่ีจุดใกลAแบตเตอรี 16 3 

ประเด็นหลัก 2 กระแสไฟฟJาลดลงเม่ือผLานหลอดไฟแตLละหลอด 20 4 

ประเด็นหลัก 3 แบตเตอรีเดิมกระแสไฟฟJารวมในวงจรเทLาเดิมเสมอ 6 5 

ประเด็นหลัก 4 การเพ่ิมหลอดไฟ ความตAานทานรวมจะเพ่ิมท้ังวงจร

อนุกรมและขนาน 

13 10 

ประเด็นหลัก 5 การเพ่ิมหลอดไฟ ทำใหAกระแสไฟฟJามากข้ึนท้ังวงจร

อนุกรมและขนาน 

8 5 

 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดAวLา จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน ในทั้งกลุLมควบคุมและกลุLมทดลอง 

ประเด็นที่นักเรียนมีความเขAาใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือประเด็นหลัก 2 กระแสลดลงเมื่อผLานหลอดไฟแตLละ
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ควบคุม ทดลอง 
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หลอด มีจำนวน 20 คน ในกลุLมควบคุม และจำนวน 4 คน ในกลุLมทดลอง โดยนักเรียนกลุLมนี้มีแนวคิดวLา

กระแสไฟฟJาจะไหลตามสายไฟไปยังจุดตLาง ๆ และเม่ือผLานตัวตAานทานหรือหลอดไฟ กระแสก็จะมีการถูกใชAไป

ในหลอดไฟหรือตัวตAานทานนั้น กระแสไฟฟJาที่ผLานตัวตAานทานไฟฟJาจึงมีคLาลดลง ซึ่งนักเรียนกลุLมนี้ไมLเขAาใจวLา

กระแสไฟฟJาจะไหลไปพรAอมกันทั้งวงจรไมLไดAผLานหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งกLอน ผลการวิจัยสอดคลAองกับ

งานวิจัยของเบญจวรรณ9 จุลดาลัย และจารุณี  ซามาตย9 (2558)  ซึ่งอธิบายไวAวLา ความเขAาใจที่ผูAเรียนมีความ

เขAาใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดคือความเขAาใจเกี่ยวกับกระแสไฟฟJาและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในตัวนำ 

เนื่องจากกระแสไฟฟJานั้นเป\นเนื้อหาที่เป\นนามธรรม ทำนักเรียนไมLสามารถจินตนาการถึงกระแสอิเล็กตรอน

และกระแสไฟฟJาไดA 

ในประเด็นหลัก 1 กระแสไฟฟJามากสุดใกลAแบตเตอรี เป\นประเด็นหลักที่นักเรียนมีความเขAาใจ

คลาดเคลื่อนรองลงมา มีจำนวน 16 คน ในกลุLมควบคุม และจำนวน 3 คน ในกลุLมทดลอง  โดยนักเรียน

นักเรียนมีแนวคิดวLาในวงจรเดียวกันนั้นตัวตAานทานที่อยูLใกลAกับแบตเตอรีจะมีกระแสมากกวLาตัวตAานทานที่อยูL

ไกลจากแบตเตอรีแมAตัวตAานทานนั้นจะมีความตAานทานเทLากันก็ตาม เนื่องจากแบตเตอรีเป\นอุปกรณ9ที่จLาย

พลังงานใหAกับวงจรไฟฟJา ด้ังน้ันจุดใดท่ีอยุLใกลAกับแบตเตอรีจึงจะไดAรับพลังงานมากวLาจุดอ่ืน ๆ  

ในประเด็นหลัก 4 การเพิ่มหลอดไฟความตAานทานรวมจะเพิ่มทั้งวงจรอนุกรมและขนาน มีจำนวน 13 

คน ในกลุLมควบคุม และจำนวน 10 คน ในกลุLมทดลอง โดยนักเรียนเขAาใจวLาหลอดไฟเป\นตัวตAานทานไฟฟJา 

ดังนั้นการเพิ่มจำนวนหลอดไฟจะทำใหAความตAานทานรวมเพิ่มขึ้นเสมอทั้งวงจรอนุกรมและขนาน กรณีน้ี

นักเรียนไมLเขAาใจวLาหากเพิ่มตัวตAานทานแบบขนานจะทำใหAความตAานทานรวมของวงจรลดลง แสดงใหAเห็นวLา

นักเรียนยังมีความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวตAานทานสองตัวที่ตLอกันแบบอนุกรมและขนานอยูLมาก ซ่ึง

การวิเคราะห9ความตAานของวงจรไฟฟJาที่ตLอกันแบบอนุกรมและขนาน เป\นเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาท่ี

นักเรียนสLวนใหญLมีความเขAาใจท่ีไมLถูกตAองอยูLมากดังอAางไวAในงานวิจัยของ Bauman และ Adam (1990) 

ในประเด็นหลัก 3 แบตเตอรีเดิมกระแสไฟฟJารวมในวงจรเทLาเดิมเสมอ นักเรียนกลุLมนี้ยังไมLเขAาใจเรื่อง

กฎของโอห9มวLากระแสไฟฟJาจะแปรผกผันกับความตAานทานระหวLางสองจุด มีจำนวน 8 คน ในกลุLมควบคุม 

และจำนวน 5 คน ในกลุLมทดลอง สLวนประเด็นหลัก 5 การเพิ่มหลอดไฟทำใหAกระแสไฟฟJามากขึ้นทั้งวงจร

อนุกรมและขนาน มีจำนวน 6 คน ในกลุLมควบคุม และจำนวน 5 คน ในกลุLมทดลอง นักเรียนกลุLมนี้มีแนวคิด

วLาหลอดไฟเป\นตัวใชAพลังงานไฟฟJา ดังนั้นการเพิ่มหลอดไฟเป\นตัวใชAพลังงานไฟฟJาจะทำใหAแบตเตอรีตAอง

ปลLอยกระแสไฟฟJาออกมามากขึ้น ประเด็นความเขAาใจที่คาดเคลื่อนนี้สอดคลAองกับงานวิจัยของ Setyani และ

คณะ (2017) อยLางไรก็ตามผลดังกลLาวแสดงใหAเห็นวLานักเรียนกลุLมทดลองที่ไดAรับการจัดเรียนรูAแบบทำนาย-

สังเกต -อธิบายรLวมกับชุดกิจกรรม มีความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนนAอยกวLากลุLมควบคุมที่ไดAรับการจัดการเรียนรูA

แบบบรรยายปกติ ท้ังน้ีเป\นไปแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยภูสิทธ์ิ จันทนา และสุระ วุฒิพรหม (2558) 
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สรุปผลและขOอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ระดับความเขAาใจของนักเรียนตามระดับความเขAาใจทางวิทยาศาสตร9ที่ประยุกต9จาก 

Haidar (1990) พบวLา จำนวนนักเรียนท่ีมีความเขAาใจท่ีถูกตAองสมบูรณ9ในกลุLมทดลอง และกลุLมควบคุม คิดเป\น

รAอยละ 27.43 และ 69.44 ตามลำดับ  นักเรียนกลุLมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวLานักเรียนกลุLมควบคุมอยLางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหAเห็นวLา การจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย เร่ือง กระแสไฟฟJา

ในวงจรอนุกรมและขนานสามารถลดความเขAาใจที่คลาดเคลื่อนและพัฒนาความรูAความเขAาใจที่ถูกตAองใหAเกิด

กับนักเรียนไดA สำหรับการวิจัยในครั้งตLอไปควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรูAแบบทำนาย-

สังเกต-อธิบาย กับกระบวนการจัดการเรียนรูAรูปแบบอื่น ๆ ในเรื่องกระแสไฟฟJาในวงจรอนุกรมและขนานเพ่ือ

พัฒนาความเขAาใจของนักเรียนใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนและศึกษา

ความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูGของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย (ระดับประถมศึกษาปQที่ 4 – 6) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปQการศึกษา 

2562 จำนวน 78 คน โดยศึกษาในกลุ MมสาระการเรียนรูGวิชาวิทยาศาสตร; คณิตศาสตร; ภาษาไทย และ

ภาษาตMางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  เครื ่องมือที่ใชGในการวิจัยคือ แบบประเมินระดับความพยายาม และ

ดำเนินการวิเคราะห;ขGอมูลโดยใชGคMาพารามิเตอร; ไดGแกM คMาเฉลี ่ย (µ) และสMวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ; 𝜌 ของเพียร;สัน  

 ผลการวิจัยพบวMา ระดับความพยายามของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในภาพรวม พบวMา นักเรียนมีความพยายามดี (ระดับ 3) หากจำแนก

เปcนระดับชั้น พบวMา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 มีระดับความพยายามสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มี

ความพยายามดีเยี่ยม (ระดับ 4) และวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายามนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; อยูMใน

ระดับปานกลาง (ระดับ 2) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 5 มีระดับความพยายามสูงที่สุดคือ วิชา

วิทยาศาสตร; มีความพยายามดี (ระดับ 3) และวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายามนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; 

มีความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปQท่ี 6 มีระดับความพยายามในการ

เรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดีเยี่ยม (ระดับ 4) และวิชาที่นักเรียนมีระดับ

ความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ; พบวMา ความพยายามในการเรียนรูGในการเรียนกลุMมสาระการเรียนรูG วิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร; และภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ;ในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ;กับผลการเรียนรูGใน
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ระดับสูง ในขณะท่ีความพยายามในการเรียนรูGในกลุMมสาระการเรียนรูGวิชาวิทยาศาสตร;มีความสัมพันธ;ในทิศ

ทางบวกและมีความสัมพันธ;กับผลการเรียนรูGในระดับปานกลาง  

 

คำสำคัญ :  ความพยายามในการเรียนรูG ผลการเรียนรูG  

 

Abstract 

 This paper aims to investigate the student learning effort levels and the relationship 

between student leaning effort and learning performances in the elementary level (Grade 4 – 

Grade 6) academic year 2019 (number of students 78 people) in La-Or Utis Demonstration 

School Lampang, Suan Dusit University. The data from group for learning Science, 

Mathematics, Thai and foreign languages (English). The research instruments were Effort level 

assessment and analyzed by using Mean, Standard Deviation and Pearson’s correlation 

coefficient.  

 The finding indicated that the level of learning effort of student in elementary level in 

La-Or Utis Demonstration school Lampang, Suan Dusit University, the students had good 

learning efforts (Level 3). Moreover, Grade 4 had the highest level of learning effort : Science 

at a great learning effort (level 4) and the least level of learning effort is Mathematics at a 

Keep working Effort (level 2). Grade 5 had the highest level of learning effort : Science at good 

effort (level 3) and the least of learning effort is Mathematics at good learning effort (level 3). 

By doing so, grade 6 had the highest level of learning effort : Science at great learning effort 

(level 4) and the least level of learning effort is Mathematics at good learning effort (level 3). 

 This research also found that the learning effort in Thai, Mathematics and foreign 

languages (English) has correlation was positive and correlated with the leaning performance 

at a high level. Besides, the effort in Science has correlation was positive and correlated with 

the learning performance at a moderate level.  

 

Keywords: Learning Effort, Learning performance. 

 

 

บทนำ 
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ในป�จจุบันการศึกษามุMงพัฒนาผลการเรียนรูGในลักษณะองค;รวม คือ พัฒนาทางดGานรMางกาย สติป�ญญา 

อารมณ;และสังคม การจัดการศึกษาท่ีมุMงเนGนใหGผูGเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีทักษะกระบวนการ

คิด การคิดเชิงวิทยาศาสตร; รักในการเรียนรูG สามารถเรียนรูGไดGดGวยตนเองและสามารถทำงานรMวมกับผูGอื่นไดG 

ทั้งนี ้เด็กตGองมีความเขGาใจวMาการดำเนินชีวิตตGองมีอุปสรรคและความลำบากมากนGอยตามความแตกตMาง 

หากแตMความขยันหมั่นเพียรและความพยายามจะเปcนสิ่งที่ทำใหGสามารถผMานอุปสรรคนั้นไปไดG ดังนั้นโรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดGนำแนวคิดกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน

ในระดับประถมศึกษาตอนปลายเพื่อใหGนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดGเต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของ

ผูGเรียน ซึ่งประการสำคัญหนึ่งที่โรงเรียนฯ ไดGเห็นถึงความสำคัญก็คือ ความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียน 

โดยความพยามยามเปcนองค;ประกอบหนึ่งของคุณลักษณะของนักเรียนที่รักในการเรียนรูG ซึ่งหมายถึงการ

แสดงออกของพฤติกรรมอยMางสม่ำเสมอและมุMงมั่นที่จะศึกษาหาความรูG ทำงานที่ไดGรับมอบหมายใหGบรรลุผล

สำเร็จ การใหGความสำคัญกับความพยายามในการเรียนรูGของโรงเรียนฯ สอดคลGองกับแนวคิดของนักจิตวิทยา

กลุMมการเรียนรูGทางสังคม ซึ่งเห็นวMาผูGสอนมีหนGาที่ในการสรGางแรงจูงใจใหGผูGเรียนเกิดความพยายามในการ

ทำงานเพ่ือใหGเปcนไปตามความคาดหวังในการทำกิจกรรมใหGประสบผลสำเร็จ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชรมหาราช ทรงโปรดเกลGาฯ พระราชทาน

บรมราโชวาทถึง ความวิริยะอุตสาหะ ใหGแกMครูและนักเรียนไวGวMา “การศึกษาที่ดีดGานวิชาการเปcนทั้งรากฐาน

และป�จจัยสำหรับการสรGางสรรค; แตMการจะนำเอาวิชาการมาสรGางสรรค;ใหGเสร็จไดGนั้น จำเปcนที่สุดตGองอาศัย

การศึกษาดGานอื่น ๆ เขGาประกอบอุดหนุนดGวย การศึกษาดGานอื่น ๆ นั้นหมายถึง การศึกษาอบรมทุกอยMางท้ัง

ดGานความคิด จิตใจ และความประพฤติปฏิบัติ อันเปcนตัวสำคัญในการฝ�กฝน ขัดเกลาใหGบุคคลมีความคิด ความ

ฉลาด หนักแนMนในเหตุผลและความสุจริต ละเอียด รอบคอบ รูGจักรับผิดชอบ รูGจักตัดสินใจตามทางที่ถูกตGอง

เปcนธรรม และสำคัญอยMางยิ่ง คือมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะขวนขวายที่จะลงมือทำทุกอยMางไมMวMางานเล็ก 

ใหญM ยาก งMายดGวยตนเอง” (สำนักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือน.2540) ทั้งนี้ผลการศึกษาพฤติกรรม

ทางการเรียนของผูGเรียนพบวMามีความสัมพันธ;กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสMวนหนึ่งเปcนผลมาจากแรงจูงใจใน

การใฝ�สัมฤทธิ์ที่สMงผลทำใหGผูGเรียนมีความขยัน มีระเบียบวินัยและมีความพยายามในการเรียนรูG (ผMองใส เพ็ชร

รักษ;และคณะ, 2556) ในขณะที่ผลการศึกษาของ Rich (2006) พบวMาความพยายามในการเรียนรูGของผูGเรียนมี

ความสัมพันธ;กับผลการเรียนรูG ซึ่งเปcนผลมาจากการมีความพยายามในการทำงานที่ไดGรับมอบหมาย ความ

พยายามที่จะเขGาเรียนอยMางตMอเวลา และการมีสMวนรMวมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และ Schuman 

(1985) พบวMาความพยายามในการเรียนรูGมีความสัมพันธ;กับผลคะแนนเฉล่ีย (GPA) 

ดังนั้นความพยายามในการเรียนรูGจึงเปcนสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนที่อยูMในวัยเรียน โดยเฉพาะ

นักเรียนในชMวงที่เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำเปcนตGองไดGรับการเสริมสรGางและปลูกฝ�งคุณลักษณะ

ที่ดี เพื่อการเตรียมความพรGอมสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตMอไป จากการสังเกต
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พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวMานักเรียนใน

ระดับประถมศึกษาตอนปลายมีความพยายามในการเรียนรูGที่แตกตMางกัน ดังนั้นคณะผูGวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

คGนควGาและพัฒนาความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยคณะผูGวิจัยไดG

ศึกษาแนวคิดเรื่อง ความพยายามในการเรียนรูGและการวัดระดับความพยายามในการเรียนรูGที่มีผลตMอการ

สMงเสริมผลการเรียนรูGในลักษณะองค;รวมของนักเรียน นอกจากนั้นศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาความพยายามใน

การเรียนรูGโดยความรMวมมือระหวMางโรงเรียนและผูGปกครอง ซึ่งจะสMงผลทำใหGนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพยายามในการเรียนรูGในทางที่ดีขึ้น และจะเปcนประโยชน;ตMอการดำเนินชีวิตและ

การศึกษาตMอของนักเรียนตMอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูGของนักเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ในการศึกษาความสัมพันธ;ของความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูGของนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูGศึกษาไดGกำหนดขอบเขต

ของการศึกษาไวGดังน้ี 

  ขอบเขตดOานประชากร 

  การศึกษานี้เปcนการศึกษาจากขGอมูลประชากร คือ คะแนนความพยายามในการเรียนรูGและผลการ

เรียนรูGของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปQที่ 4 – 6) โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ลำปาง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปQการศึกษา 2562 จำนวน 78 คน ในกลุMมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; 

ภาษาไทยและภาษาตMางประเทศ รวมจำนวน 312 ขGอมูล 

  ขอบเขตดOานเน้ือหา 

  การศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูGของนักเรียน โรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ่ึงเน้ือหาในการศึกษาประกอบดGวย 

1. ความพยายามในการเรียนรูG (Effort) หมายถึง คะแนนความพยายามเรียนรูGของนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาปQที่ 4 – 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกลุMมสาระการเรียนรูG

คณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; ภาษาไทยและภาษาตMางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
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คณะผูGวิจัยไดGพัฒนาความพยายามในการเรียนรูGตามทฤษฎีภาวะการทำงานทางป�ญญา (Cognitive 

Load Theory) (Paas & Van Merrienboer, 1993; Pass et al., 2003; Leppink, 2017) ซ ึ ่ งการว ั ดและ

ประเมินผลความพยายามในการเรียนรูGไดG 4 สMวน ประกอบดGวย (1) ประเมินกระบวนการคิดและการตอบ

คำถามในระหวMางการทำงาน (Subjective) (2) ประเมินผลงานและความรูG (Performance) (3) ประเมินทาง

กายภาพ (Physiological) และ (4) ประเมินพฤติกรรม (Behavioral) จากทฤษฎีภาวการณ;ทำงานทางป�ญญา

ดังกลMาว คณะผูGวิจัยรMวมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ไดGพัฒนาเปcนการวัดและประเมินผลระดับของ

ความพยายามในการเรียนรูG แบMงออกเปcน 4 ระดับ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ;การวัดและประเมินผลระดับความพยายามในการเรียนรูG 

คะแนน  การแปลความหมาย ระดับ 

3.26 – 4.00 ความพยายามในการเรียนรูGดีเย่ียม (Outstanding Effort)  4 

2.51 – 3.25 ความพยายามในการเรียนรูGดี )Good Effort) 3 

1.76 – 2.50 ความพยายามในการเรียนรูGปานกลาง (Keep working Effort) 2 

1.00 – 1.75  ความพยายามในการเรียนรูGนGอย (Just starting Effort) 1 
 

  2. ผลการเรียนรูG (Learning Performance) หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยตลอดปQการศึกษาของนักเรียน       

ในระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 – 6 ที่สอดคลGองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูG/ตัวชี้วัดตามกลุMมสาระการ

เรียนรูGคณิตศาสตร; วิทยาศาสตร;  ภาษาไทย และภาษาตMางประเทศที่กำหนดในหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยใชGเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ที่สามารถวัดและประเมินผล

ผูGเรียนไดGอยMางรอบดGานทั้งพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ซึ่งมีทั้งการประเมินผลยMอย (Formative 

Assessment) ที่ดำเนินการอยMางตMอเนื่องตลอดการเรียนการสอน เชMน การทดสอบ การสังเกต การถาม การ

ทำภาระงาน เปcนตGน และการประเมินสรุปผลการเรียนรูG (Summative Assessment) ที่ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของผูGเรียนตอนปลายปQหรือปลายภาคตามตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับสิ่งที่ตGองการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับช้ัน

ของผูGเรียน  บนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง  ยุติธรรมและเช่ือถือไดG   
 

 

 

 

  ขอบเขตดOานเวลา 
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  ในการศึกษาครั้งนี้เปcนการวิเคราะห;ขGอมูลคะแนนความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูG     

ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 – 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต       

ปQการศึกษา 2562 (เดือนมิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563)  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. กำหนดประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปQที ่ 4 – 6  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปQการศึกษา 2562 จำนวน 78 คน 

2. ระบุตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตGน   คือ ความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียน  

ตัวแปรตาม  คือ ผลการเรียนรูGของนักเรียน 

3. ข้ันตอนการสรGางและพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ศึกษาหลักการ  แนวคิด และทฤษฎีที ่เกี ่ยวขGองกับความพยายามในการเรียนรูG ทฤษฎี

ภาวะการทำงานทางป�ญญาและแนวทางการวัดและประเมินความพยายามในการเรียนรูGของโรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและแนวคิดการประเมินระดับความพยายามในการเรียนรูGและเกณฑ;

การประเมินแตMละระดับ นิยามศัพท;เฉพาะ ขอบเขตเน้ือหา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขGองตัวแปร 

3.3 นิยามหรือใหGความหมายพฤติกรรมยMอย ซึ่งเปcนการนิยามในเกณฑ;การประเมินระดับความ

พยายามในการเรียนรูGท่ีแสดงออกเปcนพฤติกรรมท่ีชัดเจน 

3.4 จัดทำโครงรMางเกณฑ;การประเมินระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียน และ

ตรวจสอบเกณฑ;การประเมินระดับความพยายามในการเรียนรูGดGานความเที่ยงตรงเชิงพินิจดGวยตนเองและ

ผูGเช่ียวชาญ นำผลท่ีไดGมาปรับปรุงแกGไขแบบประเมินความพยายามในการเรียนรูG 

3.5 นำไปทดลองใชGเพื่อหาคMาความเชื่อมั่น โดยการนำเกณฑ;การประเมินระดับความพยายามใน

การเรียนรูGไปทดลองใชGกับกลุMมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 3 และนำผลที่ไดGมาคำนวณหาคMาความ

เช่ือม่ันเพ่ือปรับปรุงแกGไข 

4. เคร่ืองมือในการรวบรวมขGอมูล  

 การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการวิจัย คือ (1) แบบประเมินความพยายามในการเรียนรูG 

แตMละรายวิชา ของนักเรียนแตMละคนในระดับประถมศึกษาปQที ่ 4 -6  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกลุMมสาระการเรียนรูGคณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; ภาษาไทยและภาษาตMางประเทศ 
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(ภาษาอังกฤษ) และ (2) แบบเก็บขGอมูลผลการเรียนรูGของนักเรียนแตMละคนในระดับประถมศึกษาปQที่ 4 – 6 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง โดยจัดเก็บขGอมูลจากผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  

 ข้ันตอนการสรGางเคร่ืองมือ ไดGดำเนินการสรGางเคร่ืองมือตามลำดับ ดังน้ี 

4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดรูปแบบของความพยายามในการเรียนรูG และแนวคิดในการ

ประเมินระดับความพยายามในการเรียนรูGของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใชG

เปcนแนวทางในการสรGางแบบประเมินความพยายามในการเรียนรูG 

4.2 สรGางแบบประเมินความพยายามในการเรียนรูG โดยกำหนดขอบเขตและเนื้อหาใหGครอบคลุม

เกณฑ;การวัดและประเมินผลความพยายามในการเรียนรูG และแนวคิดในการประเมินระดับความพยายามใน

การเรียนรูGของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

4.3 จัดทำตGนฉบับแบบประเมินความพยายามในการเรียนรูG โดยตรวจสอบคุณภาพในดGานความ

เที ่ยงตรงเชิงพินิจดGวยตนเองและผูGเชี ่ยวชาญ นำผลที ่ไดGมาปรับปรุงแกGไขแบบประเมินความพยายาม            

ในการเรียนรูG 

4.4 นำไปทดลองใชGเพื่อหาคMาความเชื่อมั่น โดยการนำแบบประเมินไปทดลองใชGกับกลุMมนักเรียน

ในระดับช้ันประถมศึกษาปQท่ี 3 และนำผลท่ีไดGมาคำนวณหาคMาความเช่ือม่ันเพ่ือปรับปรุงแกGไขแบบประเมิน 

5. ระบุรายข้ันตอนในเก็บรวบรวมขGอมูล 

ครูผู Gสอนกลุ Mมสาระการเรียนรู Gคณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; ภาษาไทยและภาษาตMางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปQที่ 4 -6  ประเมินความพยายามในการเรียนรูGของผูGเรียนแตMละคน โดย

พิจารณาตามเกณฑ;การประเมินตามระดับความพยายามในการเรียนรูG   

6. การวิเคราะห;ขGอมูล  

 การศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับชั ้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ดำเนินการวิเคราะห;ขGอมูลโดยใชGคMาพารามิเตอร; ไดGแกM คMาเฉลี่ย (µ) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) สMวน

การศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรู Gของนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห;ขGอมูลโดยใชGคMาพารามิเตอร; คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ; 𝜌 ของเพียร;สัน 

(Pearson Correlation) และใชGเกณฑ;ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ;ของ Hinkle, Wiersma และ Jurs 

(1998)  
 

ผลการวิจัย 

  การศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูOของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

  จากการศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาพรวม พบวMา นักเรียนมีความพยายามในการ
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เรียนรูGดี (ระดับ 3) และกลุMมสาระการเรียนรูG วิชาวิทยาศาสตร; มีระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงสุด คือ มี

ความพยายามในการเรียนรูGดีเย่ียม (ระดับ 4) (µ=3.36, 𝜎=0.624) และกลุMมสาระวิชาวิชาที่นักเรียนมีระดับ

ความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; อยูMในระดับดี (ระดับ 3) (µ=2.81, 𝜎=0.823)  

  เมื่อจำแนกเปcนระดับชั้นเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 พบวMา นักเรียนมีระดับ

ความพยายามในการเรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดีเยี ่ยม (ระดับ 4) 

(µ=3.54, 𝜎=0.761) และนักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; อยูMในระดับ

ปานกลาง (ระดับ 2) (µ=2.35, 𝜎=0.689)  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 5 พบวMา นักเรียนมี

ระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) 

(µ=3.24, 𝜎=0.597) และนักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; มีความ

พยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) (µ=2.84, 𝜎=0.633) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 6 พบวMา 

นักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดีเยี่ยม 

(ระดับ 4) (µ=3.48, 𝜎=0.509) และนักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; มี

ความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) (µ=3.00, 𝜎=0.784) ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คMาเฉลี่ยและสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย 

ระดับชั้น N ภาษาไทย คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7 ภาษาอังกฤษ คะแนนรวม 

µ 

(𝜎) 
แปล

ความ 

µ 

(𝜎) 

แปล

ความ 

µ 

(𝜎) 

แปล

ความ 

µ 

(𝜎) 

แปล

ความ 

µ 

(𝜎) 

แปล

ความ 

ป.4 26 3.00 

(0.748) 

ดี 2.35 

(0.689) 

ปาน

กลาง 

3.54 

(0.761) 

ดีเยี่ยม 3.12 

(0.816) 
 

ด ี 3.00 

(0.644) 

ดี 

ป.5 25 3.12 

(0.833) 

ดี 2.88 

(0.781) 

ดี 3.24 

(0.597) 

ดี 2.84 

(0.688) 

ด ี 3.02 

(0.633) 

ดี 

ป.6 27 3.00 

(0.784) 

ดี 3.19 

(0.786) 

ดี 3.30 

(0.465) 

ดีเยี่ยม 3.48 

(0.509) 

ดีเยี่ยม 3.24 

(0.565) 

ดี 

ภาพรวม 78 3.04 

(0.780) 

ดี 2.81 

(0.823) 

ดี 3.36 

(0.624) 

ดีเยี่ยม 3.15 

(0.722) 

ด ี 3.09 

(0.616) 

ดี 
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  ศึกษาความสัมพันธDระหว'างความพยายามในการเรียนรูOและผลการเรียนรูOของนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลาย 

 จากการศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูGของนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยการสรGางแผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) พบวMา ความพยายามใน

การเรียนรูGและผลการเรียนรูGเฉลี่ย ความพยายามในการเรียนรูGวิชาภาษาไทยและผลการเรียนรูGวิชาภาษาไทย 

ความพยายามในการเรียนรูGวิชาวิทยาศาสตร;และผลการเรียนรูGวิชาวิทยาศาสตร; ความพยายามในการเรียนรูG

วิชาคณิตศาสตร;และผลการเรียนรูGวิชาคณิตศาสตร; ความพยายามในการเรียนรูGวิชาภาษาอังกฤษและผลการ

เรียนรูGวิชาภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ;กันเปcนเสGนตรง ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Plot) ของความพยายามในการเรียนรูGและผลการเรียนรูG 

 

ตัวแปรทั้งหมดเปcนตัวแปรแบบตMอเนื่อง จึงใชGการวิเคราะห;สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ;ของเพียร;สัน 

(Pearson Correlation) พบวMา ความพยายามในการเรียนรูGวิชาภาษาไทยและผลการเรียนรูGวิชาภาษาไทย ของ

นักเรียนมีความสัมพันธ;ในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ;กันในระดับสูง (ρ=0.770) ความพยายาม       ใน
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การเรียนรูGวิชาคณิตศาสตร;และผลการเรียนรูGวิชาคณิตศาสตร;ของนักเรียน มีความสัมพันธ; ในทิศทางบวก และ

มีความสัมพันธ;กันในระดับสูง (ρ =0.721) ความพยายามในการเรียนรูGวิชาวิทยาศาสตร;และผลการเรียนรูGวิชา

วิทยาศาสตร;ของนักเรียน มีความสัมพันธ;ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ;กันในระดับปานกลาง (ρ=0.629) 

ความพยายามในการเรียนรู Gวิชาภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู Gวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน       มี

ความสัมพันธ;ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ;กันในระดับสูง (ρ=0.718) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห;สหสัมพันธ;ของความพยายามในการเรียนรูGเฉล่ียและผลการเรียนรูGเฉล่ีย 

ความพยายามใน

การเรียนรูO 

ผลการเรียนรูO 

ภาษาไทย คณิตศาสตร; วิทยาศาสตร; ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย .770** .632** .716** .523** 

คณิตศาสตร; .672** .721** .564** .590** 

วิทยาศาสตร; .644** .542** .629** .444** 

ภาษาอังกฤษ .796** .607** .634** .718** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในภาพรวมและแยกตามกลุMมสาระการ

เรียนรูG พบวMานักเรียนมีความพยายามในการเรียนรูGอยูMในระดับสูง โดยระดับของความพยายามในการเรียนรูG

ดังกลMาวสอดคลGองกับแนวคิดความอุตสาหะ (Kowaz and Marcia, 1991) ทฤษฎีภาวการณ;ทำงานทางป�ญญา 

(Paas & Van Merrienboer, 1993; Pass et al.,2003; Leppink, 2017) และแนวคิดลักษณะความมุ Mงม่ัน 

ตั้งใจทำงาน (กรมวิชาการ,  2542) ซึ ่งความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนเกิดจาก 3 สMวนประกอบ 

ไดGแกM1) ดGานสติป�ญญาและความรูG ซึ่งเปcนผลจากการจัดการเรียนรูGของสถานศึกษา เชMน การคิดและการตอบ

คำถาม การสรGางผลงานจากความรูG เปcนตGน   2) ดGานพฤติกรรม เชMน ความตั้งใจและกระตือรือรGนที่จะทำส่ิง

หนึ่งสิ่งใดอยMางมุMงมั่น ตMอเนื่องและสม่ำเสมอ  พฤติกรรมการเขGาเรียนและการรMวมกิจกรรมในชั้นเรียน ทบทวน

บทเรียนกMอนเขGาเรียน และการใหGแรงเสริม  เปcนตGน  และ 3) ดGานทัศนคติและประสบการณ;ที่ไดGรับจากการใชG

สติป�ญญาและความรูG เชMน ทัศนคติความชอบตMอสิ่งที่เรียนรูG    ผูGสอน   เพื่อนรMวมชั้นเรียน และสภาพแวดลGอม

ในช้ันเรียน    การทำงานท่ีไดGรับมอบหมายดGวยความอดทนและไมMทGอถอยและมีความมานะบากบ่ันท่ีจะทำงาน

ใหGสำเร็จ  เปcนตGน   สอดคลGองกับงานวิจัยของ กนกภรณ;  เทสินทโชติ(2560)  ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน;.  

(2559) พัชสุดา กัลปªยาณวุฒิ (2558) และวรางค; รามบุตร(2562) ซึ่งศึกษาป�จจัยที่สMงผลตMอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนพบวMาประกอบดGวยป�จจัยหลัก ๆ ไดGแกM  ดGานแรงจูงใจที่ชMวยเสริมสรGางทัศนคติและเกิดแรงกระตุGนในการ
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เรียนรูG   ดGานสภาพแวดลGอมท่ีเอ้ืออำนวยตMอการเรียนรูGท้ังท่ีบGานและโรงเรียน ดGานความพรGอมของอุปกรณ;และ

ส่ือในการเรียนรูG  และดGานการวัดและประเมินผล 

  ผลจากการศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยามและผลการเร ียนรูG พบวMา คะแนนเฉล่ีย           

ความพยายามในการเรียนรูGทุกวิชามีความสัมพันธ;ในทิศทางบวกกับผลการเรียนรูGในทุกวิชา โดยท่ีความสัมพันธ;

ดังกลMาวสอดคลGองกับแนวคิดป�จจัยของความพยายามในการเรียนรูGที่มีผลตMอผลการเรียนรูGของ Anderson 

(2017)  ประกอบดGวย (1) ขอบเขตการเรียนรูGของผูGเรียนแตMละคน (The learning Zone)  ส่ิงท่ีตGองการเรียนรูG

ตGองไมMงMายหรือยากจนเกินไป ซึ่งขอบเขตการเรียนรูGของแตMละคนไมMเทMากัน (2) ทัศนคติตMอการเรียนรูG  (Habits 

of Mind)  ทัศนคติดีความพยายามในการเรียนรูGสูง (3) การเรียนรูGจากความผิดพลาดของตนเอง (Mistakes) 

ยอมรับความผิดพลาดจะทำใหGเกิดความพยายามในการเรียนรูGท่ีจะทำตMอ (4) การเรียนรูGจากการยอมรับคำติชม 

และคำแนะนำ (Feedback) และ (5) พยายามเรียนรูGอยMางตMอเน่ืองเพ่ือพัฒนาตนเอง (Distribution of effort) 

และสอดคลGองกับการศึกษาเอกสารของ Farrington และคณะ (2012) เกี่ยวกับป�จจัยที่สMงผลตMอผลการเรียนรูG

ของผูGเรียนในระดับประถมศึกษา โดยพบวMาความพยายาม หรือความพากเพียรในการเรียนรูGของนักเรียน      

เปcนป�จจัยเชิงสาเหตุที่สMงผลทางตรงตMอผลการเรียนรูGทางวิชาการ (academic performance) และสMงผลอGอม

ผMานพฤติกรรมทางวิชาการ (academic behavior) เชMน การเขGาเรียน การทำการบGาน การเตรียมอุปกรณ;       

การเรียน การมีสMวนรMวมในการเรียน หรือการเขGาชั ้นเรียนสม่ำเสมอ เปcนตGน ดGวยเหตุดังกลMาวจึงทำใหG          

ผลการศึกษาพบวMา ผลการเรียนรูGซึ ่งเปcนคะแนนที่มาจากการประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน การมีสMวนรMวม         

ในชั้นเรียน การทำงานที่มอบหมายเสร็จในชั้นเรียน และคะแนนสอบ มีความสัมพันธ;กับความพยายาม        

ในการเรียนของผูGเรียนทุกวิชา 

  นอกจากนั ้นผลการศึกษาดังกลMาวยังพบวMา การทำงานรMวมกันระหวMางโรงเรียนและผู Gปกครอง           

ซึ่งประกอบดGวย การประชุมชี้แจงแนวคิดเกี่ยวกับความพยายามในการเรียนรูGของโรงเรียนใหGผูGปกครองไดGรับ

ทราบและทำความเขGาใจกับผูGปกครองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลความพยายามในการเรียนรูG การรายงาน

ผลการประเมินความพยายามในการเรียนรู GอยMางตMอเนื ่อง สMงผลทำใหGโรงเรียนไดGรับความรMวมมือและ          

การสนับสนุนจากผู Gปกครอง ซึ ่งจะเปcนแนวทางเพื ่อพัฒนาความพยายามในการเรียนรูGและแนวทาง            

การประเมินผลการเรียนรูGเชิงคุณภาพของผูGเรียนตMอไป 

 

สรุปผลและขOอเสนอแนะ  

  จากการศึกษาระดับความพยายามในการเรียนรูGของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาพรวม พบวMา นักเรียนมีความพยายาม           ใน

การเรียนรูGดี (ระดับ 3) และกลุMมสาระการเรียนรูG วิชาวิทยาศาสตร; มีระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงสุด 

คือ มีความพยายามในการเรียนรูGดีเยี่ยม (ระดับ 4) และกลุMมสาระวิชาวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายาม     
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ในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; อยูMในระดับดี (ระดับ 3) หากจำแนกเปcนระดับชั้น พบวMา นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปQที่ 4 มีระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามใน

การเรียนรูGดีเยี่ยม (ระดับ 4) และวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; 

อยูMในระดับปานกลาง (ระดับ 2) สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปQท่ี 5 มีระดับความพยายามในการเรียนรูG

สูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) และวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายาม

ในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; มีความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) และนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปQที่ 6 มีระดับความพยายามในการเรียนรูGสูงที่สุดคือ วิชาวิทยาศาสตร; มีความพยายามในการ

เรียนรูGดีเยี่ยม (ระดับ 4) และวิชาที่นักเรียนมีระดับความพยายามในการเรียนรูGนGอยสุดคือ วิชาคณิตศาสตร; มี

ความพยายามในการเรียนรูGดี (ระดับ 3) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ;ระหวMางความพยายามในการเรียนรูGกับผลการเรียนรูG พบวMา ความพยายามใน

การเรียนรูGกลุMมสาระการเรียนรูG วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร; และภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ;ในทิศทางบวกและ

มีความสัมพันธ;กับผลการเรียนรูGในระดับสูง ในขรณะท่ีความพยายามในการเรียนรูGในกลุMมสาระการเรียนรูGวิชา

วิทยาศาสตร;มีความสัมพันธ;ในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ;กับผลการเรียนรูGในระดับปานกลาง  

  จากผลการวิจัยครั้งนี้ควรพัฒนาความรMวมมือกับผูGปกครองในการประเมินระดับความพยายามในการ

เรียนรูGของนักเรียนเมื่ออยูMที่บGานและทำกิจกรรมรMวมกับผูGปกครอง รวมถึงจัดทำแนวทางการทำงานรMวมกัน

ระหวMางบGานและโรงเรียนในการสMงเสริมและเพิ่มระดับความพยายามในการเรียนรูGในผูGเรียน และการพัฒนาไปสูM

การประเมินผลการเรียนรูGเชิงคุณภาพตMอไป 
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บทคัดยCอ  

 การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค:เพื ่อประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา และหาแนวทาง

พัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอ

พบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลQงขPอมูล               

ที ่ใช Pในการศึกษาครั ้งนี ้ ไดPแกQ ผู Pทรงคุณวุฒิ ผู Pบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจ                          

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปXการศึกษา 2562 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 184 คน เครื่องมือที่ใชPในการศึกษาเป\นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ: วิเคราะห:ขPอมูล

โดยหาคQารPอยละ คQาเฉล่ีย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห:เน้ือหา 

  ผลการศึกษาพบวQา การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเร ียนตำรวจ                      

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยรวมอยู Qในระดับมาก ซึ ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ:การตัดสินผQานเกณฑ:การประเมิน                        

เม ื ่อพ ิจารณาเป\นรายดPาน เร ียงลำดับคQาเฉล ี ่ยจากนPอยไปหามาก คือ ด Pานผลผลิต รองลงมาคือ                                  

ดPานกระบวนการ และดPานปaจจัยเบ้ืองตPน  

 แนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                

พบวQา 1) ดPานปaจจัยเบื้องตPน ไดPแกQ ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPครูและบุคลากรมีความรูP ความเขPาใจในเรื่อง               

การประกันคุณภาพการศึกษา และสรPางความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา                                         

2) ดPานกระบวนการ ไดPแกQ สถานศึกษาควรมีการแตQงตั ้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา                     

ของสถานศึกษา ประกอบดPวย ผูPบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูPปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

และสถานศึกษาควรวิเคราะห:ความสัมพันธ:ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบดPวย มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา                 
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ขั ้นพื ้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอก 3) ดPานผลผลิต ไดPแกQ สถานศึกษาควรใหPความสำคัญ                         

กับความสามารถในการอQาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผูPเรียน เนื่องจากเป\นเรื่องสำคัญ 

และเป\นนโยบายหลักของการศึกษาชาติ 

 

คำสำคัญ :  การประเมินโครงการ  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

Abstract 

 The purpose of the research seemed to evaluate the educational quality assurance 

project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School, and to explore implementation 

approaches to the educational quality assurance project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol 

Police School in Phop Phra District, Tak Province under Tak Primary Educational Service Area 

Office 2. The population and data source of the research was 184 experts, school 

administrators, teachers and students of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School under 

Tak Primary Educational Service Area Office 2, Academic Year 2019. The research instruments 

were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by percentages, 

arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 

 The findings of the research indicated that; on the whole, the evaluation                

of educational quality assurance project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School in 

Phop Phra District, Tak Province under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed 

to be at the high level, which passed the criteria according to evaluation criteria. When each 

aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, it was found 

that the aspect that had the highest level was output. Moreover, the second and third highest 

levels seemed to be the side of process and input respectively.  

 In terms of the implementation approaches to The Evaluation of Educational Quality 

Assurance Project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School in Phop Phra District, Tak 

Province under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that 1) in terms 

of input, the school administrators should encourage teachers and education personnel to 

increase knowledge and understandings of the educational quality assurance, and build 

awareness of the educational quality assurance. 2) for process, the school should appoint the 

educational standards committee consisting of school administrators, teachers, parent 
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representatives, and school board. In addition, the school should analyze the relationship of 

educational standards comprising national educational standards, standards of basic education 

for internal quality assurance, the Ministry of Education, and standards of basic education and 

external quality assurance. 3) In terms of output, the school should focus on the skills of 

reading, writing, communication and calculation of the students according to the national 

education policy. 

 

Keywords: Project evaluation, Educational Quality Assurance 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกPไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 (พ.ศ.2545)  ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2553)  และฉบับที ่  4 (พ.ศ.2562) ไดPกำหนดอยQางชัดเจนถึงความมุ Qงหมายและหลักการของ                        

การจัดการศึกษาที่ตPองมุQงเนPนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไวPในหมวด 6 มาตรฐานและ                     

การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหPมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดPวย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

มาตรา 48 ใหPหนQวยงานตPนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหPมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหPถือวQา

การประกันคุณภาพภายในเป\นสQวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตPองดำเนินการอยQางตQอเนื่อง            

โดยมีการจัดทำรายงานประจำปXเสนอตQอหนQวยงานตPนสังกัด หนQวยงานที่เกี่ยวขPองและเป�ดเผยตQอสาธารณชน 

เพื่อนำไปสูQการพัฒนาคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาตPองขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกตQอสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค:การมหาชน) เพื่อใหPมีการ ตรวจสอบคุณภาพ อยQางนPอย 

1 คร้ังในทุกระยะ 5 ปX (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2562 : 1)  

กฎกระทรวงวQาดPวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 

วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่งแกPไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แหQงชาติ )ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545 และมาตราที่ 47 วรรคสอง แหQงพระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ .ศ. 2542 

รัฐมนตรีวQาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวPดังตQอไปนี้ ขPอ 1 ใหPยกเลิกกฎกระทรวงวQาดPวย

หลักเกณฑ:และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 ขPอ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา                  

หมายความวQาการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                 

ขPอ 3 ใหPสถานศึกษาแตQละแหQงจัดใหPมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขPอ 4 เมื่อไดPรับ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขPอ 3 แลPวใหPหนQวยงานตPนสังกัดหรือหนQวยงานที่กำกับดูแล
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สถานศึกษาจัดสQงรายงานดังกลQาวพรPอมกับประเด็นตQางๆใหPแกQสำนักงานเพื่อใชPเป\นขPอมูลและแนวทาง              

ในการประเมินคุณภาพภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2562 : 42) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั ้น เป\นกลไกสำคัญที ่จะทำหนPาที ่สQงเสริมและผลักดันใหP                

การทำงานของหนQวยงานการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวขPองสามารถทำหนPาที่รQวมกัน เพื่อไปสูQเป�าหมายของ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพไดP นั่นคือผูPเรียนจะเป\นมนุษย:ที่สมบูรณ:ทั้งรQางกาย จิตใจ สติปaญญา และมีความรูP              

คูQคุณธรรม สามารถใชPชีวิตอยูQในสังคมไดPอยQาง มีความสุขตามเจตนารมณ: ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหQงชาติ พ.ศ. 2542 และบุคคลสำคัญ ที ่จะทำใหPกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปไดP                    

อยQางราบรื่น สำเร็จตามเป�าหมายก็คือครู ครูจะเป\นกลไกสำคัญที่ทำหนPาที่สQงเสริม สนับสนุนการศึกษาที่มี

คุณภาพ สูQนักเรียนโดยการศึกษาที่มีคุณภาพจะครอบคลุมถึงภารกิจดPานวิชาการ กิจกรรม การบริหารจัดการ   

ที่มีการประสานเชื่อมโยงกันอยQางเป\นระบบ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขPอง จะเป\นศูนย:กลาง                 

นำการจัดการระบบทั้งหมด เขPามาใชPในการบริหารการศึกษา ผลิตการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไดPมาตรฐานเขPาสูQ

สถานศึกษา เพื่อที่จะสรPางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวQา ผูPเรียนจะมีความรูPความสามารถ และคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค:ตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดPกำหนดไวP การจัดการศึกษาใหPมีคุณภาพไดPมาตรฐานสอดคลPองกับ

ความตPองการของบุคคลและสังคม จึงมีความสำคัญอยQางยิ่งตQอการพัฒนาคน ซึ่งเป\นทรัพยากรที่มีความสำคัญ

ที ่ส ุดของประเทศ ดPวยเหตุผลดังกลQาวการสQงเสริมสนับสนุนใหPสถานศึกษาและหนQวยงานตPนสังกัด               

ไดPดำเนินการเขPาสูQระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป\นภารกิจของทุกสQวนที่เกี่ยวขPองกับการจัดการศึกษา

จะตPองรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป\นหนQวยงานหลักที ่รับผิดชอบในเรื ่องนี ้ ไดPใหPนโยบายวQา

สถานศึกษาจะตPองพัฒนาการจัดการศึกษาของคนและแสดงความรับผิดชอบใหPประจักษ:แกQสังคมวQา

สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหPผู Pเรียนทุกคนบรรลุตามมาตรฐานผู PเรียนทุกคนมีความรูP

ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยQางแทPจริง 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ไดPมีการจัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อตอบสนอง

พระราชบัญญัติดังกลQาว โดยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรไดP

ดำเนินการประสานงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งสQงเสริมใหPทุกฝ�าย เขPามามีสQวนรQวมในการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการจัดทำการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป\นกรอบ

การดำเนินงาน แตQทั้งนี้ในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังไมQมี

การจัดทำการประเมินโครงการ มีเพียงแคQการสรุปโครงการเทQานั้น และจากการประเมินคุณภาพรอบสาม 

(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQอกฮู (2555 : 45) 
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พบวQา ตัวบQงช้ี ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูPเรียน อยูQในระดับตPองปรับปรุง ดPวยปaญหาดังกลQาวผูPวิจัยจึงมี              

ความสนใจที่จะทำการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อใหPทราบขPอมูลการดำเนินการ                    

แตQละขั ้นตอน ตลอดจนทราบจุดเดQน จุดที ่ควรปรับปรุง และใชPเป\นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน                           

ใหPมีประสิทธิภาพตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการไปในทางที่ถูกตPองเป\นที่ยอมรับของสังคม

การศึกษาตQอไป 

 

วัตถุประสงคsการวิจัย 

1. เพื ่อประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน                               

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. เพื ่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ              

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูPวิจัยไดPกำหนดขอบเขตของการวิจัยเป\น 2  ข้ันตอน  ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บBานแมCออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

1.  ขอบเขตดPานเน้ือหา 

 การวิจัยครั ้งนี ้เป\นการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ        

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยใชPแนวคิดการประเมินเชิงระบบ(System Approach) มีกรอบในการประเมินเป\น 3 ดPาน ดังน้ี 

(นพพล โพธ์ิเงิน. 2560 : 144) 

 1.1 ดPานปaจจัยเบื้องตPน (Input) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2  ไดPแกQ บุคลากร วัสดุอุปกรณ: สถานท่ี และงบประมาณ 

 1.2  ดPานกระบวนการ (Process) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2  โดยใช Pวงจรคุณภาพ (PDCA) ได PแกQ การเตร ียมการจ ัดก ิจกรรม การดำเน ินก ิจกรรม  

การประเมินผล และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
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 1.3  ดPานผลผลิต (Output) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ                   

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2  ไดPแกQ 1) ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา                   

ขั้นพื้นฐาน 2) สQงเสริมใหPครู บุคลากรและนักเรียน มีความรูPความเขPาใจและมีสQวนรQวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

            2.  ขอบเขตดPานประชากร  

  ประชากรที่ใชPในการวิจัยครั้งน้ี ไดPแกQ ผูPบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู ชั ้นประถมศึกษาปXท่ี 4-6 ปXการศึกษา 2562 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก                

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปXการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 167 คน  

ประกอบดPวย 

  1. ผูPบริหารสถานศึกษา  จำนวน    1      คน 

  2. ครู    จำนวน    24     คน (ไมQรวมผูPวิจัย) 

  3. นักเรียน   จำนวน    142   คน 

3. ขอบเขตดPานตัวแปร 

 1. ดPานปaจจัยเบ้ืองตPน (Input) ไดPแกQ 

  1.1  บุคลากร   1.3  สถานท่ี 

  1.2  วัสดุอุปกรณ:   1.4  งบประมาณ 

 2 . ดPานกระบวนการ (Process)  

  2.1  การเตรียมการจัดกิจกรรม 2.3  การตรวจสอบผลการดำเนินงาน  

  2.2  การดำเนินกิจกรรม  2.4  การประเมินผล 

 3. ดPานผลผลิต (Output)  

     3.1 ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา               

ข้ันพ้ืนฐาน  

     3.2 สQงเสริมใหPครู บุคลากรและนักเรียน มีความรูPความเขPาใจและมีสQวนรQวมในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

 ขั้นตอนท่ี 2  แนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบBานแมCออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 

ประถมศึกษาตาก เขต 2         

1.  ขอบเขตดPานเน้ือหา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 414 ~ 
 

      ในการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                 

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูPวิจัย   

ใชPแนวคิดการประเมินเชิงระบบ(System Approach) ซ่ึงหาแนวทางพัฒนาโครงการประกันคุณภาพการศึกษา    

3 ดPาน ดังน้ี (นพพล โพธ์ิเงิน. 2560 : 144) 

  1.1 ดPานปaจจัยเบื้องตPน (Input) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ไดPแกQ บุคลากร วัสดุอุปกรณ: งบประมาณ และสถานท่ี  

  1.2 ดPานกระบวนการ (Process) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยใช Pวงจรค ุณภาพ (PDCA) ได PแกQ  การเตร ียมการจ ัดก ิจกรรม การดำเน ินก ิจกรรม                             

การประเมินผล และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

  1.3 ดPานผลผลิต (Output) ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ไดPแกQ ไดPแกQ 1) ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา                

ขั้นพื้นฐาน 2) สQงเสริมใหPครู บุคลากรและนักเรียน มีความรูPความเขPาใจและมีสQวนรQวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 2. ขอบเขตดPานแหลQงขPอมูล 

          ผูPใหPขPอมูล ไดPแกQ ผูPทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 17 คน  

ซ่ึงมีคุณสมบัติดังตQอไปน้ี 

  1. ผูPบริหารการศึกษา ท่ีมีประสบการณ:ในการบริหารงานไมQนPอยกวQา 3 ปX จำนวน 2 คน                  

  2. ผูPบริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ:ในการบริหารงาน ไมQนPอยกวQา 3 ปX จำนวน 5 คน 

  3. ครูผู Pรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 คน 

  4. ศึกษานิเทศก: ผูPรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 คน 

  5. นักว ิชาการศึกษา หรือ ผู Pสอนระดับอุดมศึกษา ที ่ม ีประสบการณ:ในการทำงาน                        

ไมQนPอยกวQา 3 ปX จำนวน 2 คน 

   3.  ขอบเขตดPานตัวแปร 

             แนวทางพ ัฒนาการดำเน ินโครงการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ของโรงเร ียนตำรวจ                          

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ขั ้นตอนท่ี 1  การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบBานแมCออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2  

 ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 

  ประชากรที่ใชPในการวิจัยครั้งน้ี ไดPแกQ ผู Pบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู ประจำปXการศึกษา 2562 จำนวน 167 คน ประกอบดPวย 

  1. ผูPบริหารสถานศึกษา  จำนวน  1     คน 

  2. ครู    จำนวน  24   คน (ไมQรวมผูPวิจัย) 

  3. นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู  จำนวน  142   คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชBในการประเมิน  

       ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับผูPบริหารสถานศึกษาและครู ดPานปaจจัยเบื้องตPน ดPานกระบวนการ 

และดPานผลผลิต ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                          

       ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ดPานผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2  

 การสรBางและการทดสอบเคร่ืองมือ 

1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร รายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2                                                                                                                                                        

2. สรPางแบบสอบถามฉบับรQางนำเสนออาจารย:ที่ปรึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือพิจารณาแกPไขปรับปรุง 

   3. นำรQางแบบสอบสอบถามเสนอผูPเชี ่ยวชาญเพื่อการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา                 

และตรวจสอบความถูกตPองและสมบูรณ:ของขPอคำถามแตQละขPอ โดยผู Pเชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ ่งเป\น                   

ผูPมีความรูP ความสามารถดPานการวิจัย (Content Validity) 

   4. นำแบบสอบถามที่ผQานการตรวจสอบและปรับปรุงแกPไขแลPว ไปหาคQาดัชนีความสอดคลPอง                   

ของขPอคำถามที่ตPองการประเมิน (Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขPอคำถามที่มีคQาเฉล่ีย

ต้ังแตQ 0.6 สำหรับขPอท่ีใชPไดPมีคQาดัชนีความสอดคลPอง 0.8-1.0 
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   5.  นำแบบสอบถามประเม ินโครงการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ของโรงเร ียนตำรวจ                       

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ที่ผQานการตรวจสอบและปรับปรุงแลPว ไปทดลองใชP (Try Out) กับโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1                 

ซึ่งมีลักษณะคลPายกับกลุQมตัวอยQางที่จะศึกษาในการศึกษาครั้งนี้กับผูPบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน                 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที ่ไมQใชQกลุ QมตัวอยQาง โดยใชPกลุ Qมผู Pบริหาร

สถานศึกษา ครู และนักเรียนจำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห:คQาความเชื่อมั่น (Reliability) หรือหา

คุณภาพของแบบสอบถาม โดยใชPสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)                                  

โดยมีคQาความเช่ือม่ันเทQากับ 0.92 

 6. นำแบบสอบถามการประเม ินโครงการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ของโรงเร ียนตำรวจ                        

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 และผลที่ไดPจากการทดลองใชP มาเสนอตQออาจารย:ที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อขอเสนอแนะในการปรับ

เคร่ืองมือใหPมีความสมบูรณ: และขอความเห็นชอบกQอนนำไปใชPในการเก็บรวบรวมขPอมูล 

 7. จัดพิมพ:เคร่ืองมือเพ่ือนำไปใชPในการเก็บรวบรวมขPอมูลกับกลุQมตัวอยQางตQอไป 

 วิธีเก็บรวบรวมขBอมูล 

 1. ผูPวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร: วิทยาลัยนอร:ทเทิร:นถึง ผูPอำนวยการโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตาก เขต 2 เพื ่อขอความรQวมมือ                         

และอำนวยความสะดวกในการเก็บขPอมูล 

 2.  ผู Pวิจัยนำแบบสอบถามการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ไปสQงใหPกลุQมตัวอยQางโดยตรง และเก็บแบบสอบถามคืนดPวยตนเอง 

 3.  ตรวจสอบความถูกตPองและความสมบูรณ:ของการตอบแบบสอบถามในแตQละขPอคำถาม                   

จนไดPแบบสอบถามท่ีสมบูรณ: 

 4.  นำขPอมูลท่ีไดPไปวิเคราะห:ทางสถิติ 

 การวิเคราะหsขBอมูล 

   ผูPวิจัยวิเคราะห:ขPอมูลโดยใชPโปรแกรมคอมพิวเตอร:สำเร็จรูป มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ตรวจแบบสอบถามการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ตรวจความสมบูรณ:ของแบบประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดPรับกลับคืนมา

วิเคราะห:ขPอมูล 

3. วิเคราะห:ขPอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูPตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชPไดPแกQ แจกแจงความถี่และ    

หาคQารPอยละ (Percentage)  
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   4. วิเคราะห:ขPอมูล ผูPวิจัยวิเคราะห:ขPอมูล โดยการคำนวณหาคQาเฉล่ีย (𝜇) และสQวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน () โดยใชPโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมคอมพิวเตอร: ดังน้ี ขPอมูลเกี่ยวกับปaจจัยเบื้องตPน กระบวนการ

ดำเนินงานและผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                      

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วิเคราะห:ขPอมูล โดยการหาคQาเฉล่ีย (𝜇) สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(𝜎) และคQารPอยละ (%)  

 ทั้งนี้ผูPวิจัยไดPกำหนดเกณฑ:การตัดสินการปฏิบัติงานของโครงการท่ีมีคQาเฉลี่ยมากกวQา หรือ

เทQากับ 3.51 เป\นเกณฑ:การประเมินความเหมาะสมของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ        

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยถPา คQาเฉลี่ย นPอยกวQา 3.50 หรือ คQาเฉลี่ยต่ำสุดในกลุQม ใหPนำมาเป\นแนวทางในการพัฒนา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัด

ตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 ทั้งนี้ผูPวิจัยไดPกำหนดเกณฑ:การตัดสินการปฏิบัติงานของโครงการที่มีคQาเฉลี่ยมากกวQา หรือเทQากับ 

3.51 เป\นเกณฑ:การประเมินความเหมาะสมของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ        

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยถPา คQาเฉลี่ย นPอยกวQา 3.50 หรือ คQาเฉลี่ยต่ำสุดในกลุQม ใหPนำมาเป\นแนวทางในการพัฒนา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัด

ตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

 ขั้นตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบBานแมCออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

 ขอบเขตดBานแหลCงขBอมูล 

  ผูPใหPขPอมูล ไดPแกQ ผูPทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 จำนวน  17  คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชBในการประเมิน 

      เครื ่องมือที ่ใช Pในการประเมิน ไดPแกQ แบบสัมภาษณ:แบบกึ ่งโครงสรPาง ซ่ึงไดPจากการ                         

นำผลการศึกษาที่ไดPจากวัตถุประสงค:ขPอที่ 1 และ ขPอที่ 2 เกี่ยวกับการประเมินโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงาน              

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มาสังเคราะห: เรียบเรียง เพื่อกำหนดเป\นกรอบ ในการสรPาง              
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ขPอคำถามเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

การสรBางและการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณs 

 1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร งานศึกษาที่เกี ่ยวขPองกับการประเมินโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือเป\นแนวทางในการสรPางแบบสัมภาษณ:  

 2. วิเคราะห:ขอบเขตการศึกษา จากการนำผลการศึกษาที่ไดPจากผลการประเมินรายขPอที่มีผล                 

การประเมินไมQผQานเกณฑ:หรือคQาเฉลี ่ยต่ำกวQาขPออื ่น จากขั ้นตอนท่ี 1 เพื ่อเป\นแนวทางในการสรPาง                           

แบบสัมภาษณ: 

 3. รวบรวมขPอมูลท่ีไดPจากการศึกษาท้ังหมด สรPางแบบสัมภาษณ: 

 4. นำแบบสัมภาษณ:ที ่สรPางขึ ้น 1 ฉบับ เสนอตQออาจารย:ที ่ปรึกษาการวิจัยเพื ่อขอคำแนะนำ                    

และตรวจสอบเน้ือหา ภาษา สำนวน ท่ีใชPในแบบสัมภาษณ:ใหPครอบคลุมรายละเอียดของเน้ือหาย่ิงข้ึน 

 5. นำแบบสัมภาษณ:มาปรับปรุงแกPไขและผQานความเห็นชอบจากอาจารย:ท่ีปรึกษาการวิจัย 

 6. นำแบบสัมภาษณ:ที่ปรับปรุงแกPไขเรียบรPอยแลPว จัดพิมพ:เพื่อใชPเป\นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขPอมูลตQอไป 

 วิธีเก็บรวบรวมขBอมูล 

 1. ผูPวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร: วิทยาลัยนอร:ทเทิร:นถึงผูPทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความรQวมมือ

ในการสัมภาษณ:เพื ่อหาแนวทางการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจ               

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 

 2. ดำเนินการนัดหมายวันและเวลาในการเก็บรวบรวมขPอมูล ผQานชQองทางการสQงจดหมายอีเมล         

และการโทรศัพท:สัมภาษณ:ดPวยตนเอง 

 3. รวบรวมขPอมูลที ่ไดPจากการสัมภาษณ:เกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงาน                

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   

 การวิเคราะหsขBอมูล 

      ขPอมูลที่ไดPจากการสัมภาษณ: ผู Pวิจัยนำมาวิเคราะห:เนื ้อหา)Content Analysis) และนำมา               

แจกแจงความถี่ และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อรวบรวมเป\นแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงคQาเฉลี ่ยและสQวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ไดPแกQ ดPานปaจจัยเบื ้องตPน ดPานกระบวนการและ          

ดPานผลผลิต ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายดPาน 

รายดBาน 
ระดับความเหมาะสม 

แปลผล 
 ผลการ

ประเมิน µ s 
1.  ดPานปaจจัยเบ้ืองตPน 3.67 0.72 มาก ผQานเกณฑ: 

2.  ดPานกระบวนการ 3.64 0.74 มาก ผQานเกณฑ: 

3.  ดPานผลผลิต 3.61 0.83 มาก ผQานเกณฑ: 

 โดยรวม  3.63 0.77 มาก ผCานเกณฑs 

 จากตารางที ่ 1 พบวQาผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจ               

ตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 โดยรวมอยูQในระดับมาก ( =3.63, s=0.77) ซึ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ:การตัดสิน ผQานเกณฑ:             

การประเมิน เมื่อพิจารณาเป\นรายดPานเรียงลำดับคQาเฉลี่ยจากนPอยไปหามากคือ ดPานผลผลิต อยูQในระดับมาก             

( =3.61, s=0.83) รองลงมาดPานกระบวนการ อยูQในระดับมาก ( =3.64, s=0.74) และ ดPานปaจจัย

เบ้ืองตPน อยูQในระดับมาก ( =3.67, s=0.72) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 2  แสดงความถ่ีและการจัดลำดับการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพ 

              การศึกษา ดPานปaจจัยเบ้ืองตPน ดPานกระบวนการ และดPานผลผลิต 

ลำดับท่ี แนวทางการพัฒนา ความถ่ี 

1 ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPครูและบุคลากร มีความรูP ความเขPาใจในเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาและสรPางความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8 

ลำดับท่ี แนวทางการพัฒนา ความถ่ี 

2 สถานศึกษาควรมีการแตQงต้ังคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา                  

ของสถานศึกษา ประกอบดPวย ผูPบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูPปกครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

5 

3 สถานศ ึ กษาควร ให P ค ว ามสำค ัญก ั บความสามารถ ในการอ Q าน  ก า ร

เขียน                       การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผูPเรียน เนื่องจากเป\น

เร่ืองสำคัญและ             เป\นนโยบายหลักของการศึกษาชาติ 

5 

µ

µ µ

µ
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 จากตารางที่ 2  พบวQาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ดPานปaจจัยนำเขPา ไดPแกQ ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPครูและบุคลากร มีความรูP ความเขPาใจ

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและสรPางความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ความถี่ 8) ดPานกระบวนการ ไดPแกQ สถานศึกษาควรมีการแตQงตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา                 

ของสถานศึกษา ประกอบดPวย ผูPบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูPปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

(ความถี่ 5) และดPานผลผลิต ไดPแกQ สถานศึกษาควรใหPความสำคัญกับความสามารถในการอQาน การเขียน                       

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผูPเรียน เนื่องจากเป\นเรื่องสำคัญและเป\นนโยบายหลักของการศึกษาชาติ 

(ความถ่ี 5)  

 

อภิปรายผล  

  ผลการการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                          

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม

อยูQในระดับมาก ซึ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ:การตัดสิน ผQานเกณฑ:การประเมิน ทั้งนี้อาจเป\นเพราะวQา                   

การดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา มีการบริหารจัดการที่ดี และการทำงานรQวมกันอยQางเป\นระบบ 

ซึ่งสอดคลPองกับงานวิจัยของ รัตนา อยูQสวัสด์ิ (2562 : 164) การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ Qงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวQา การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามี 3 สQวนสำคัญ คือ 1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาผูPบริหาร

สถานศึกษาใหPมีกระบวนการบริหาร และการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                 

ที่มุQงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การพัฒนาครู ใหPมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนPน

ผูPเรียนเป\นสำคัญ ตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุQงคุณภาพ           

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สรุปผลและขBอเสนอแนะ  

 การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบPานแมQออกฮู 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูQใน              

ระดับมาก ซึ ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ:การตัดสินผQานเกณฑ:การประเมิน เมื ่อพิจารณาเป\นรายดPาน 

เรียงลำดับคQาเฉล่ียจากนPอยไปหามาก คือ ดPานผลผลิต รองลงมาคือดPานกระบวนการ และดPานปaจจัยเบ้ืองตPน  
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 แนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บPานแมQออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                

พบวQา 1) ดPานปaจจัยเบื้องตPน ไดPแกQ ผูPบริหารควรสQงเสริมใหPครูและบุคลากรมีความรูP ความเขPาใจในเรื่อง               

การประกันคุณภาพการศึกษา และสรPางความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา                                         

2) ดPานกระบวนการ ไดPแกQ สถานศึกษาควรมีการแตQงตั ้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา                     

ของสถานศึกษา ประกอบดPวย ผูPบริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผูPปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

และสถานศึกษาควรวิเคราะห:ความสัมพันธ:ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบดPวย มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษา                 

ขั ้นพื ้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอก 3) ดPานผลผลิต ไดPแกQ สถานศึกษาควรใหPความสำคัญ                         

กับความสามารถในการอQาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผูPเรียน เนื่องจากเป\นเรื่องสำคัญ 

และเป\นนโยบายหลักของการศึกษาชาติ 

 ขBอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุQงผลตQอคุณภาพ

ผูPเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           2 . ควรศึกษาเรื ่องปaจจัยที่มีผลตQอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา                     

ของโรงเรียนชายขอบ  
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บทคัดย'อ  

งานวิจัยนี้เป-นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) หัวข@อเรื่อง การวิเคราะหHเปรียบเทียบความเครียด

ในชMวงเวลาปฏิบัติงานกMอน-หลังการแพรMระบาดไวรัสโคโรนา ของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินต@นทุนต่ำทMา

อากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา มีวัตถุประสงคH 3 ข@อ ดังน้ี 1. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความเครียดใน

ชMวงเวลาปฏิบัติงานกMอน-หลังการแพรMระบาดไวรัสโคโรนาของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต@นทุนต่ำ ทMาอากาศ

ยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา 2. เพื่อวิเคราะหHความเครียดในชMวงเวลาปฏิบัติงานกMอน-หลังการแพรMระบาด

ไวรัสโคโรนา ของพนักงานบริการภาคพ้ืนสายการบินต@นทุนต่ำ ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา 3. เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน เม่ือเกิดภาวะการแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ในพ้ืนท่ี

ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา พบวMา กลุMมเปaาหมายมีความเครียดในชMวงกMอน–หลังเปรียบเทียบการ

ทดสอบแล@วมีอัตราความเครียดสูงข้ึน อยูMในระดับเครียดสูง มากกวMาชMวงกMอนการแพรMระบาดของไวรัสโคโรนา จำนวน 

12 คน ซ่ึงสามารถแปลผลได@วMา “ความเครียดในระดับสูง” สามารถวิเคราะหHความเครียดตามทฤษฎีความเครียดของดู

แกนมากที่สุด คือ 1. ด@านอารมณH 2. ด@านพฤติกรรม 3. ด@านกล@ามเนื้อ ในสMวนของทฤษฎีความเครียดของร็อบบินสH 

ประกอบด@วย 1. ในด@านสิ่งแวดล@อม 2. ด@านองคHกร 3. ด@านบุคคล และทฤษฎีความเครียดของคาไรทHและคูเปอรH 

ประกอบด@วย 1. ด@านสภาพแวดล@อมทางกายภาพของงาน 2. ด@านภาระงานที่ได@รับ 3. ด@านชั่วโมงการทำงาน 4. ด@าน

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กลุMมเปaาหมายสามารถจัดการกับความเครียดในชMวงที่ต@องปฏิบัติงานในชMวงการแพรM

ระบาดไวรัสโคโรนาได@ด@วยวิธีการหากิจกรรมทำที่ผMอนคลายจากการทำงาน ออกกำลังกายให@รMางกายแข็งแรง ยอมรับ

กับปlญหา จัดการชีวิตให@ดีข้ึน และคิดในแงMบวกเสมอ 

 

คำสำคัญ : ความเครียด  ไวรัสโคโรนา  
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Abstract 

This mixed method topic is The analysis and comparison of Ground operators’s stress 

before and after outbreak of Coronavirus in low cost airline at U-Tapao Rayong-Pattaya 

International Airport The objective in this research is to study, analyze, and give suggestion of 

ground operator’s stress before and after outbreak of Coronavirus. Result found 12 operators 

have higher stress than before outbreak and can be analyzed by Dougan theory 1. Mood        2) 

Behavior 3) Muscles Robbins theory 1. Environment 2. Organiztion 3. Person Cartwright & 

Cooper theory 1. The physical environment of the work 2. On the workload received                  

3. Working hours 4. Technological change Operators deal with stress during outbreak of 

Coronavirus by doing relex actvities, exercise, accept the problem, and thinking positively. 

 

Keywords: The pressure, Coronavirus (COVID-19) 

 

บทนำ 

ปgจจุบันทlาอากาศยานนานาชาติอู lตะเภา ระยอง-พัทยา สามารถรองรับเครื่องบินและผู~โดยสาร 

รวมถึงจำนวนเที่ยวบินที่มาใช~บริการ ซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป�นประจำทุกป� ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา 

ระยอง-พัทยา มีเที่ยวบินกวlา 16,000 เที่ยวตlอป� โดยมีเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหวlางประเทศ

กวlา 1,300 เที่ยวบินในแตlละเดือน ซึ่งบินไปยัง 30 เมืองตlาง ๆ ทั่วโลก อาคารผู~โดยสารหลังท่ี 1 รองรับ

ผู~โดยสารทั้งใน และระหวlางประเทศประมาณ 700,000 คนตlอป� และหลังจากอาคารผู~โดยสารหลังท่ี 2 เป�ด

ให~บริการจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู~โดยสารได~ประมาณ 3 ล~านคนตlอป� มีบริษัทสายการบินตlาง ๆ 

มาตั้งสำนักงานเพื่อให~บริการแกlผู~โดยสาร ซึ่ง จะกลlาวถึงสายการบินต~นทุนต่ำที่มาเป�ดให~บริการในทlาอากาศ

ยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา เชlน สายการบิน ไทยแอร�เอเชีย และไทยไลอ~อนแอร� การเพิ่มขึ้นของ

ผู~โดยสารสlงผลตlอการบริการ และการอำนวยความสะดวกแกlผู~โดยสารที่เข~ารับบริการโดยเฉพาะพนักงาน

ต~อนรับภาคพื้น และพนักงานรักษาความปลอดภัยที ่ต~องปฏิบัติงานบริการแกlผู ~โดยสารให~ทั ่วถึงทุกคน          

ไมlวlาจะเป�นการต~อนรับผู~โดยสาร การแนะนำการให~บริการแกlผู~โดยสาร การจำหนlายบัตรโดยสาร และการ

สำรองที่นั ่ง (Sale Counter) การบริการตรวจรับบัตรโดยสารหรือการเช็คอิน การตรวจหนังสือเดินทาง     

การตรวจค~นสัมภาระ และพนักงานรักษาความปลอดภัย เป�นต~น เนื่องจากพนักงานภาคพื้นเป�นฝ�ายที่ต~อง

ติดตlอกับผู~โดยสารโดยตรง และเป�นฝ�ายอำนวยการที่มีความสำคัญอยlางยิ่ง เปรียบเสมือนประตูดlานแรกของ

การบริการ และต~องให~ผู~โดยสารเกิดความพอใจสูงสุดในการเข~ารับบริการ พนักงานต~อนรับภาคพื้นต~องปฏิบัติ
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หน~าที่ให~ทันเวลาตามกำหนดเพื่อให~ผู~โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได~ทันเวลา และความปลอดภัยเปรียบเสมือน

หัวใจหลักของวัฒนธรรมองค�กร 

 เนื่องด~วยการแพรlระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สlงผลกระทบทั้งตlอพนักงานและสายการ

บินเป�นอยlางมาก ประเด็นที่สำคัญของผลกระทบเพื่อที่นำไปสูlการปรับตัวไมlวlาจะเป�นการควบรวมกิจการสาย

การบินที่มีมากขึ้น (Massive Consolidation) การลดการเดินทางแบบฉับพลันทันที และเหตุการณ�ที่เกิดข้ึน

สlงผลที่รุนแรงทางลบตlอรายได~ ผลกำไร และสถานะการเงินของสายการบิน เนื่องจากธุรกิจการบินเป�นธุรกิจท่ี

มีการลงทุนสูง ในขณะที่การแขlงขันที่รุนแรงที่ผlานมา ทำให~มีกำไรต่ำ สายการบินใดที่ขาดสภาพคลlองในการ

บริหาร มีการขาดทุนตlอเน่ือง คาดการณ�วlาจะได~เห็นธุรกิจการบินมีการล~มละลายเพ่ิมข้ึน  

อยlางไรก็ตามการมีสายการบินยังคงมีความจำเป�นตlอการเดินทางภายในประเทศ และระหวlาง

ประเทศ แตlก็จะต~องมีการบังคับให~ลดขนาดกิจการเดิมลงมาแบบรุนแรงเพื่อลดคlาใช~จlายและสนับสนุนให~  

ควบรวมกิจการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ และคาดวlาความต~องการการเดินทางที ่ม ีแนวโน~มที ่ลดลง               

(Low demand) ระหวlางที่ยังต~องอยูlกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู~โดยสารจะมีการปรับพฤติกรรม     

การเดินทาง (Modify Their Behaviour) โดยลดความถี่ในการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งกระทบโดยตรง

ตlอยอดขายของสายการบิน อีกทั้งจำนวนที่นั่งของเครื่องบินก็จะต~องลดลงเพื่อรักษาระยะหlางทางสังคมตาม

ข~อกำหนด ซึ่งกระทบทางลบตlอรายได~ ในสlวนแนวทางการรักษารายได~ของสายการบิน อาจเลือกใช~การขึ้นคlา

โดยสาร แตlก็จะสlงผลให~ลูกค~าลดการเดินทางโดยไมlจำเป�น ธุรกิจสายการบินจึงต~องปรับตัวอยlางมากในการ

สร~างสมดุลจากรายได~ที่อาจเติบโตได~ยากกับต~นทุนที่สูง และต~องบริหารจัดการเพื่อให~อยูlรอด การดูแลความ

ปลอดภัยทางด~านสุขภาพของผู ~โดยสารจะมีมากขึ ้น (Enhanced Security Measures) ในระยะตlอไปจะ

กลายเป�นความปกติใหมl (New Normal) ที่กlอนบิน ระหวlางบิน และถึงจุดหมายปลายทางจะมีมาตรการ

เข~มข~นในการตรวจอุณหภูมิ การสวมหน~ากากอนามัยหรือหน~ากากผ~า การเตรียมจุดแอลกอฮอล�ให~ล~างมืออยูl

ในบริเวณทlาอากาศยาน และบนเครื่องบิน ซึ่งทำให~ต~องเพิ่มระบบหรือกระบวนการในการทำงานมีต~นทุนท้ัง

เรื ่องเวลา คlาใช~จlายเกิดขึ้น อาจเกิดแอปพลิเคชันใหมl ๆ ที่ใช~ตรวจสอบ ติดตามผู~โดยสาร เพราะหากมี       

การแพรlเชื้อจะได~สามารถติดตามแก~ไขการระบาดได~ทันที ตัวอยlางของ Low-Cost Airline ที่พยายามปรับตัว

จากเหตุการณ�การแพรlระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยคิดค~นนวัตกรรมใหมl ๆ เพื่อสร~างความ

เชื่อมั่นให~ผู~โดยสารระหวlางเดินทาง เชlน การจำหนlายหน~ากากอนามัยให~ลูกค~าหากลูกค~าลืมนำมา เพราะเป�น

ข~อกำหนดที่ผู~โดยสารทุกคนต~องสวมหน~ากาก หรือการนำเสนอสินค~าที่ลูกค~าจำเป�นต~องใช~ เชlน ถุงมือ เจล

แอลกอฮอล�ฆlาเชื้อ และอุปกรณ�ตlาง ๆ ที่เกี่ยวข~องที่ชlวยให~เกิดความปลอดภัยทางสุขภาพ เป�นต~น ซึ่งอาจ

กลายเป�นรายได~บริการในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากรายได~จากคlาโดยสารจากผลกระทบวิกฤติการแพรl

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข~างต~นนั้น ทำให~พนักงานที่ทำงานในสlวนของงานบริการภาคพ้ืน 

ต~องทำงานหนักมากขึ ้นในการป�องกัน และรักษาความปลอดภัยให~กับผู ~โดยสาร รวมถึงความปลอดภัย       
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ของตนเอง อาจทำให~พนักงานเกิดความกดดันใน การทำงานมากยิ่งขึ้น ภาวะความเครียดกลายเป�นปgจจัย

สำคัญในการปฏิบัติหน~าที่ในการทำงานเป�นปฏิกิริยาของรlางกาย และจิตใจที่ตอบสนองตlอภาวะความกดดัน 

ความเครียดที ่เกิดขึ ้นอาจมีทั ้งประโยชน� และโทษ ปgญหาที ่ทุกองค�กรสlวนใหญlต~องพบเจอ คือ ปgญหา

ความเครียดในการทำงาน ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากองค�กร และตัวบุคคล ความเครียดสlงผลกระทบตlอ

บุคคล และตlอประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง ตัวอยlางของความเครียดที่เห็นกันโดยทั่วไป เชlน แรงกดดันท่ี

เกิดจากการทำงานเพื่อไมlให~เกิดข~อผิดพลาด การที่จะต~องทำงานให~เสร็จภายในเวลาที่กำหนด การกดดันจาก

หัวหน~างาน และแรงกดดันจากการทำงานกับผู~รlวมงาน (ป�ยนันท� สวัสด์ิศฤงฆาร, 2555)  

จากที่มาและความสำคัญของปgญหาดังกลlาวข~างต~น ทำให~คณะผู~วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื ่อง การ

วิเคราะห�เปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา ทั้งน้ี ผลท่ี

ได~รับจะสามารถชlวยให~ผู~บริหารองค�กร ได~ทราบถึงสาเหตุและระดับความเครียดของพนักงานเพื่อหาทาง

ป�องกัน และแก~ไขปรับปรุงตลอดจนพัฒนาองค�กรให~มีประสิทธิภาพ ธำรงรักษาไว~ซึ่งทรัพยากรมนุษย�ที่เป�นส่ิง

ท่ีมีคlา และมีความสำคัญในการทำงานภายในองค�กร  

 

วัตถุประสงคD 

1)  เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอู lตะเภา      

ระยอง-พัทยา  

  2)  เพื ่อวิเคราะห�ความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื ้นสายการบินต~นทุนต่ำ ท lาอากาศยานนานาชาติ อ ู lตะเภา          

ระยอง-พัทยา  

3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดภาวะการแพรlระบาดของ

โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนท่ีทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา 

 

ขอบเขต 

1)  ขอบเขตข~อมูล เลือกศึกษาเฉพาะข~อมูลเกี่ยวกับความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานกlอน-หลัง 

เกิดภาวการณ�แพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เทlาน้ัน  

2)  ขอบเขตระยะเวลา ทำการศึกษาและวิจัยในชlวง กรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ.2563 เทlาน้ัน  

3)  ขอบเขตด~านกลุ lมตัวอยlาง เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานตำแหนlง พนักงานบริการภาคพื้น        

และเจ~าหน~าท่ีรักษาความปลอดภัย เทlาน้ัน  
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4)  ขอบเขตสายการบิน  เล ือกศึกษาเฉพาะสายการบินต~นทุนต่ำ  ไทยแอร�เอเช ีย  ประจำ               

ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา เทlาน้ัน  

 

วิธีการดำเนินการ 

การวิจัยคร้ังน้ี คณะผู~วิจัยใช~แบบสอบถาม (Questionnaire) เป�นเคร่ืองมือคัดกรองกลุlมเป�าหมายท่ี

ต~องการและนำกลุlมเป�าหมายท่ีต~องการมาวิเคราะห�ข~อมูล ด~วยวิธีการวิเคราะห�เน้ือหา (Content Analysis) โดย

ใช~เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-dept Interview) เป�นการอธิบายระหวlางคน  

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

 ประชากรที่ใช~ในการศึกษาครั้งนี้เป�นพนักงานสายการบิน ไทยแอร�เอเชีย ประจำทlาอากาศยาน

นานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา รวม 14 คน ประกอบไปด~วยตำแหนlง  

  1.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย  (Security officer)  จำนวน 7 คน 

  1.2 พนักงานบริการภาคพ้ืน  (Guest service)    จำนวน 7 คน 

 2 .เคร่ืองมือท่ีใชVเก็บขVอมูลในการทำวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช~เก็บข~อมูลในการทำวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด~วย  

  2.1  เคร่ืองมือท่ีใช~คัดเลือกกลุlมเป�าหมาย 

   - แบบสอบถามแบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPT-20) จำนวน 20 ข~อ 

  2.2  เคร่ืองมือท่ีใช~เก็บรวบรวม และวิเคราะห�ข~อมูลกลุlมเป�าหมายท่ีต~องการ 

   - แบบสัมภาษณ�เชิงลึกแบบมีโครงสร~าง (Structured Interview) ประกอบด~วย       

3 ข้ันตอน ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ�ข~อมูลสlวนบุคคลของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ 

และพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา  

จำนวน 9 ข~อ 

  ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�เกี่ยวกับความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินต~นทุนต่ำ และพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย สังกัด ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา ตามแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดของ

ทฤษฏีของร็อบบินส� (Robbins) ทฤษฏีของดูแกนและคณะ (Dougan et al) และทฤษฏีของคาร�ไรท�และคู

เปอร� (Cartwright and Cooper) จำนวน 9 ข~อ 

  ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�ปลายเป�ด ทlานมีข~อเสนอแนะในการจัดการกับความเครียดในชlวง

ภาวะการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในตำแหนlงที่ทlานรับผิดชอบของสายการบินไทย�แอร�เอเชีย ทlา

อากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา อยlางไร จำนวน 1 ข~อ 
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 3. วิธีการเก็บรวบรวมขVอมูล 

  คณะผู~วิจัยได~รวบรวมข~อมูลและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข~องที่สำคัญกับงานวิจัย การวิเคราะห�

เปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ

พนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภาระยอง-พัทยา โดยมีขั้นตอนใน

การรวบรวมข~อมูล ดังน้ี 

  3.1  ศึกษารวบรวมข~อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข~องกับ        การ

วิเคราะห�เปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ของพนักงานบริการภาคพ้ืนสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา 

  3.2  ศึกษารวบรวมข~อมูลเก่ียวกับข~อมูลจากการสัมภาษณ�ของพนักงานบริการภาคพ้ืน  

สายการบิน ไทยแอร�เอเชีย และพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-

พัทยา ในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

  3.3  วิเคราะห�ทฤษฎีท่ีเหมาะสมตlอหัวข~องานวิจัยดังน้ี 

  - ทฤษฎีของร็อบบินส� (Robbins) 

   - ทฤษฎีของดูแกนและคณะ (Dougan et al)  

  - ทฤษฎีของคาร�ไรท�และคูปเปอร� (Cartwright and Cooper) 

 4. วิธีการวิเคราะหDขVอมูลเชิงคุณภาพ 

 คณะผู~วิจัยใช~การวิเคราะห�ข~อมูลที่ได~มาด~วยวิธี การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) 

สำหรับข้ันตอนในการวิเคราะห�มีการดำเนินการ ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดเกณฑ�คัดเลือกเอกสาร เป�นการกำหนดให~ชัดเจนวlาคณะผู~วิจัยคัดเลือกเอกสาร

อะไร ประเภทใด มาทำการวิเคราะห� ซึ่งผู~วิจัยจะตั้งกฎเกณฑ�ขึ้น สำหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข~อที่จะ 

ทำการวิเคราะห� ให~ชัดเจน โดยอาจใช~ชlวงระยะเวลาป�ที่พิมพ�หรือบันทึก แหลlงเผยแพรlและลักษณะการ

เผยแพรl เป�นต~น การกำหนดเกณฑ�คัดเลือกเอกสารที่ชัดเจนจะมีประโยชน�มากในกรณีที่มีบุคคลอื่นมาทำการ

วิเคราะห� จะทำให~เลือกเอกสารได~ตรงกัน 

 ขั้นตอนท่ี 2 วางเค~าโครงการวิเคราะห� เป�นการจัดระบบการจำแนกคำ หรือ ข~อความในเนื้อหาสาระ

ของเอกสารซึ่งคณะผู~วิจัยจะจัดระบบการจำแนกให~ชัดเจนวlาจะจำแนกโดยใช~คำ หรือ ข~อความใดบ~าง     

ระบบการจำแนกที่ชัดเจนนี้จะชlวยให~คณะผู~วิจัยสามารถทราบวlาจะนำเนื้อหาใดมาวิเคราะห�และทราบวlาจะ

ตัดเน้ือหาใดออกไป ท้ังน้ีการกำหนดระบบการจำแนกควรจำแนกโดย    การพิจารณาถึงหลักเกณฑ� ดังตlอไปน้ี 

1) จำแนกให~สอดคล~องกับปgญหา และวัตถุประสงค�ของตัวแปรในการวิจัย 
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2) การจำแนกควรมีความครอบคลุมคำ หรือข~อความที่ผู ~วิจัยนำมาใช~เป�นระบบในการ

จำแนก ควรมีความครอบคลุมคำหรือข~อความอื่น ๆ ที่มีอยูlในเอกสารเพื่อให~สามารถนำมาลงรหัส และแจงนับ

ได~ถูกต~องภายใต~คำหลักในการจำแนก 

3) การจำแนกควรใช~หลักเกณฑ�เดียวกัน ซึ่งการใช~หลักเกณฑ�เดียวกันในการจำแนกจะมี

ประโยชน�ป�องกันการซ้ำช~อนกันของคำ หรือข~อความท่ีจะปรากฏเม่ือทำการแจงนับ 

4) การจำแนกควรมีระบบที่เดlนชัด ไมlควรมีคำซ้ำซ~อนกันระหวlางข~อความที่จะนำไปแจงนับ

ภายใต~ระบบการจำแนกแตlละคร้ัง 

 ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล~อม (Context) ของข~อมูลเอกสารเป�นการพิจารณาเกี่ยวกับ

ลักษณะตlาง ๆ ของข~อมูลเอกสารที่จะนำมาวิเคราะห�เพื่อให~การวิเคราะห�ข~อมูลเป�นไปอยlางถูกต~อง มีความ

ครอบคลุมมากที่สุด โดยลักษณะของข~อมูลที่จะพิจารณได~แกl แหลlงที่มาของข~อมูล ชlวงเวลาของการบันทึก

ข~อมูล ผู~รับข~อมูลหรือบุคคลที่ผู~บันทึกข~อมูลประสงค�จะสlงข~อมูลถึง และแหลlงเผยแพรlข~อมูล ลักษณะเหลlาน้ี

ของข~อมูลจะชlวยให~ผู~วิจัยสมารถวิเคราะห�เช่ือมโยงอธิบายข~อมูลในเอกสารได~ดีข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห�ข~อมูล เป�นการนับความถี่ของคำหรือข~อความที่จำแนกไว~ภายใต~ระบบการ

จำแนกที่กำหนดไว~หลังจากนั้นก็ทำการวิเคราะห�เชื่อมโยง สรุปบรรยายข~อมูลที่จำแนกได~อ~างอิงไปสูlข~อมูล

ท้ังหมดในเอกสารน้ัน ๆ (สุภางค� จันทวานิช, 2553) 

  5. การวิเคราะหDขVอมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีสำคัญจากหนังสือ บทความ เว็บไซต� ท่ีเก่ียวข~องกับการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห�ทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดของพนักงานโดยใช~ทฤษฎี 

     - ทฤษฎีของร็อบบินส� (Robbins)  

  - ทฤษฎีของดูแกนและคณะ(Dougan et al) 

     - ทฤษฎีของคาร�ไรท�และคูเปอร� (Cartwright and Cooper) 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข~อมูล แบlงเป�นแบบสอบถามแบบวัดความเครียดสวนปรุง (SPT-20) และแบบ 

สัมภาษณ�เชิงลึกแบบมีโครงสร~าง (Structured Interview) 

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกต~อง  

(ทฤษฎีสามเส~า) และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช~ในการเก็บรวบรวมข~อมูล

โดยนำเสนอให~ผู~เช่ียวชาญ 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษากระบวนการวิจัยมาตลอด 1 ภาคเรียน คณะผู~วิจัยได~ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย

บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 5 ซึ่งเป�นสlวนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาการจัดการการบินของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 สถาบัน
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เทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่งหัวข~องการวิจัยที่คณะผู~จัดทำได~ทำการศึกษา คือ การศึกษาวิเคราะห�

เปรียบเทียบกlอน–หลังการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน

ต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอู lตะเภา ระยอง-พัทยา ซึ ่งเป�นงานวิจัยประเภทงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ทางสังคมศาสตร�และมนุษย�ศาสตร� โดยการเก็บรวบรวมข~อมูลการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Method Research) ใช~แบบสอบถามในการคัดกรอง กลุlมเป�าหมายที่มีความเครียด ในชlวงกlอน-หลัง

การแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีผลคะแนนการทดสอบสูงขึ้น และใช~การสัมภาษณ�เชิงลึกแบบมี

โครงสร~าง ทำการวิเคราะห�ผล กับกลุ lมเป�าหมายที ่ใช~การสุ lมตัวอยlางแบบแบlงกลุ lม (cluster random 

sampling) เป�น 2 กลุlม ตามตำแหนlงการทำงาน ประกอบไปด~วยตำแหนlง 1. พนักงานบริการภาคพื้น 2. 

พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป�นพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอูl

ตะเภา ระยอง-พัทยา ทั้งนี้ผู~วิจัยได~ดำเนินการจัดทำงานวิจัยได~ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได~ดังน้ี  

  จาก วัตถุประสงค� ข~อ 1 เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงาน กlอน-หลังการ

แพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน ต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยาน

นานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา ผู~วิจัยพบวlา พนักงานบริการภาคพื้น  (Guest Services) และพนักงานรักษา

ความปลอดภัย (Security) มีจำนวนเพศชายมากกวlาเพศหญิงซึ่งเป�นเพศชาย จำนวน 10 คน เป�นเพศหญิง 

จำนวน 4 คน คิดเป�นร~อยละ 71.43 ของกลุlมเป�าหมายทั้งหมด ชlวงอายุสlวนใหญlที่ปฏิบัติงานทั้ง 2 แผนอยูl

ในชlวงอายุ 24 - 28 ป� จำนวน 11 คน มากที่สุด รองลงมาคือ ชlวงอายุ    29 - 33 ป� จำนวน 2 คน และชlวง

อายุ 34 - 38 จำนวน 1 คน ซึ่งสะท~อนให~เห็นวlาอยูlในชlวงอายุของนักศึกษาจบใหมl และวัยเริ่มต~นทำงาน มี

ระดับรายได~มากที่สุด อยูlที่อัตรา 15,000 - 25,000 บาท จำนวน 9 คน ลำดับท่ี 2 25,001 - 35,000 บาท 

ลำดับท่ี 3 รายได~ 45,001 - 55,000 บาท จำนวน 1 คน และลำดับท่ี 4 มีรายได~ต่ำกวlา 15,000 บาท จำนวน 

1 คน ซึ่งจะเห็นได~วlาทั้งสองแผนกนั้นเริ่มต~นการจ~างงานพนักงานในตำแหนlงดังกลlาว ด~วยเงินเดือนขั้นต่ำของ

วุฒิปริญญาตรี และจำนวนเงินเดือนสูงขึ้นตามลำดับประสบการณ�ทำงาน ลักษณะงานที่ต~องรับผิดชอบนั้นเป�น

งานที่เกี่ยวข~องกับการบินทั้งหมด มีประสบการณ�ทำงานมากที่สุด ลำดับ 1 มีประสบการณ�ทำงาน 3 - 5 ป� 

จำนวน 7 คน ลำดับท่ี 2 มีประสบการณ�ทำงาน 1 - 2 ป� จำนวน 6 คน ลำดับท่ี 3 มีประสบการณ�ทำงาน

มากกวlา 6 ป� จำนวน 1 คน ในตำแหนlงพนักงานให~บริการภาคพื้น ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน มีหน~าท่ี

รับผิดชอบ ขายบัตรโดยสาร ดูแลและให~บริการผู~โดยสารและตรวจเช็คข~อมูลผู~โดยสารกlอนขึ้นเครื่อง และใน

ตำแหนlงพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน 4 วัน หยุด 2 วัน มีหน~าที่รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย

สัมภาระ ผู~โดยสาร พนักงาน เคร่ืองบิน และดูแลความปลอดภัยตามท่ีบริษัทมอบหมาย มีการทำงานท้ังในแบบ

เต็มเวลา (Full Time) และเป�นกะ (Shift Work) มีการจlายคlาตอบแทนในรูปแบบของคlาลlวงเวลา (Over 

time) ทั้ง 2 ตำแหนlงงานนั้นมีลักษณะการทำงานแบบเป�นทีมซึ่งเป�นทักษะท่ีจำเป�นขั้นพื้นฐานสำหรับการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 430 ~ 
 

ทำงานที่เกี่ยวข~องกับอุตสาหกรรมการบิน และมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเครียดในชlวงภาวการณ�แพรl

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะปฏิบัติงาน อันดับ 1 พนักงานท่ีรู~สึกเครียดมากเล็กน~อยจำนวน 7 

คน ลำดับท่ี 2 รู~สึกเครียด จำนวน 4 คน ลำดับท่ี 3 รู~สึกเครียดปานกลาง จำนวน 3 คน เมื่อให~กลุlมเป�าหมาย

ทำการทดสอบด~วยเครื่องมือ แบบสอบถามการประเมินความเครียดสวนปรุง (SPST-20) พบวlา กลุlมเป�าหมาย 

มีความเครียดในชlวงกlอน–หลังเปรียบเทียบการทดสอบแล~ว มีอัตราสูงขึ้น อยูlในระดับ เครียดสูง มากกวlาชlวง 

กlอน ภาวการ�แพรlระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 12 คน ซึ่งสามารถแปลผลได~วlา “ความเครียด

ในระดับสูง (Height Stress) เป�นระดับที่บุคคลได~รับเหตุการณ�ที่กlอให~เกิดความ เครียดสูง ไมlสามารถปรับตัว

ให~ลดความเครียดลงได~ในเวลาอันสั้นถือวlาอยูlในเขตอันตราย หากไมlได~รับการ บรรเทาจะนำไปสูlความเครียด

เรื้อรัง เกิดโรคตlาง ๆ ในภายหลังได~” มีจำนวน 2 คน มีอัตราสูงขึ้น อยูlในระดับ เครียดปานกลาง ซึ่งสามารถ

แปลผลได~วlา “ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที ่เกิดขึ ้นใน

ชีวิตประจำวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือพบเหตุการณ�สำคัญ ๆ ในสังคมบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมา

ในลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือวlาอยูlในเกณฑ�ปกติทั่ว ๆ ไปไมlรุนแรงจนกlอให~เกิดอันตรายแกl

รlางกายเป�นระดับความเครียดท่ีทำให~บุคคลเกิดความกระตือรือร~น” สlวนอีก 1 คนน้ัน มีความเครียดระดับปาน

กลางเชlนกัน แตlมีผลการทดสอบความเครียดที่มี ความเครียดในชlวงกlอน ภาวการ�แพรlระบาดของไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทำให~ผู~วิจัยได~กลุlมเป�าหมาย รวม 13 คน จากข~อมูลดังกลlาวสะท~อนให~เห็นวlา ความเครียดของ

พนักงานให~บริการภาคพื้นทั้งสองตำแหนlงนั้น เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือพบเหตุการณ�

สำคัญ ๆ จำเป�นต~องอาศัยการปรับตัว เวลา และการบรรเทาความเครียด กlอนที่จะในไปสูlโรคเครียดสะสม 

และกlอให~เกิดผลกระทบตlอการดำรงชีวิตและการทำงาน ซ่ึงอาจเป�นผลกระทบมาจากชlวงภาวการณ�แพรl

ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในตำแหนlงพนักงานให~บริการภาคพื้น ในเรื่องของผลกระทบด~านการเงิน 

การลดเงินเดือน การลดคlาสวัสดิการ และการให~หยุดงาน ในตำแหนlงพนักงานรักษาความปลอดภัย ได~รับ

ผลกระทบจากการลดเงินเดือน ตัดคlาเบี้ยเล้ียงคlาอาหาร ไมlมีการทำงานแบบลlวงเวลา และลดเวลาในการพัก

ร~อน โดยทั้ง 2 แผนกจำเป�นต~องทำการหยุดปฏิบัติงานเป�นเวลา 3 เดือน โดยได~รับการเยียวยาในชlวงหยุด

ปฏิบัติงาน เมื ่อกลับเข~ามาปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานมีมาตรการป�องกันไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ตามวิถีปกติใหมlในการทำงาน เชlน สวมหน~ากาก สวมถุงมือ ใช~เจลล~างมือ วัดอุณหภูมิ การรักษา

ระยะหlางในการทำงาน (Social Distancing) และเป�นที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) เนื่องจากมีการปฏิบัติงานใกล~ชิดกับผู~โดยสาร ซึ่งข~อมูลนี้สอดคล~องกับผลการประเมินที่มี

ระดับคะแนนสูงข้ึนในระดับ “ความเครียดสูง” ในชlวงการประเมินหลังจากการเกิดภาวการณ� แพรlระบาดไวรัส

โคโรนา (COVD-19)  

   ในสlวนของ วัตถุประสงค� ข~อ 2  เพื่อวิเคราะห�ความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรl

ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติ   



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 431 ~ 
 

อูlตะเภา ระยอง-พัทยา น้ัน ผู~วิจัยพบวlา ตามทฤษฎีความเครียดของดูแกนและคณะ (Dougan et al) พนักงาน

ต~อนรับภาคพื้น (Guest Services) และ พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) มีความรู~สึกเครียดที่สlงผล

ในชlวงเวลาการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) มากที่สุด ลำดับท่ี 1. ในด~านอารมณ� จำนวน 13 คน 

ลำดับท่ี 2. ด~านพฤติกรรม จำนวน 7 คน ลำดับท่ี 3. ด~านกล~ามเนื้อ 4 คน และลำดับท่ี 4. ด~านอวัยวะ 3 คน 

ซึ่งมีความสอดคล~องกับงานวิจัยของ วัชรินทร� อนันตพงศ� (2562) เรื่อง ภาวะความเครียดและแนวทางการ

ปรับตัวของพนักงานต~อนรับบนเครื่องบินชาวไทยที่ทำงานรlวมกับสายการบินตlางชาติ ขึ้นอยูlกับความสามารถ

ในการปรับตัวของแตlละบุคคล รวมถึงทัศนคติ ความเช่ือ และบุคลิกภาพท่ีทำให~บุคคลน้ันสามารถท่ีจะก~าวผlาน

ความเครียด หรือมีวิธีที่จะผlอนคลายความเครียดนี้ได~อยlางถูกต~องและเหมาะสมสิ่งที่เป�นสาเหตุหลักของ

ความเครียด คือลักษณะงาน  สภาพแวดล~อมทางกายภาพ รวมถึงวัฒนธรรมองค�กรในหลาย ๆ ด~าน ในสlวน

ของทฤษฎีความเครียดของร็อบบินส� (Robbins & Judge) สามารถสรุปได~วlา พนักงานต~อนรับภาคพ้ืน (Guest 

Services) และ พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) มีความรู~สึกเครียดที่สlงผลในชlวงเวลาการแพรl

ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) มากที่สุด ลำดับท่ี 1. ในด~านสิ่งแวดล~อม จำนวน 10 คน ลำดับท่ี 2. ด~าน

องค�กร จำนวน 9 คน ลำดับท่ี 3. ด~านบุคคล 8 คน และลำดับท่ี 4. ด~านด~านความแตกตlางระหวlางบุคคล        

1 คน และ ทฤษฎีความเครียดของคาไรท�และคูเปอร� (Cartwright and Cooper) สามารถสรุปได~วlา พนักงาน

ต~อนรับภาคพื้น (Guest Services) และพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) มีความรู~สึกเครียดที่สlงผลใน

ชlวงเวลาการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) มากที่สุด ลำดับท่ี 1. ในด~านสภาพแวดล~อมทางกายภาพ

ของงาน จำนวน 5 คน ลำดับท่ี 2. ด~านภาระงานที่ได~รับ จำนวน 5 คน ลำดับท่ี 3. ด~านชั่วโมงการทำงาน       

5 คน ลำดับ 4. ด~านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ไมlมีคนรู~สึกเครียด และมีความคิดเห็นเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ การมี

มาตราการรักษาการเว~นระยะหlางกัน เพิ่มมากกขึ้นในการทำงาน ซึ่งทั้ง 2 ทฤษฎีความเครียดของร็อบบินส� 

(Robbins & Judge)ทฤษฎีความเครียดของคาไรท�และคูเปอร� (Cartwright and Cooper) มีการวิเคราะห�ผล

จากเป�าหมายในทิศทางเดียวกันในด~านส่ิงแวดล~อมท่ีผลกระทบตlอความเครียดในการปฏิบัติงาน และยังมีความ

สอดคล~องกับงานวิจัยของ ณรงค�กร ศาสนา (2556) ได~ศึกษาเรื่อง ปgจจัยที่มีผลตlอความเครียด ในการทำงาน

ของพนักงานสlวนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี เกี่ยวกับปgจจัยด~านการปฏิบัติงานและปgจจัยด~านสิ่งแวดล~อม

ตlางกันมีผลตlอความเครียดในการทำงาน และในสlวนของ วัตถุประสงค� ข~อ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการ

จัดการความเครียดในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวการณ�แพรlระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นท่ี

ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา สามารสรุปได~วlา พนักงานบริการภาคพื้น (Guest Services) 

และพนักงานรักษาความปลอดภัย (Security) มีการให~ข~อเสนอแนะที่มากที่สุด 1. หากิจกรรมทำชlวงพักงาน 

เชlน ดูหนัง ฟgงเพลงและออกกำลังกาย 2. พกเจลแอลกอฮอล�ติดตัวเพื่อป�องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 

หม่ันออกกำลังกายให~รlางกายแข็งแรง 3. ยอมรับกับปgญหาและหารายได~เสริม 4. มีจัดการชีวิตให~ดีข้ึน คิดในแงl

บวกเสมอ และสามารถตอบคำถามการวิจัยได~วlาพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำสามารถจัดการ
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กับความเครียดในชlวงภาวการณ�แพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทlาอากาศยานนานาชาติอู lตะเภา 

ระยอง - พัทยา ได~ 

 

สรุปผลและขVอเสนอแนะ  

1)  สามารถนำข~อมูลการวิจัยครั้งน้ี ไปเป�นแนวทางการศึกษา แก~ปgญหา และตัดสินใจ การเลือก

ทำงานในตำแหนlงพนักงานบริการภาคพื้น หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย ทlาอากาศยานที่เกี่ยวข~องกับ

ธุรกิจบริการหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข~อง  

 2) สายการบินแอร�เอเชียทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา ระยอง-พัทยา สามารถนำผลวิจัยครั้งนี้ไป

เป�นแนวทางการรับมือของการแพรlระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการปฏิบัติงานของพนักงาน            

ในสายการบิน   
 

กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห�เปรียบเทียบความเครียดในชlวงเวลาปฏิบัติงานกlอน-หลังการแพรlระบาด

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบินต~นทุนต่ำ ทlาอากาศยานนานาชาติอูlตะเภา 

ระยอง-พัทยา”สำเร็จได~ด~วยความกรุณาจากหลายทlานที่ได~อนุเคราะห�และให~ความชlวยเหลือเป�นอยlางดี

โดยเฉพาะอาจารย�วรรษมนต� สันติสิริ อาจารย�ที่ปรึกษา ที่ได~ให~คำแนะนำให~คำปรึกษา และข~อคิดอันเป�น

ประโยชน�ในการดำเนินงานวิจัย รวมไปถึงชlวยแก~ไขปgญหาในเรื ่องตlาง ๆ ที่ได~เกิดขึ้น จนการวิจัยครั้งน้ี       

เสร็จสมบูรณ� 

ขอขอบพระคุณพนักงานบริการภาคพื ้น (Guest Services) และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

(Security) สายการบินแอร�เอเชีย ทlาอากาศยานนานาชาติอู lตะเภา ระยอง-พัทยา ทุกทlานที่ได~ให~ความ

อนุเคราะห�และความรlวมมือในการสัมภาษณ�งานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลlวงไปด~วยดี 
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บทคัดย'อ  

 วิทยาศาสตร.สำหรับการเรียนรู8ในระดับมัธยมศึกษาปAจจุบันมีความอFอนด8อยทางด8านกระบวนการจัดการ

เรียนรู8ที่มุFงพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก8ไขปAญหา และกระบวนการสืบเสาะหาความรู8 โดยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู8วิทยาศาสตร.โดยสFวนใหญFยังคงเปRนการจัดการเรียนเพื่อให8ผู8เรียนทFองจำได8 แตFขาดความสามารถใน

ความเข8าใจทางวิทยาศาสตร. ดังนั้นการจัดการเรียนรู8จึงควรเปRนไปในแนวทางการแก8ปAญหาเพื่อให8ผู8เรียนมีความ

เข8าใจในวิทยาศาสตร.และมีเจตคติตFอการเรียนรู8วิทยาศาสตร.ที่ดีขึ้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค.เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. เรื่อง การเคลื่อนที่  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 กFอนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน และเปรียบเทียบเจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. 

"เรื่อง การเคลื่อนที่" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 กFอนเรียนและหลังเรียน โดยใช8การเรียนรู8แบบใช8ปAญหา

เปRนฐาน ผู8มีสFวนรFวมในการวิจัยเปRนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 จำนวน 38 คน ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 

1 ปYการศึกษา 2563 เคร่ืองมือท่ีใช8ในการวิจัยคร้ังน้ี ได8แกF 1) แผนการจัดการเรียนจำนวน 6 แผน  2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื ่อง การเคลื่อนที่  3) แบบประเมินเจตคติตFอวิทยาศาสตร.เรื ่อง การเคลื่อนท่ี 

ผลการวิจัยพบวFา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียน ( 𝑥= 14.50 คะแนน SD = 

2.81) สูงกวFากFอนเรียน (𝑥	= 9.68 คะแนน SD = 2.68) อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉล่ีย

เจตคติตFอการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่ หลังเรียน (𝑥= 78.84 คะแนน SD = 8.83) สูงกวFากFอนเรียน (𝑥= 65.73 

คะแนน SD = 8.40) อยFางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จึงแสดงให8เห็นวFาการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตFอการเรียนเร่ืองการเคล่ือนท่ี 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติตFอการเรียน  
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Abstract 

 The problem of science education in Thailand today is a weak learning process to 

develop thinking process, problem solving skills and inquiry learning process.  Most teaching 

styles are mainly directed so that students are able to remember but without scientific 

understanding. So, learning science should be able to design learning activities that provide a 

problem-solving approach to develop scientific understanding and attitude towards science 

in the students. The objective of this research was to compare the difference of the science 

learning achievement and attitude towards science of Muthayonsuksa 2 students pre and 

post-test. 38 students were participants who studied in the First semester of Academy year 

2020. The research instruments were 6 lesson plans on the topic of motion, science 

achievement test (Motion) and attitude towards science test. The data were statistically 

analyzed by using mean, standard deviation and the t-test for dependent samples. The results 

shown the science learning achievement (Pre-test �̅� = 9.68, SD = 2.68, Post-test �̅� = 14.50 SD 

= 2.81) and attitude towards science (Pre-test �̅� = 65.73, SD = 8.40, Post-test �̅� = 78.84, SD = 

8.83) of students after they were taught by using problem-based learning was significantly 

higher than of those before they were taught at the .05 significance level.  

 

Keywords:  Problem based learning  the science learning achievement and attitude towards 

science 

 

บทนำ 

 ความอFอนด8อยในกระบวนการจัดการเรียนรู 8วิทยาศาสตร.ในปAจจุบันที ่ผู 8สอนทำหน8าที ่บรรยาย

เน้ือหาวิชา และเปRนผู8ถFายทอดความรู8 ผู8เรียนมีหน8าท่ี จด จำ ทFอง สอบ ในท่ีสุดคือลืม เน่ืองจากความรู8ท่ีได8จาก

การทFองจำและไมFมีการปฏิบัติหรือลงมือกระทำนั้น เปRนเพียงสิ่งชั่วคราวแตFไมFถาวร  เมื่อศึกษาผลการทดสอบ

ในระดับชาติและนานาชาติซ่ึงได8จัดให8มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทดสอบท่ีเน8นความเข8าใจในหลักการและ

แนวคิดทางวิทยาศาสตร.  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร. ได8แกF ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ.ในเชิง

วิทยาศาสตร. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู 8ทางวิทยาศาสตร. และ การแปล

ความหมายข8อมูลและการใช8ประจักษ.พยานในเชิงวิทยาศาสตร. (สถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี, 2560)  ปรากฏการณ.เชิงประจักษ.ที่เกิดขึ้นคือ ผลการทดสอบของเยาวชนไทยอยูFในระดับต่ำกวFา

คFาเฉลี่ยระดับนานาชาติ และยังพบอีกวFาความรอบรู8ทางวิทยาศาสตร.ที่มีในเยาวชนไทยมีคะแนนอยูFในเกณฑ.
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ต่ำ และมีแนวโน8มลดลงอยFางตFอเนื่อง (สถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี, 2558) ทำให8

หลายหนFวยงานที่เกี่ยวข8องกับทางด8านการศึกษากลุFมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร.เรFงพัฒนาความสามารถ

ดังกลFาวของผู8เรียน  

 กระทรวงศึกษาธิการได8มีการประกาศปรับปรุงให8การศึกษาไทยให8มีการพัฒนาสมรรถนะของผู8เรียน

บนพื้นฐานของทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด8วยความสามารถในการอFาน เขียน การคำนวณ การคิด

วิเคราะห.และการแก8ไขปAญหา ทักษะการสื่อสาร ความเปRนผู8นำ มีความคิดสร8างสรรค.และนวัตกรรม การรอบรู8

ข8อมูลสารสนเทศ การรู8เทFาทันสื่อ สามารถทำงานรFวมกับผู8อื่นได8 ทักษะทางอาชีพ และการมีความเอาใจใสF

ผู8อื่น (สถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี, 2560) และสถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.ได8

สFงเสริมให8ผู8สอนมีการจัดการเรียนรู8ท่ีมีความสอดคล8องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผู8สอนควรจัดการเรียนรู8ท่ีมี

การกระตุ8นให8ผู8เรียนมีข8อสงสัยที่อยากที่จะค8นหาคำตอบ และมีโอกาสได8ฝ�กฝนและพัฒนาแนวคิดให8เกิดความ

ลุFมลึกและเชื่อมโยงผFานกิจกรรมที่หลากหลายและมีความตFอเนื่อง (สถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และ

เทคโนโลยี, 2560)   

  การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานเปRนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู8ของผู8เรียนให8

สามารถทำความเข8าใจและแก8ไขปAญหาเปRนหลัก ทำให8เกิดทักษะการคิดแก8ปAญหาอยFางสร8างสรรค. แล8วยังเปRน

การเป�ดโอกาสให8ผู8เรียนมีสFวนรFวมและการลงมือปฏิบัติ เพื่อได8คิดและแก8ปAญหาด8วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งเปRน

การกระตุ8น ให8นักเรียนได8มีความสนใจในการเรียน สามารถประยุกต.สิ่งที่ได8เรียนรู8ไปสูFการสร8างประสบการณ.

ของตนเอง ซึ่งสอดคล8องกับความต8องการของการศึกษาชาติ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 และสอดคล8องกับแนวคิด “การนำความคิดให8ไปสูFการกระทำ” ท่ีเน8นการจัดการเรียนการสอนท่ีให8

ผู8เรียนได8เรียนรู8จากการลงมือปฏิบัติ หรือ “Learning by doing” ของ John Dewey (ทิศนา แขมมณี, 2558)  

รวมถึงผู8เรียนได8เปลี่ยนบทบาทการเรียนรู8ของตนให8เปRนผู8แสวงหาความรู8จากสื่อ สื่อดิจิทัลและแหลFงเรียนรู8

ข8อมูลสารสนเทศตFางๆ จนสามารถสร8างเปRนองค.ความรู8ของตนเอง โดยมีผู8สอนหรือครูเปRนเพียงผู8ให8คำแนะนำ 

และใช8คำถามเพื่อให8ผู8เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห. และรFวมกันอภิปรายระหวFางผู8เรียนในการจัดการ

เรียนการสอนจนตกผลึกได8เปRนข8อมูลหรือความรู8ท่ีถูกสร8างข้ึนจากหลักฐานเชิงประจักษ. 

        จากการศึกษาข8อมูลที่กลFาวมาข8างต8น ทำให8ผู8วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน

เพื่อนำมาใช8ในพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร.และเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.ของผู8เรียน เนื่องจาก

เปRนเรื่องท่ีผู8เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเข8ากับชีวิตประจำวันได8 อีกทั้งเพื่อเปRนแนวทางให8ครูผู8สอนในการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู8 สามารถพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร.ให8มีคุณภาพสามารถ

นำความรู8ไปประยุกต.ใช8ให8เกิดประโยชน.ในชีวิตประจำวันตFอไป 
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วัตถุประสงคDการวิจัย 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปYท่ี 2 กFอนเรียนและหลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน 

       2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYท่ี 2 กFอนเรียน

และหลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ผู8มีสFวนรFวมในการวิจัยเปRนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปYที่ 2 จำนวน 1 ห8องเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียน

ทั้งสิ้น 38 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปYการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ซึ่งได8ดำเนินการใช8

แผนการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน ระหวFางวันท่ี  7-28 กันยายน 2563   

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชXในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช8ในการวิจัย ประกอบด8วย  

  1.1 แผนการจัดการเรียนรู8โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร.

และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2/5 หนFวยการเรียนรู8ที่ 4 การเคลื่อนที่และแรง เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

จำนวน 6 แผน (9 ช่ัวโมง) สำหรับใช8ในการวิจัยคร้ังน้ีผู8วิจัยได8ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

                     1.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คูFมือการจัดการเรียนรู8กลุFมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร.มัธยมศึกษาของสถาบันสFงเสริมการสอนวิทยาศาสตร.

และเทคโนโลยี (สสวท.) 

  1.1.2 ศึกษาตัวช้ีวัด และสาระแกนกลางสำหรับเน้ือหา สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร.กายภาพ  

                 1.1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู8แบบปAญหา

เปRนฐาน 

  1.1.4 วิเคราะห.สาระการเรียนรู8 กลุFมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร. สาระที่ 2 วิทยาศาสตร.

กายภาพ เร่ืองการเคล่ือนท่ี เพ่ือกำหนดจุดประสงค.การเรียนรู8และสาระการเรียนรู8 ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู8 

  1.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู8ไปให8ผู8เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทFาน พิจารณาความสอดคล8อง

ระหวFางรูปแบบการสอนกับจุดประสงค.การเรียนรู8 เนื ้อหา และขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรียนรู8เพ่ือ

วิเคราะห.คFาดัชนีความสอดคล8อง (IOC) โดยพิจารณาคFาดัชนีความสอดคล8องท่ีมีคFาต้ังแตF 0.67-1.00  

  1.1.6 นำแผนจัดการเรียนรู8ท่ีปรับปรุงแก8ไขแล8วไปใช8จริงกับกลุFมทดลอง 

 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร. มีข้ันตอนดังตFอไปน้ี  
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                 1.2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสร8างแบบทดสอบและการเขียน

ข8อสอบกลุFมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร.  

                1.2.2 ศึกษาจุดประสงค.การเรียนรู8และสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร. ชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 

เรื่อง การเคลื่อนที่ โดยแบFงพฤติกรรมตFาง ๆ ออกเปRน 4 ด8าน คือ ด8านความรู8-ความจำ ด8านความเข8าใจ ด8าน

การนำไปใช8 ด8านทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  

                 1.2.3 สร8างแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร.แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 

20 ข8อ     

                 1.2.4 ประเมินหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร.กระทำ

ตามข้ันตอน ดังน้ี 

                          1.2.4.1 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร.ไปให8ผู8เชี่ยวชาญทางการ

สอนวิทยาศาสตร.และผู8เชี่ยวชาญทางการวัดจำนวน 3 ทFาน ตรวจสอบลักษณะของคำถามตัวเลือก ความ

สอดคล8องระหวFางจุดประสงค.กับพฤติกรรมที่ต8องการวัด ความถูกต8องทางด8านภาษาแล8วนำมาปรับปรุงแก8ไข

ด8านความสอดคล8องระหวFางจุดประสงค.และพฤติกรรมท่ีต8องการวัด รวมถึงการใช8คำถามและตัวเลือกข8อสอบท่ี

มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาคFาดัชนีความสอดคล8อง (IOC) ท่ีมีคFาระหวFาง IOC ≥ .50 ข้ึนไป  

                          1.2.4.2 นำผลพิจารณาจากผู 8เชี ่ยวชาญมาคำนวณแตFละข8อ เพื ่อหาคFาดัชนีความ

สอดคล8องระหวFางข8อสอบกับจุดประสงค. (IOC) คัดเลือกข8อท่ีมีคFาดัชนีความสอดคล8อง  

                          1.2.4.3 นำแบบทดสอบไปเก็บข8อมูลกับกลุFมตัวอยFาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปYท่ี 

2/5 จำนวน 38 คน 

         1.3 แบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. 

             แบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.กFอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการเคลื่อนที่ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 2 จำนวน 20 ข8อ 100 คะแนน มีข้ันตอนในการสร8างดังน้ี 

                1.3.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการสร8างแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. ตาม

วิธีการของลิเคิร.ท  

                1.3.2 สร8างแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.จำนวน 20 ข8อ โดยลักษณะของคำตอบ

แบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.มี 5 ระดับได8แกF 5 4 3 2 1 โดยมีเกณฑ.การให8คะแนนดังน้ี 

                  5 หมายความวFา ข8อความน้ันตรงกับเห็นด8วยอยFางย่ิง 

                 4 หมายความวFา ข8อความน้ันตรงกับคFอนข8างเห็นด8วย 

                 3 หมายความวFา ข8อความน้ันตรงกับเห็นด8วยปานกลาง 

                 2 หมายความวFา ข8อความน้ันตรงกับคFอนข8างไมFเห็นด8วย 

                 1 หมายความวFา ข8อความน้ันตรงกับไมFเห็นด8วยอยFาง 
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             1.3.3 นำแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.ที่ผู8วิจัยสร8างขึ้นเสนอให8ผู8เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ.ด8านทางการสอนวิทยาศาสตร.และด8านวัดประเมินผล กลับผู8เชี่ยวชาญด8านจิตวิทยาจำนวน 3 

ทFาน ตรวจพิจารณาถึงรูปแบบการใช8ภาษาความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

             1.3.4 นำแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.คำนวณหาคFาดัชนีความสอดคล8อง (IOC) 

เพื่อคัดเลือกคำถามของแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.ที่มีคFาดัชนีความสอดคล8องระหวFางคำถามกับ

นิยามศัพท.เฉพาะตั้งแตF 0.5 ขึ้นไปมาใช8สFวนข8อที่มีคFาน8อยกวFา 0.5 นำไปปรับปรุงให8มีความเหมาะสมตาม

ข8อเสนอแนะของผู8เช่ียวชาญ                 

             1.3.5 นำแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.ที่มีคุณภาพปรับปรุงแก8ไขแล8วไปใช8กับกลุFม

ตัวอยFาง 

2. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขXอมูล 

 ผู8วิจัยได8ดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข8อมูล ผู8วิจัยได8ทำการทดลองด8วยตนเอง และดำเนินการเก็บ

ข8อมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปYการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 สร8างแผนการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร. และแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. เร่ืองการเคล่ือนท่ี 

 ข้ันท่ี 2 แนะนำข้ันตอนการทำกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 3 ทดสอบกFอนเรียน (Pre-test) โดยใช8แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การ

เคล่ือนท่ี และแบบประเมินเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. เร่ืองการเคล่ือนท่ี 

 ข้ันท่ี 4 ดำเนินการสอนโดยผู8วิจัยเปRนผู8สอนเอง 

 ขั ้นที ่ 5 เมื ่อเสร็จสิ ้นการสอนทำการทดสอบหลังเรียน (Post test) โดยใช8แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร. 

 ชั้นที่ 6 ตรวจให8คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร. แล8วนำ

คะแนนท่ีได8มาพิจารณาโดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตFอไป 

         6. การวิเคราะห.ข8อมูล 

            การวิเคราะห.ข8อมูล ผู8วิจัยได8ดาเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

            1. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. เร่ือง การเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 

2 โดยวิเคราะห.คFาเฉลี่ยและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. 

เรื่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปYที่ 2 ระหวFางกFอนเรียนและหลังเรียนด8วยการทดสอบ (t-test 

for Dependent Sample)  

            3. เปรียบเทียบคะแนนเจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.ระหวFางกFอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 ที่เรียนเรื่องการเคลื่อนท่ี ด8วยการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานโดยหา
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คFาเฉลี ่ย คFาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตFางโดยการทดสอบคFาที (t-test dependent 

samples) 

 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยนี้วัตถุประสงค.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 ระหวFางกFอนเรียนและหลังเรียนที่ได8รับการจัดการเรียนรู8โดยการสอนแบบใช8

ปAญหาเปRนฐาน ผู8วิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห.ข8อมูล ดังน้ี 

  1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. เรื ่อง การเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปYท่ี 2 กFอนเรียนและหลังเรียน โดยการเรียนรู8แบบใช8ปAญหาเปRนฐาน 

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. เร่ือง การเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช้ัน 

    มัธยมศึกษาปYท่ี 2 กFอนเรียนและหลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน 

 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� S.D. t Sig. 

กFอนเรียน (Pre-test) 38 20 9.68 2.68 
17.40 .00* 

หลังเรียน (Post-test) 38 20 14.50 2.81 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      

จากตาราง 1 แสดงให8เห็นวFาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร.กFอนเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปYที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทFากับ 9.68 คะแนน สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.68  และคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนการจัดการเรียนรู 8โดยใช8การสอนแบบใช8ปAญหาเปRนฐานเทFากับ 14.50 คะแนน เมื ่อนำคะแนนมา

เปรียบเทียบ พบวFาคFาเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.เรื ่องการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปYที่ 2 ที่ได8รับการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
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  2. ผลเปรียบเทียบเจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 กFอนเรียนและ

หลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบเจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 2 กFอนเรียนและ 

  หลังเรียน โดยใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน 

 

การทดสอบ N �̅� S.D. t Sig. 

กFอนเรียน (Pre-test) 38 65.73 8.40 
14.55 .00* 

หลังเรียน (Post-test) 38 78.84 8.83 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

     

จากตาราง 2 แสดงให8เห็นวFาเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.กFอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 มี

คะแนนเฉลี่ยเทFากับ 65.73 คะแนน สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคFา 8.40 เมื่อประเมินหลังเรียนการจัดการเรียนรู8

แบบปAญหาเปRนฐานมีคะแนนเฉล่ียเทFากับ 78.84  สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคFา 8.83 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยกFอนและหลังเรียน พบวFา เจตคติตFอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร.ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 เมื่อใช8

การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานหลังเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร. เร่ืองการเคล่ือนท่ี หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน 

   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร. เรื่องการเคลื่อนที่ เปรียบเทียบกFอนเรียนและ

หลังการใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน พบวFา หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวFากFอนเรียนอยFางมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล8องกับงานวิจัยของพิมพ.ใจ เกตุการณ.และคณะ (2560) ที่ศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร. ความสามารถในการแก8ปAญหา 

และเจตคติทางวิทยาศาสตร. ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปYที ่ 6 โดยพบวFาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร. หนFวยการเรียนรู8เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล8อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปYที่ 6 โดยการใช8การ

จัดการเรียนรู8แบบใช8ปAญหาเปRนฐาน หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ    

ศรัลยา วงเอี่ยมและคณะ (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

แก8ปAญหาทางวิทยาศาสตร. วิชาชีววิทยา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล8อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYท่ี 4 ท่ี

ได8รับการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานโดยพบวFา การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐาน ทำให8นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู8 วิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกวFาเกณฑ.ร8อยละ 70 อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการวิจัยที่สอดคล8องกันนี้สามารถกลFาวอ8างได8วFา การจัดการเรียนรู8โดยใช8ปAญหาเปRนฐานสามารถพัฒนาให8

ผู8เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นได8ทั้งตามบริบทของนักเรียนของผู8วิจัยและบริบทของนักเรียนในระดับชั้นอื่น ซ่ึง

เปRนได8จากกการจัดการเรียนรู8ดังกลFาวนักเรียนเปRนผู8ศึกษาข8อมูลและค8นพบโดยมีครูเปRนผู8ชFวยแนะนำทำให8

ผู8เรียนเกิดทักษะและพัฒนาระดับความรู8จนสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเองได8 

  2. เจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. เร่ืองการเคล่ือนท่ี หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน 

  การศึกษาเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร. เรื่องการเคลื่อนที่ เปรียบเทียบความแตกตFางของคะแนนเฉล่ีย

กFอนเรียนและหลังการใช8การจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานพบวFาหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวFากFอนเรียน

อยFางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล8องกับอลิศรา ศรีสร8อยและคณะ (2560) ที่ได8ศึกษาเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดอยFางมีวิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตFอการเรียนวิทยาศาสตร.ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่ 2 ที่เรียนรู8แบบวัฏจักรการเรียนรู8 7 ขั้น การเรียนรู8แบบการใช8ปAญหาเปRนฐานและ

การเรียนรู8แบบปกติ พบวFา นักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู8 7 ขั้นแบบการใช8ปAญหาเปRนฐาน มีเจตคติตFอ

การเรียน หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียน อยFางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชFนเดียวกับ พิมพ.ใจ เกตุการณ.และ

คณะ (2560) ที่พบวFา มีเจตคติตFอวิชาวิทยาศาสตร.หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และการที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้นดังกลFาวอาจจะเปRนไปได8วFา นักเรียนเปRนผู8ได8ศึกษาความรู8ด8วยตนเอง 

และสร8างเปRนความรู8ใหมF กิจกรรมที่ใช8ในการจัดการเรียนรู8มีความนFาสนใจมากกวFาให8ผู8เรียนนั่งฟAงบรรยายและ

ไมFมีสFวนรFวมในการเรียนรู8 จนกลายเปRนความเบ่ือหนFาย 

 

สรุปผลและขXอเสนอแนะ  

        1. การนำแผนการจัดการเรียนรู8แบบปAญหาเปRนฐานไปปรับใช8ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรเข8าใจ

ขั้นตอนของแนวทางการจัดการเรียนรู8แบบใช8ปAญหาเปRนฐานที่เน8นให8ผู8เรียนมีสFวนรFวม มีการจัดกิจกรรมที่ให8

เห็นถึงปAญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันซึ่งจะทำให8ผู8เรียนเห็นวFาเปRนเรื่อใกล8ตัว ครูควรมีการเตรียมสื่อท่ี

สอดคล8องกับสถานการณ.ปAญหาเพื่อกระตุ8นให8ผู8เรียนสนใจใครFรู 8  ครูควรสำรวจประเด็นปAญหาที่นFาสนใจ

สอดคล8องกับเนื้อหาที่ครูจะนำไปใช8ตามบริบทของนักเเรียนตนเองเพื่อแสดงให8เห็นวFาเปRนเรื่องใกล8ตัว และจัด

เวลาในการให8นักเรียนได8สืบค8น ครูผู8สอนควรเตรียมเอกสารความรู8ตFาง ๆ ให8ผู8เรียนในแตFละกลุFมให8มีความ

เหมาะสมกับสมาชิกในกลุFมเพ่ือให8สะดวกตFอการจัดกิจกรรมการเรียนรู8 

         2. การจัดการเรียนการสอน นักเรียนสFวนใหญFมักจะเคยชินกับการรับความรู8จากครูโดยตรง และไมF

คFอยแสดงความคิดเห็นเทFาที่ควร ครูควรแก8ปAญหาโดยการสร8างบรรยากาศในห8องเรียน รอให8ผู8เรียนเปRนผู8ตอบ

มากกวFาครูตอบคำถามของตนเอง ซึ่งนับวFาเปRนสFวนสำคัญอยFางยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8 โดยครูควรมี

ปฏิสัมพันธ.กับนักเรียนทุกคน และเป�ดโอกาสในนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น เชFน กรณีนี้นักเรียนพยายาม
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ตอบคำถามเพื่อแก8ปAญหา ครูอาจจะต8องชFวยด8วยการใช8คำถามเพื่อชFวยให8นักเรียนสามารถตอบได8  และ

พยายามให8นักเรียนแตFละคนสรุปความรู8ซ่ึงเปRนการตรวจสอบวFานักเรียนมีความเข8าใจมากน8อยเพียงใด 
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.com/file/d/0BwqFSkq5b7zSdDBwVVoyTHdlQlU/view 
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บทบาทของผู)สอนในฐานะผู)อำนวยความสะดวกในการเรียนรู)แบบนำตนเองของผู)เรียน:  

การวิจัยเชิงเอกสาร 

The Teacher's role as a Self-Directed Learning Facilitator:  

Documentary Research  

 
สมพงษD เผือกเอี่ยม 1ฝน นิลเขต2 ไอยเรศ บุญฤทธิ์3 

1สาขาวิทยาการเรียนรู.และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู.และศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; mootaro@gmail.com 
2-3คณะวิทยาการเรียนรู.และศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร;  

 

 

บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้นำบทความวิชาการและงานวิจัยเรื่องบทบาทของผูAสอนในการสรAางการเรียนรูAแบบนำ

ตนเองใหAผูAเรียนและผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAมาศึกษา มีวัตถุประสงคMเพื่อ 1.วิเคราะหMบทบาทของ

ผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA 2.สังเคราะหMบทบาทของ

ผูAสอนในฐานะผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง ตามกระบวนการวิจัยเชิงเอกสารตามแนวทาง

ของ Scott (1990, 2006) จากงานวรรณกรรมภาษาไทย 12 ฉบับ และวรรณกรรมภาษาตaางประเทศ 10 ฉบับ 

ใชAวิธีการวิเคราะหMเนื้อหาและสังเคราะหMโดยการจัดกลุaมแนวคิด ซึ่งพบทฤษฎีที่กลaาวถึงบทบาทของผูAสอน แตa

ไมaมีผลของอิทธิพลผูAสอนที่เกิดกับผูAเรียนและไมaสะทAอนบทบาทผูAอำนวยความสะดวกการเรียนรูAในการจัด

กระบวนการเรียนรูAที่สaงผลใหAผูAเรียนเรียนรูAแบบนำตนเอง เมื่อสังเคราะหMบทบาทผูAสอนในฐานะผูAอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง สามารถสรAางกระบวนการเรียนรูAไดA ดังนี้ 1.การตั้งเปgาหมาย ตAองคำนึงถึง

ความแตกตaางเพื่อสรAางการเรียนรูAที่ความหลากหลายและชaวยวินิจฉัยความตAองการของผูAเรียนนำไปสูaการ

กำหนดจุดมุaงหมาย  2.สรAางแผนการเรียนรูAดAวยตนเอง สaงเสริมใหAผูAเรียนสามารถเรียนรูAแบบนำตนเองจากการ

รaวมจัดกระบวนการใหAเกิดประสบการณM  3.กระบวนการติดตาม  มีการเรียนรูAส่ิงตaาง ๆ ไปพรAอมกับผูAเรียนและ

มีการสนทนากับผู Aเรียนอยaางตaอเนื ่อง  4.รับคำชี ้แนะจากผู Aอื ่น แนะนำบุคคลที่จำเปjนดAวยการสaงเสริม

ประสบการณMการเรียนรูAที่ฝlกฝนในการคิดขั้นสูง เปjนหุAนสaวนทางการเรียนรูA 5.ใครaครวญการเรียนรูA ประเมินผล

ตามความเปjนจริง   

 

คำสำคั : ครู อาจารยM การเรียนรูAแบบนำตนเอง การอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA   
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Abstract 

 This research studies the academic articles and research papers in the role of teachers 

who created the self-directed learning and the role of the learning facilitator. The purpose is 

to analyze the role of teachers to self-directed learning and the role of learning facilitators 

and to synthesize teacher’s role as a self-directed learning facilitator. This research follows 

the article research process of Scott (1990, 2006) by using content analysis domain analysis 

method from both of Thai and international journals were 12 and 10 articles, respectively. All 

results show the theory of teacher’s roles however, the Influence of teachers on learners was 

not investigated. The impact of self-directed learning process design form facilitators were not 

determine as well. This research indicated the 5  steps to design the self-directed learning 

process. 1 .  Set goals stage: To consider the diversities of learners; create the various learning 

method and diagnosis the needs of the learners to the stage of goals setting. 2. Create a plan: 

To encourage learners to self-directed learning with the experience process to self-planning. 

3. Monitor stage: Learning together and continuously dialogue. 4. Receive the advice from the 

expertise: To support learners' knowledge sources. Be a promoter of advanced thinking. 

Promote educational skills to acquire knowledge 5. Reflection stage: To evaluate the actually 

attribute of learners.   

 

Keyword: Teacher, Self-Directed Learning, Facilitator 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันประเทศไทยไดAพัฒนาเขAาสู aยุคสังคมฐานความรูA (Knowledge-Based Society) ตามการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงสaงผลใหAการเขAาถึงความรูAเปjนเรื่องที่งaายมากยิ่งขึ้น แตaเนื่องจากมีความรูAที่มาก

และมาจากหลากหลายแหลaง การจะไดAมาซึ ่งความถูกตAองและเชื ่อถือไดAของความรู Aเหลaานั ้น ตAองอาศัย 

ความสามารถในการเขAาถึงสื่อและเลือกรับสื่อไดAอยaางถูกตAองเหมาะสม (เจมสM เบลลันกา และรอนแบรนตM, 

2556) การจะไดAมาซึ่งความสามารถนี้ ผูAเรียนจะตAองมีความสามารถทางดAานการเรียนรูAดAวยตนเองเปjนพื้นฐาน

มากaอน (วิจารยM พาณิช, 2559) ซึ่งการเรียนรูAดAวยตนเองนี้ไดAพัฒนามาอยaางตaอเนื่องโดยเริ่มมาจากแนวคิดของ 

Knowles (1975) โดยเรียกวaาการเรียนรูAแบบนำตนเอง (Self-Directed Learning) อันเปjนกระบวนการท่ี

บุคคลใชAคAนหาความตAองการในการเรียนรูAของตนเอง เริ่มตAนที่การตั้งจุดมุaงหมาย แลAวจึงนำมาซึ่งการออกแบบ

กระบวนการเพื่อคAนหาความรูAที่มีความจำเปjน (Need) ในการนำมาใชAงานไดAจริง มีการกำหนดแหลaงคAนควAา
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เอกสารและแหลaงความรูAตaาง ๆ ที่เหมาะสมและนaาเชื่อถือ แลAวสรAางเปjนแผนการเรียนรูA เมื่อเรียนจนจบ

แผนการ ตัวผูAเรียนจะตAองทำการประเมินผลการเรียนรูAที่เกิดขึ้น วaาเปjนไปตามเปgาหมายตั้งตนแลAวหรือยัง ถAา

ยังจะตAองกลับไปคAนหาความรูAเพิ่มเติม ซึ่งการเรียนรูAที่เกิดขึ้นมานี้จะเปjนประสบการณMเฉพาะบุคคลใดบุคคล

หน่ึงเทaาน้ัน  

งานวิจัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรูAแบบนำตนเองทั้งการสรAางการเรียนรูAแบบนำตนเอง (Claxton, G, 

1999; Field, J.,2000; Jarvis, P.,2007) หรือการนำเอาเครื่องมือการวัดการเรียนรูAแบบนำตนเองของ “กูกลิ

เอลมิโน” ท่ีศึกษาเร่ือง Development of the Self-Directed Learning Readiness Scale ซ่ึงเรียกยaอๆ วaา 

SDLRS (Goglielmino, 1977)  นำมาใชA ซึ่งไดAใหAผลลัพธMการเรียนรูAในผูAเรียนแตaละคนแตกตaางกัน ซึ่งสาเหตุท่ี

เกิดขึ้นมาจาก 2 ป�จจัยที่เกี่ยวขAองคือ ตัวผูAเรียนที่ผaานประสบการณMในการเรียนรูAของตนเองมาในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งซึ่งโดยสaวนใหญaเปjนการเรียนรูAแบบเปjนผูAรับความรูA (Passive Learning) เมื่อตAองปรับตัวมาเรียนรูA

แบบนำตนเอง จึงยังคงมีวิธีการเรียนรูAแบบเดิม (วิจารยM พานิช, 2559) ซ่ึง Gerald Grow ไดAเสนอแนวคิดระดับ

การเรียนรูAแบบนำตนเองไวA 4 ระดับคือ (พสชนัน นิรมิตรไชยนนทM, 2549) 

1. พึ่งพา (Dependent) ผูAเรียนกลุaมนี้ถูกจัดวaาเปjนอันดับต่ำสุด มีความสามารถในการเรียนรูAแบบนำ

ตนเองต่ำมาก เพราะเปjนกลุaมที่จะตAองใหAผูAอื่นเปjนผูAนำในทุก ๆ ดAาน ตอบสนองตaอการกระตุAนใหAเกิดความ

สนใจต่ำ  

2. มีความใสaใจ (Interested) เปjนกลุaมที่ผูAเรียนมีความสนใจสิ่งตaาง ๆ รอบตัวอยูaบAาง ผูAเรียนกลุaมนี้จะ

ตอบสนองตaอการกระตุAน เม่ือพวกเขามองเห็นเปgาหมายหรือวัตถุประสงคMท่ีชัดเจน 

3. มีสaวนรaวม (Involved) ผู Aเรียนกลุaมนี ้พรAอมที่จะเรียนรู Aแบบนำตนเอง เมื ่อมีผู Aชaวยแนะนำ ใน

บางขณะก็เปjนผูAเริ่มไดAดAวยตนเอง ผูAเรียนกลุaมนี้เห็นคุณคaาของประสบการณMตัวเองและผูAอื่น และถือวaาเปjน

องคMประกอบหลัก 

4. นำตนเอง (Self-Directed) เปjนผูAเรียนที่สามารถกำหนดเปgาหมาย หรือมาตรฐานในการเรียนรูAของ

ตนเองไดA สามารถออกแบบหนทางที่จะนำไปสูaเปgาหมาย และสามารถประเมินตัวเองวaาบรรลุเปgาหมายแลAว

หรือยัง  

และอีกป�จจัยคือผูAสอนที่มีความเขAาใจตaอการเรียนรูAแบบนำตนเองอยูaในระดับที่แตกตaางกัน และโดย

สaวนใหญaจะใชAวิธีการสอนในรูปแบบที่ตนเองมีประสบการณMเดิมท่ีประสบความสำเร็จมาใชA โดยไมaไดAคำนึงถึง

ความแตกตaางกันของตัวผูAเรียน ดังนั้นเมื่อผูAสอนที่ตAองการจะพัฒนาผูAเรียนไปสูaการเรียนรูAแบบนำตนเองไดAน้ัน 

จะตAองสามารถออกแบบการเรียนรูAใหAไดAเหมาะสมกับผูAเรียนแตaละคน อีกทั้งยังจะตAองเปjนผูAที่เปjนตAนแบบใหA

ผูAเรียนอAางอิงรูปแบบการเรียนรูAแบบนำตนเองไดAอีกดAวย (วิจารยM พานิช, 2559) โดยตAองจัดวางตำแหนaงของ

ตนเองใหAเหมาะสมกับระดับการเรียนรูAของผูAเรียนแตaละกลุaม เชaน เปjนอาจารยM ผูAรู A ผูAแนะนำ (Authority, 

Coach) ที่มีหนAาที่กำหนดทุกอยaางใหAทำ ครูเปjนผูAบงการในหAองเรียน หรือ เปjนผูAสอนที่ทำหนAาที่เปjนผูAกระตุAน 
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ผูAชี้แนะ (Motivator, Guide) ทำหนAาท่ีชักชวนใหAผูAเรียนกระทำสิ่งตaาง ๆ บอกใหAคิดอะไรก็สามารถคิดไดA แตa

ตAองคอยสนับสนุนและชaวยเหลือ หรือเปjนผูAสอนที่กลายเปjนผูAอำนวยความสะดวก (Facilitator) คอยสaงเสริม

ใหAเกิดความรaวมมือกันในการเรียนรู Aเพื ่อบรรลุเปgาหมายรaวมกัน และ ผู Aสอนเปjนที ่ปรึกษา ผู Aเชี ่ยวชาญ 

(Consultant, Delegator) โดยท่ีผูAเรียนระดับน้ีจะมีความรับผิดชอบในการเรียนรูAของตัวเองท่ีสูงอยูaแลAว ผูAสอน

จึงคอยเปjนคนแนะนำในบางเร่ืองเทaาน้ัน 

เมื่อความสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้ มุaงประเด็นไปที่บทบาทของผูAสอน ที่จะตAองเปลี่ยนบทบาทจากผูA

ถaายทอดความรู Aไปเปjนผู Aท่ีมีความสามารถที่จะสังเกตผูAเรียน มีการเคารพเอาใจใสa การรับฟ�ง การสรAาง

ความรูAสึกที่เทaาเทียมกันทั้งตaอผูAเรียนดAวยกันเองและกับผูAสอน การเห็นคุณคaาในประสบการณMของผูAเรียน การ

ใหAความสำคัญกับกระบวนการกลุaม การสรAางพื้นที่ปลอดภัย การใหAกำลังใจ การมีสaวนรaวม เปjนตAน ซึ่งบุคคล

ดังกลaาวนี้ ถูกเรียกวaา ผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA (Facilitator) (ทีมกระบวนกร มจธ., 2558) แตaทั้งน้ี

เมื่อพูดถึงคำวaา Facilitator ที่มีใชAในเมืองไทยอยูaแลAว ซึ่งแยกออกมาเปjนอีกกลุaมที่ไมaไดAสอดคลAองกับการ

จัดการเรียนรูAแบบนำตนเอง ยกตัวอยaางเชaน ปรีชา เรืองวิชาธร (2551: 6-8) ไดAบอกวaา เปjนผูAอำนวยความ

สะดวก หรือ ผูAสนับสนุนการเรียนรูA ที่ทำหนAาที่จัดเตรียมสิ่งตaาง ๆ ทั้งสถานที่ อุปกรณM เครื่องมือ บทเรียน 

เพ่ือใหAจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนดำเนินการไปไดA ธนา นิลชัยโกวิทยM และอดิศร จันทรสุข (2552) กลaาว

วaาเปjนผูAที่สามารถออกแบบการอบรมไดA ซึ่งจะเรียกวaาวิทยากระบวนการ มีหนAาที่ออกแบบกระบวนการและ

จัดกระบวนการใหAไดAตรงตามวัตถุประสงคM ที่ผูAเรียนหรือองคMกรคาดหวังไวA โดยไมaใชAวิธีการสอนตามเนื้อหาใน

บทเรียนแตaเพียงอยaางเดียว แตaมีการสอดแทรกความรูAและความเขAาใจไปกับกิจกรรมท่ีทำ เพ่ือใหAผูAเรียน คAนพบ

ดAวยตนเอง เขAาถึงบทเรียนจากการทำดAวยตนเอง (Learning by Doing) และณัฐฬส วังวิญ¢ู (วิศิษฐM วังวิญ¢ู, 

2550) ไดAใหAความหมายไวAคือ กระบวนกร ซ่ึงหมายถึงผูAท่ีมิไดAมุaงเนAนนำพาความรูAท่ีแยกยaอยออกเปjนวิชาตaาง ๆ 

ในการศึกษาแบบแยกสaวน ไปใหAกับผูAเรียนเทaานั้น แตaเปjนการนำพาใหAผูAเรียนนAอมกลับเขAามามองเห็นตนเอง 

มองใหAเห็นและเขAาใจตนเองอยaางลึกซึ้ง เพื่อที่จะมองเห็นวaาตนเองมีตAนทางความรูAและไมaรูAในเรื่องเหลaาน้ี

อยaางไร และจะตีความหมายตaอไปอยaางไร 

จากที่กลaาวมา ผูAสอนที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเรียนรูAแบบนำตนเองไดAมุ aงเปgาไปสูaการ

ตรวจสอบความสามารถของตัวผูAเรียนในประเด็นความสามารถเรียนรูAแบบนำตนเองไดAในระดับใด และการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรูAแบบนำตนเองเพื่อใหAผูAเรียนไดAเรียนรูAองคMความรูAบางอัน ซึ่งยังไมaพบงานวิจัยหรือ

บทความที่สะทAอนถึงผลกระทบของตัวผูAสอนหรือกลaาวถึงบทบาทของตัวผูAสอนในการทำหนAาที่ใหAผูAเรียนเกิด

การเรียนรูAแบบนำตนเองไดA และการศึกษาในสaวนของผูAอำนวยความสะดวกการเรียนรูAนั้นเปjนกลุaมคนที่ทำงาน

เฉพาะดAานตามบริบทตaาง ๆ เพื ่อใหAผู Aเรียนเกิดการเรียนรู AไดA แตaยังไมaไดAคำนึงถึงบริบทที ่เกี ่ยวขAองกับ

ความสามารถของผูAเรียนที่จะเรียนรูAแบบนำตนเองไดA จึงเปjนที่มาของงานวิจัยเอกสารชุดนี้ที่มีความสนใจจะ
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สะทAอนใหAเห็นวaาทั้งสองเรื่องที่กลaาวมาลAวนมีความเชื่อมโยงกัน และในที่สุดอาจจะเปjนเรื่องเดียวกันเพียงแตaวaา 

“ถูกหลงลืมท่ีจะใหAความสำคัญในการศึกษาไป ?”  

 

วัตถุประสงคCการวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะหMบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเองและบทบาทผูAอำนวยความสะดวกใน

การเรียนรูA 

2. เพ่ือสังเคราะหMบทบาทของผูAสอนในฐานะผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดJานเน้ือหา  

  การวิจัยเชิงเอกสารครั้งนี้ ดำเนินการโดยการทบทวนเอกสารที่เปjนทั้งงานวิจัย บทความ

วิชาการ คูaมือ เกณฑMมาตรฐาน เทaาท่ีสืบคAนไดA เพ่ือศึกษาแนวคิด 

1. 1 บทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเอง (Self-Directed Learning) 

1. 2 บทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA  (Learning Facilitator) 

1. 3 บทบาทของผูAสอนในฐานะผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง )Self-

Directed Learning Facilitator)  

 ขอบเขตดJานระยะเวลา เปjนการศึกษาเอกสาร 20 ป¥ยAอนหลัง )หลังป¥ 2000 เปjนตAนมา( เกี่ยวกับการ

การเปjนผูAอำนวยความสะดวกการเรียนรูA และการเปjนผูAเรียนรูAแบบนำตนเอง สอนในฐานะผูAอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง ซึ่งคAนพบในวรรณกรรมที่สอดคลAองกับหลักเกณฑMการคัดเลือกเอกสารและ

ตรงกับวัตถุประสงคMของงานวิจัย แบaงเปjนวรรณกรรมภาษาไทย 12 ฉบับ และวรรณกรรมภาษาตaางประเทศ 

จำนวน 10 ฉบับ  

 

วิธีดำเนินงานวิจัย  

 1. การวิจัยครั้งนี้เปjนการวิจัยเชิงเอกสาร ดAวยเริ่มตAนที่การคัดเลือกเอกสารระดับทุติยภูมิที่สอดคลAอง

กับวัตถุประสงคMของการวิจัย ประกอบไปดAวย บทความวิชาการ บทความวิจัย และเอกสารเผยแพรa รวมถึง

ขAอมูลสารสนเทศที่สามารถสืบคAนไดAจากแหลaงตaาง ๆ เชaน thailis, google scholar เปjนตAน ตามแนวทางของ 

Scott (1990; 2006) 1) มีความถูกตAอง (Authenticity) คือเปjนเอกสารที ่มาจากแหลaงที ่นaาเชื ่อถือไดA มี

ความถูกตAอง สมบูรณM 2) มีความนaาเชื่อถือ (Credibility) คือ เปjนเอกสารที่ปราศจากขAอผิดพลาดและการ

บิดเบือนขAอมูล 3) มีความเปjนตัวแทน (Representativeness) คือเปjนเอกสารที่สามารถแสดงรายละเอียด
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แทนเอกสารประเภทเดียวกันไดA และ 4) มีความหมายชัดเจน (Meaning) คือ เปjนเอกสารที่สามารถเขAาใจไดA

งaาย ชัดเจน สอดคลAองกับวัตถุประสงคMและนัยสำคัญของการวิจัย  

 2. เมื่อไดAเอกสารมาแลAว ผูAวิจัยทำการจัดการเอกสารและใชAวิธีการวิเคราะหMดAวยเทคนิควิเคราะหM

เนื้อหา (Content Analysis) (Mogalakwe, 2006) ในเรื่องที่มีความสอดคลAองกันของบทบาทผูAสอนในการ

เรียนรูAแบบนำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA  

 3. เมื ่อวิเคราะหMแลAวทำการสังเคราะหMโดยวิธีการจัดกลุ aมตามแนวคิดของ (Domain Analysis) 

(Mogalakwe, 2006) เพื่อสังเคราะหMใหAออกมาเปjนผูAสอนในฐานะผูAอำนวยความสะดวกการเรียนรูAแบบนำ

ตนเอง  

 

ผลการวิจัยเอกสาร 

 เพื่อทำใหAมองเห็นภาพไดAอยaางชัดเจนยิ่งขึ้น ผูAวิจัยไดAจำลองผลการวิจัยเอกสารออกมาในลักษณะ

สัญลักษณMทางคณิตศาสตรMเพื่อใหAทราบถึงตำแหนaงของขAอมูลและองคMความรูAที่ไดAจากเอกสารตaาง ๆ ดังแสดง

ในภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธMเก่ียวกับบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเอง บทบาทของผูAอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูAและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง 

 

1. การวิเคราะหMบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวก

ในการเรียนรูA ดังแสดงภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธMเก่ียวกับบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูA 

 

 จากขAอมูลที่ไดAจากการศึกษา พบวaา ขAอมูลของบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเอง และ

บทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA เปjน 2 เรื่องที่มีความแยกขาดกัน ทั้งสองเรื่องลAวนมีการทำวิจัย

และพัฒนาขึ้นในขอบเขตของตนเอง ในขอบเขตของการเรียนรูAแบบนำตนเอง ผูAสอนแสดงบทบาทเชaนในการ

เปjนผูAอำนวยความสะดวก แตaไมaไดAบอกชัดเจนวaาเปjนผูAอำนวยความสะดวก และในขอบเขตของผูAอำนวยความ

สะดวกในการเรียนรูA มีการพัฒนาความรูAในสaวนของตนเอง มีการพัฒนาทักษะ หรือจัดอบรมที่จะทำใหAสามารถ

เปjนผูAอำนวยความสะดวกการเรียนรูAไดA ซึ่งขAอมูลแสดงดังตารางที่ 1 เปjนขAอมูลที่สรุปบทบาทของผูAสอนและผูA

อำนวยความสะดวก 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหMขAอมูลบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเอง และบทบาทของผูAอำนวย

ความสะดวกในการเรียนรูA 

 

บทบาทของผูJสอนในการเรียนรูJแบบนำตนเอง บทบาทของผูJอำนวยความสะดวกในการเรียนรูJ 

1. ผูAสอนตAองคำนึงถึงความแตกตaางกันของผูAเรียนแตa

ละคนและจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุaนตาม

ความสามารถของแตaละคน 

2. สaงเสริมใหAผูAเรียนสามารถเรียนรูAแบบนำตนเองไดA  

3. ผูAสอนสามารถเรียนรูAสิ่งตaาง ๆ ไปพรAอมกับผูAเรียน

ดAวยและมองการเรียนรูAแบบนำตนเองเปjนเชaนวิธีการ

หนึ่งที่ใชAในการสaงเสริมพัฒนาการในฐานะผูAเรียน

ดAวย  

1.  สรAางบรรยากาศใหAเหมาะสมตaอการเรียนรูAที ่มี

ความหลากหลายดAวยความเปjนมิตร 

2.  ชaวยเหลือในการกำหนดจุดมุaงหมายทางการเรียน

และวินิจฉัยความตAองการของผูAเรียนในการใหAการ

สนับสนุนชaวยเหลือ  

3.  เปjนผูAที ่จัดกระบวนการใหAเกิดประสบการณMใน

การเรียนรูA และวางแผนการเรียนรูA มากกวaาการปgอน

ขAอมูลใหAกับผูAเรียน 
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บทบาทของผูJสอนในการเรียนรูJแบบนำตนเอง บทบาทของผูJอำนวยความสะดวกในการเรียนรูJ 

4. สร Aางบรรยากาศโดยเฉพาะบรรยากาศทาง

จิตวิทยาที ่เอื ้อตaอการเรียนรู Aแบบนำตนเองของ

ผูAเรียน  

5. การสนทนากับผูAเรียน  

6. ดูแลจัดหาแหลaงความรูAใหAผูAเรียน รวมไปถึงการ

ประเมินผลและการสaงเสริมใหAมีความคิดวิเคราะหM  

7. นำผูAเรียนกaอนที่ผูAเรียนจะสามารถเริ่มนำตนเองไดA 

เมื ่อผู Aเรียนสามารถเรียนรู AดAวยตนเองไดAบAางแลAว 

ผู Aสอนจึงเหลือบทบาทเพียง 3 ประการ คือ การ

แนะนำ การชaวยเหลือ และจัดหาแหลaงความรูA

ทaาน้ันสนับสนุนเ  

4.  เปjนผูAชี้แนะและแสวงหาทรัพยากรที่จำเปjนไวA มี

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่งaายตaอการทำความ

เขAาใจ 

5.  เปjนผูAสaงเสริมการคิดขั้นสูง โดยจัดประสบการณM

การเรียนรูAท่ีฝlกฝนในการคิดข้ันสูง 

6.  เปjนหุAนสaวนทางการเรียนรูA โดยเปjนทรัพยากร

บุคคลท่ีมีความยืดหยุaน สะดวกในการเขAาถึง  

7.  สaงเสริมทักษะการศึกษาหาความรู A ทักษะการ

ตัดสินใจ และการพัฒนาตนเองของผูAเรียน 

8.  ชaวยการประเมินผลการเรียนรูA โดยการชaวยผูAเรียน

ในการหาวิธีการประเมินผลการเรียนที่สอดคลAองกับ

วัตถุประสงคM 

 

 2. การสังเคราะหMบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง แสดงขอบเขตในภาพ

ท่ี 3  

 

 
 

ภาพท่ี 3 ความสัมพันธMเก่ียวกับบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง 
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 การสังเคราะหMขAอมูลวิจัย จะใชAกระบวนการเรียนรูAแบบนำตนเองของ Knowles (1975) เปjนขั้นตอน

ในการดำเนินการ แลAวเอาบทบาทที่ไดAจากการวิเคราหMขAอมูลในสaวนของบทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบ

นำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA เขAาตามกระบวนการ ดังแสดงขAอมูลในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธMของกระบวนการเรียนรูAแบบนำตนเองกับบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการ

เรียนรูAแบบนำตนเอง 

กระบวนการเรียนรูJแบบนำ

ตนเอง 

บทบาทของผูJสอนในฐานะผูJอำนวยความสะดวกในการเรียนรูJแบบนำ

ตนเอง 

1. ต้ังเปjนเปgาหมาย (Set goal) 1. คำนึงถึงความแตกต'างกันของผูAเรียนแตaละคน 

2. สรAางบรรยากาศใหAเหมาะสมตaอการเรียนรูAท่ีมีความหลากหลาย  

3. ชaวยวินิจฉัยความตJองการของผูAเรียนในการใหAการสนับสนุน 

4. ชaวยเหลือในการกำหนดจุดมุ'งหมายทางการเรียน 

2. แผนการเรียนรู AดAวยตนเอง 

(Create a plan) 

1. ส'งเสริมใหAผูAเรียนสามารถเรียนรูAแบบนำตนเองไดA  

2. ร'วมจัดกระบวนการใหAเกิดประสบการณCในการเรียนรูA  

3. ร'วมวางแผนการเรียนรูJ มากกวaาการปgอนขAอมูลใหAกับผูAเรียน 

3. ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ิ ด ต า ม 

(Monitor) 

1. เรียนรูJส่ิงต'าง ๆ ไปพรJอมกับผูAเรียนดAวย 

2. สรJางบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ือตaอการเรียนรูAแบบนำตนเอง 

3. การสนทนากับผูJเรียน 

4. รับคำชี้แจงจากผูAอื่นไดAเทaาท่ี

จ ำ เ ป j น  ( Seek help when 

need) 

1. เปjนผูAช้ีแนะทรัพยากรท่ีจำเปaน 

2. สaงเสริมประสบการณCการเรียนรู Jที ่ฝcกฝนในการคิดขั ้นสูง ทักษะ

การศึกษาหาความรูA ทักษะการตัดสินใจ และการพัฒนาตนเอง 

3. เปaนหุJนส'วนทางการเรียนรูJ โดยเปjนทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุaน 

สะดวกในการเขAาถึง 

5. สรุปสะทAอนหรือใครaครวญ

การเรียนรูA (Reflection) 

1. การประเมินผลตามความเปaนจริง ดAวยการตั้งคำถามใหAผูAเรียนสะทAอน

ส่ิงท่ีไดAเรียนรูA 

2. ชaวยการประเมินผลการเรียนรูA โดยการชaวยผูAเรียนในการหาวิธีการ

ประเมินผลการเรียนท่ีสอดคลJองกับวัตถุประสงคC 
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สรุปผล 

 จากการวิจัยพบวaา บทบาทของผูAสอนในการเรียนรูAแบบนำตนเอง มีบทบาทที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใหA

ผูAเรียนเกิดความสามารถในการเรียนรูAแบบนำตนเองไดA โดยที่ในงานวิจัยสaวนใหญaมีอAางถึงในเชิงการทบทวน

วรรณกรรม แตaยังไมaพบงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ผลลัพธMการเรียนรูAของผูAเรียนที่เกิดจากการแสดงบทบาทของผูAสอน

ออกมาและในสaวนของการเปjนผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA ที่มีเปgาหมายเพื่อพัฒนาใหAผูAเรียนสามารถ

เรียนรูAไดA มีการนำไปใชAที่หลากหลายบริบทสaงผลใหAเกิดความเขAาใจในความหมายที่แตกตaางกัน และงานวิจัยท่ี

สืบคAนเปjนมิติของการพัฒนาใหAผูAสอน อาจารยM ครู เกิดความสามารถในการเปjนผูAอำนวยความสะดวกหรือการ

พัฒนาตนเองไดAจนกลายเปjนผูAมีความสามารถอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAไดA ซึ่งยังไมaมีงานวิจัยที่สะทAอน

ผลลัพธMการเรียนรูAท่ีเกิดข้ึนจากบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAเชaนกัน 

สิ่งที่ไดAจากการวิจัยเอกสารของทั้งสองเรื่อง พบวaา มีความทับซAอนกันของบทบาทในการเปjนผูAสอน

และผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA กลaาวคือ ในการจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเอง ผูAเรียนจะตAอง

ไดAรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกมากกวaาการเปjนผูAสaงตaอความรูA ดังนั้นกระบวนการตaาง ๆ ของ

ผูAสอนจึงเปลี่ยนไป ซ่ึงสอดคลAองกับการเปjนผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA ซึ่งเมื่อผูAวิจัยทำการสังเคราะหM

ขAอมูลท้ัง 2 เร่ืองเขAาดAวยกัน จึงสามารถสังเคราะหMไดAในหัวขAอท่ีตรงกัน ซ่ึงไดAแสดงในตารางท่ี 2  

 

อภิปรายผล 

 1. บทบาทของผูAสอนในการเรียนแบบนำตนเองและบทบาทของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูA 

ไมaไดAเปjนเรื่องที่แยกสaวนขาดจากกันแบบที่เปjนในป�จจุบัน ทั้งสองเรื่องเปjนเรื่องที่มีความคาบเกี่ยวกันหรือ

อาจจะเปjนเรื่องเดียวกัน ดังนั้นบทบาทไมaเพียงแตaทำหนAาที่เปjนเพียงผูAถaายทอด หรือผูAใหAวิธีการเทaานั้น ซ่ึง

สอดคลAองกับ วิเชียร ไชยบัง (วิจารณM พานิช, 2562) ที่กลaาววaา ครูมีหนAาที่ที ่จะเปลี่ยนหAองสอนใหAเปjน

หAองเรียนที่มีผูAเรียนเปjนศูนยMกลาง เปลี่ยนตนเองจากผูAทำหนAาท่ีสอนเปjน Facilitator ที่ไมaเนAนสอนครบตาม

หลักสูตร แตaตAองเตรียมกระบวนการใหAมาก เพื่อจัดกิจกรรมที่เปjนแรงบันดาลใจ ทAาทาย เรียนรูAรaวมกัน เกิด

กระบวนการสะทAอนคิดอยaางจริงจัง (Critical Reflection) กลายเปjนหAองเรียนที่มีชีวิตชีวา เปลี่ยนโลกทัศนM

และความเชื่อของตนเอง เกี่ยวกับความรูAเสียใหมa และเปลี่ยนตนเองใหAศรัทธาตaอเด็ก เช่ือวaาเด็กสรAางความ

เขAาใจไดA เด็กเรียนรู AไดAดีจากการทำกิจกรรมกลุaมและเดี ่ยว ไดAทำ ไดAคAน ไดAฟ�ง รaวมกันตีความ ตaอยอด

ความหมาย สรุป ซักถาม ปรึกษาถกเถียงกัน จนกระท่ังผูAเรียนพัฒนาตนไปสูaการเรียนรูAแบบนำตนเองไดA  

  2. ในการออกแบบกระบวนการเรียนรูA ของครู ผูAสอน และบุคคลใด ๆ ที่ทำหนAาที่เปjนผูAอำนวยความ

สะดวก )Facilitator) จะตAองมีการคำนึงถึงในสaวนของกลไกที่ผูAเรียนจะเกิดการเรียนรูAแบบนำตนเอง )Self-

Directed Learning) ไปดAวย ไมaใชaแคaการออกแบบกระบวนการเรียนรูAเพื่อสรAางใหAเกิดผลลัพธMที่ตAองการเพียง

อยaางเดียวดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งสอดคลAองกับแนวคิดของ ปารMกเกอรM เจ ปาลMมเมอรM (2556) ที่กลaาววaา การ
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เรียนการสอนไมaไดAจำเพราะแตaเนAนไปท่ีผลลัพธMหรือเปjนเพียงเทคนิค แตaมันกระบวนการท่ีสามารถเช่ือมรAอยกับ

นักเรียนและวิชาที่สอนไดAอยaางลุaมลึก ชaวยใหAนักเรียนไดAเรียนรูAวิธีการถักทอโลกสำหรับพวกเขาเอง และ

สaงเสริมใหAความรูAท่ีจะไดAรับมีความหมาย และท้ังยังไดAเรียนรูAวิธีการเรียนรูAของตนเอง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 สรุปผลเม่ือผูAเรียนผaานกระบวนการเรียนรูAแบบนำตนเอง 

 

ขJอเสนอแนะ  

 1. การสังเคราะหMบทบาทของอาจารยMในฐานะผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAแบบนำตนเอง เปjน

งานวิจัยเอกสารที่วิเคราะหMเอกสารเพื่อกำหนดกรอบและทำใหAเกิดความเขAาใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นควรมีวิธีการท่ี

จะออกแบบกระบวนการเรียนรูAเพื่อถaายทอดองคMความรูAไปสูaการทดลองใชAจริง ซึ่งตAองดำเนินงานวิจัยในระยะ

ตaอไป เพ่ือทำใหAส่ิงท่ีไดAสังเคราะหMน้ีเกิดประโยชนMในการนำไปใชAตaอไป 

 2. สามารถนำเอาเครื่องมือที่ใชAในการพัฒนาคุณลักษณะของผูAอำนวยความสะดวกในการเรียนรูAมาใชA

ในแตaละข้ันตอนของการพัฒนาผูAเรียนใหAเกิดการเรียนรูAแบบนำตนเองไดA เชaน ในขั้นตอนท่ี 1 การตั้งเปgาหมาย 

มีเครื่องมือที่สามารถนำมาใชA เพื่อทำใหAผูAเรียนเกิดความเขAาใจตนเองกaอน เชaน ผูAนำ 4 ทิศ นพลักษณM เม่ือ

เขAาใจตนเองแลAวจะสaงผลใหAเกิดความเขAาใจตaอกระบวนการเรียนรูAของตนเอง และรูAวaาตนเองไมaรูAอะไรบAาง 

สaงผลใหAสามารถสืบคAนหาความตAองการของตนเองไดA และกำหนดเปjนเปgาหมายที่ชัดเจนของตัวผูAเรียนไดA หรือ 

ในขั้นของการตรวจสอบผลหรือสะทAอนผลการเรียนรูA สามารถนำการใครaครวญสะทAอนคิดมาชaวยประเมินผล

การเร ียนรู A เช ิงค ุณภาพการเร ียนรู Aด AวยตนเองไดA ซ ึ ่งม ีอย ู a ในแนวทางการเร ียนรู Aจ ิตตป�ญญาศึกษา 

(Contemplative Education) 
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บทคัดย(อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อสร@างชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNาน

กิจกรรมการเรียนรู @ เช ิงร ุก กลุ NมตัวอยNางที ่ใช @ในการวิจ ัยคือ ผู @ เช ี ่ยวชาญด@านสื ่อการเรียนการสอน  

และด@านการสร@างเว็บไซต: จำนวน 3 ทNาน เครื่องมือที่ใช@ในการวิจัยแบบสอบถาม แบบประมาณคNา 5 ระดับ  

(rating scale) สถิติท่ีใช@ในการวิเคราะห:ข@อมูลเปfน คNาเฉล่ีย 

ชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก นั้นจะประกอบไป

ด @วย 1) ค ู Nม ือคร ูหร ือค ู Nม ือการใช @ช ุดการสอน 2) คำส ั ่ งหร ือคำช ี ้แจง 3) เน ื ้อหาสาระบทเร ียน  

4) ใบกิจกรรมการเรียนเชิงรุก 5) สื ่อการเรียนการสอน และ 6) แบบแบบทดสอบกNอนเรียน-หลังเรียน  

ผลการศึกษาพบวNา ในภาพรวมของชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ด@วยกิจกรรม Active 

Learning ในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ย = 4.37 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 แสดงวNาชุดการสอน

ที่ผู@วิจัยจัดทำขึ้นมีความเหมาะสมมาก สำหรับใช@ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสNงเสริมให@คุณครูท่ี

สนใจชุดการสอน เร่ืองการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ด@วยกิจกรรม Active Learning สามารถนำกิจกรรม

น้ี ไปประยุกต:ใช@ในการเรียนการสอนของตนเองได@  

 

คำสำคัญ :  ชุดการสอน การเรียนรู@เชิงรุก การสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML  
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Abstract 

The objective of this research is for creating the Active Learning Creating a Website in 

HTML Platform. The sample group in this research were 3 of the specialists in teaching material 

and website creators. The questionnaire research tool is 5 rating scale and analyze data 

statistics by mean.   

The Development of Instructional Package on the Topic of Creating Website by using 

HTML via Active Learning Activities Platform is consisted of 1) teaching manual book 2) 

Instruction or statement 3) lesson content 4) Active Learning activity paper 5) teaching 

materials and 6) pre- and post-test.   

The overall of study research found that, the specialists strongly agree with the Active 

Learning Creating a Website in HTML Platform with mean 4.37 and standard deviation = 0.38.   

The research results show that this platform is very appropriate for teaching and 

learning activities to encourage the interested teachers which can apply this activity to their 

own teaching and learning class.  

 

Keywords : Instructional Package, Active Learning, Creating a website in HTML 

 

บทนำ 

ในการศึกษายุคป�จจุบัน เปfนการศึกษาที่จะทำให@โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได@อยNางรวดเร็วและเต็ม

ไปด@วยส่ิงท่ีมีความท@าทาย สร@างสรรค: จินตนาการ รวมท้ังโอกาสและส่ิงสร@างสรรค:ท่ีแปลกใหมNนNาต่ืนเต@น อยาก

รู@อยากเห็น ซึ่งโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 เปfนหลักสูตรที่เน@นให@นักเรียนได@สัมผัสกับความเปfนจริงหรือเปfนเรื่อง

ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช@ได@จริง และไมNจำกัดอยูNแตNในห@องเรียนเทNานั้นแตNนักเรียนสามารถท่ี

จะศึกษาค@นคว@าได@จากแหลNงเรียนรู@ตNาง ๆ และครู นักเรียนสามารถท่ีจะเช่ือมโยงเน้ือหาเข@าสูNขุมคลังแหNงความรู@

ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนบทบาทจากการเปfนผู@ถNายทอดความรู@ไปเปfนผู@สนับสนุนชNวยเหลือ คอยให@คำแนะนำ 

สNวนนักเรียนเองก็จะเปลี่ยนบทบาทจากการเปfนผู@คอยรับความรู@เพียงอยNางเดียวไปเปfนผู@ที่ต@องศึกษา ค@นคว@า 

หาข@อมูล และปฏิบัติด@วยตนเอง ซึ่งเปfนการเรียนรู@เพื่อสร@างองค:ความรู@อยNางยั่งยืน และเปfนการปลูกฝ�งให@

ผู@เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู@ตลอดเวลา  

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู@เชิงรุก นับเปfนสิ่งที่ถูกกลNาวถึงมากที่สุดในการศึกษาชNวง

ศตวรรษที่ 21 นี้ ด@วยเพราะเปfนแนวจัดการเรียนรู@ที่จะชNวยให@ผู@เรียนสามารถเรียนรู@และตอบสนองตNอการ

พัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยNางรวดเร็ว โดยความหมายของ การเรียนรู@เชิงรุก (การเรียนรู@แบบลง
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มือปฏิบัติ) น้ัน หมายถึงกระบวนการเรียนรู@ที่มุNงเน@นให@ผู@เรียนสามารถเข@าใจและเรียนรู@อยNางมีความหมาย โดย

ผNานการกระทำและรNวมมือกันระหวNางผู@เรียนด@วยกัน ดังนั้นการพูดคุยแสดงความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ 

และการประยุกต:ใช@ ซึ่งกระบวนการเรียนรู@แบบการเรียนรู@เชิงรุกนั้น จะเน@นให@ผู@เรียน เรียนรู@และสร@างองค:

ความรู@ได@ด@วยตัวเอง จากการประสานงานรNวมกันระหวNางผู@เรียน โดยมีผู@สอนคอยชี้แนะและให@คำแนะนำ ซ่ึง

วิธีการเหลNานี้ นับเปfนขั้นที่สูงกวNา Passive Learning ทำให@สามารถสNงเสริมการเรียนรู@ของผู@เรียนได@ถึง 90% 

ซึ่งจะมากกวNาการเรียนรู@แบบ Passive Learning ที่สามารถสNงเสริมให@ผู@เรียนสามารถเรียนรู@ได@ไมNเกิน 50% 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2557) 

   เนื่องด@วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได@มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการสร@าง

เว็บไซต: จากการศึกษาพบวNาในนักเรียนขาดความกระตือรือร@นในการเรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห: ไมNกล@า

แสดงความคิดเห็น และนักเรียนหลายคนมีพื้นฐานความรู@ที่แตกตNางกัน จึงต@องมีสิ่งที่เข@ามากระตุ@นให@ผู@เรียนมี

ความสนใจและมีสNวนรNวมกับผู@สอนในชั้นเรียนมากขึ้น เพื่อที่จะให@ผู@เรียนมีความรู@ ความเข@าใจในเน้ือหาวิชาท่ี

มากข้ึน และเหมาะกับการศึกษาในยุคป�จจุบัน ทำให@รูปแบบการเรียนรู@เปfนไปได@งNายข้ึน   

             ดังนั้นทางผู@จัดทำมีความประสงค:ที่จะสร@างชุดการสอน โดยใช@กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก  

มาประยุกต:ใช@ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสร@างเว็บไซต: เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชา การสร@างเว็บไซต: ให@มีความนNาสนใจ ให@ผู@เรียนได@มีสNวนรNวมกับผู@สอน ได@ลงมือปฏิบัติจริง และทำให@

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อสร@างชุดการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา 

HTML 

 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในองค:ประกอบตNาง ๆ ของชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วย

ภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. ชุดการสอน เร่ืองการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก ประกอบด@วย 6 

สNวน คือ 

1.1  คูNมือครูหรือคูNมือการใช@ชุดการสอน  เปfนคูNมือสำหรับครูเพื่อศึกษาและปฏิบัติภายในคูNมือ

จะชี้แจงวิธีการใช@ชุดการสอนเอาไว@อยNางละเอียด ซึ่งทำเปfนแบบรูปเลNม ประกอบด@วยแผนการสอน แผน

บทเรียนและส่ิงท่ีต@องเตรียมกNอนสอน 
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1.2  คำสั่งหรือคำชี้แจง  เปfนการกำหนดให@ผู@เรียนดำเนินกิจกรรมอะไรบ@าง โดยระบุกิจกรรมไว@

เปfนลำดับข้ันตอนของการเรียน 

1.3  เน้ือหาสาระบทเรียน 

1.4  ใบกิจกรรมการเรียนเชิงรุก 

1.5  ส่ือการเรียนการสอน                       

1.6  แบบแบบทดสอบกNอนเรียน-หลังเรียน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การสรSางชุดการสอน 

การดำเนินการวิจัยเรื่อง ชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ด@วยกิจกรรม Active 

Learning เริ่มจากการวิเคราะห:เนื้อหาในการสร@างกิจกรรม การออกแบบชุดกิจกรรมการสอน ทฤษฎีสื่อการ

สอนและวัสดุชNวยสอน หลักการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนเชิงรุก การสร@างส่ือการสอนและการผลิตส่ือ

การสอน โดยมีลำดับข้ันการดำเนินการดังตNอไปน้ี 

1.1 วิเคราะห:เนื้อหาในการสร@างกิจกรรม โดยประกอบด@วย ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา วิชาการ

การสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล@วนำมา รวบรวมหัวข@อเรื่อง 

เพ่ือให@ได@รายละเอียดในขอบเขตความสมบูรณ:ของเน้ือหาวิชา 

1.2 การออกแบบชุดกิจกรรมการสอน ประกอบด@วยคูNมือสำหรับครูผู@สอน และสื่อที่ใช@ในการเรียน

การสอนการเรียนการสอน 

1.3 การนำชุดการสอน ให@ผู@เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงแก@ไขตามคำแนะนำ 

หลังจากผู@เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมแล@ว ผู@วิจัยได@ดำเนินการแก@ไขตามคำแนะนำของผู@เชี่ยวชาญ จน

ได@ชุดชุดการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก เร่ืองการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML  

1.4 จัดพิมพ:ชุดการสอนสำหรับครูผู@สอน เพ่ือนำไปให@ผู@เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 

 

2. การสรSางแบบประเมินเพ่ือวัดความเหมาะสมของชุดการสอน 

2.1 สร@างเครื่องมือประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML 

ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก เครื่องมือที่ผู@วิจัยสร@างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข@อมูลความเหมาะสมของ ชุดการสอน 

เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก ประกอบด@วยแบบ ประเมินความ

เหมาะสม มีวิธีการสร@าง ดังน้ี 

2.1.1 รNางแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNาน

กิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก โดยกําหนดข@อคําถามที่เปfนตัวแทนของสิ่งที่ต@องการวัดและข@อ คําถามให@ครอบคลุม
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องค:ประกอบตNางๆ ของชุดการสอน ลักษณะของแบบประเมินเปfนแบบตรวจสอบ รายการ (Checklist) โดยใช@

เกณฑ:ความเหมาะสม ซ่ึงผู@วิจัยกําหนดระดับความเหมาะสม ดังน้ี 

ระดับความเหมาะสม ความหมาย 

                          5                   หมายถึง                  มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  

                          4                   หมายถึง                  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

          3                   หมายถึง                   มีความเหมาะสมระดับปานกลาง  

          2                   หมายถึง                   มีความเหมาะสมในระดับน@อย 

          1                   หมายถึง                   มีความเหมาะสมในระดับน@อยท่ีสุด  

2.2 แตNงตั ้งผู @เชี ่ยวชาญ ผู @วิจัยดําเนินการแตNงตั ้งผู @เชี ่ยวชาญทั้งหมด 3 ทNาน เพื ่อประเมินความ 

เหมาะสมของชุดการสอน เร่ืองการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก 

2.3 นําชุดการสอน เรื ่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก และ  

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@

เชิงรุก ให@ผู@เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทNาน ประเมินความเหมาะสมโดยผู@วิจัย ได@อธิบายรายละเอียดของ ชุดการสอน 

เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก ตNอผู@เชี่ยวชาญและ เก็บรวบรวมข@อมูล

ด@วยตนเอง ใช@เวลาในชNวงเดือน กุมภาพันธ: พ.ศ. 2563 

2.5 ผลการประเมินชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก 

ที่ผู@วิจัยสร@างขึ้นพิจารณาจากการนําชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการ

เรียนรู@เชิงรุก ให@ผู@เช่ียวชาญทําการประเมินความเหมาะสม ตามตารางท่ี 1 
 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 คNาเฉลี่ย และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู@เชี่ยวชาญที่มีตNอชุดการเรียนรู@ด@วย

ตนเองท่ีผู@วิจัยพัฒนาข้ึน 

รายการ ค(าเฉล่ีย SD 

ด@านคูNมือครู 4.50 0.43 

1  คำช้ีแจงมีความเหมาะสมและสอดคล@องกับวัตถุประสงค: 4.67 0.58 

2  เน้ือหาสาระของคูNมือครูมีความครบถ@วนเหมาะสม 4.67 0.58 

3  ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู@ 4.67 0.58 

4  เน้ือหาสาระถูกต@องและมีความชัดเจน 4.33 0.58 

5  การจัดเรียงลำดับเน้ือหาสาระการเรียนรู@เหมาะสม 4.67 0.58 

6  การจัดกิจกรรมการเรียนรู@เหมาะสมกับผู@เรียน 4.00 0.58 
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รายการ ค(าเฉล่ีย SD 

7  ใช@ภาษาเหมาะสมเข@าใจงNาย ส่ือความหมายได@ดี 4.67 0.58 

8  มีการข้ันตอนการทำกิจกรรมชัดเจน 4.33 0.58 

ด@านแผนการสอน 4.22 0.19 

9  วัตถุประสงค:ครอบคลุมหัวข@อเร่ือง 4.33 0.58 

10  การกำหนดความรู@พ้ืนฐานท่ีจำเปfนเพียงพอในการสอน 4.00 0.58 

11  การกำหนดระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค: 4.33 0.58 

ด@านใบความรู@ 4.45 0.38 

12  เน้ือหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค: 4.67 0.58 

13  เน้ือหาวิชามีรายละเอียดเพียงพอกับระดับผู@เรียน 4.67 0.58 

14  คำช้ีแจงมีความเหมาะสมและสอดคล@องกับวัตถุประสงค: 4.67 0.58 

15  เน้ือหาสาระของคูNมือครูมีความครบถ@วนเหมาะสม 4.33 0.58 

16  ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู@ 4.00 0.00 

17  เน้ือหาสาระถูกต@องและมีความชัดเจน 4.33 0.58 

ด@านส่ือการเรียนการสอน 4.08 0.25 

18  การจัดเรียงลำดับเน้ือหาสาระการเรียนรู@เหมาะสม 4.67 0.58 

19  การจัดกิจกรรมการเรียนรู@เหมาะสมกับผู@เรียน 4.67 0.58 

20  ใช@ภาษาเหมาะสมเข@าใจงNาย ส่ือความหมายได@ดี 4.67 0.58 

21  มีการข้ันตอนการทำกิจกรรมชัดเจน 4.67 0.58 

22  วัตถุประสงค:ครอบคลุมหัวข@อเร่ือง 4.67 0.58 

23  การกำหนดความรู@พ้ืนฐานท่ีจำเปfนเพียงพอในการสอน 4.33 0.58 

24  การกำหนดระยะเวลาในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค: 4.67 0.58 

25  เน้ือหาวิชาครอบคลุมวัตถุประสงค: 4.67 1.15 

26  เน้ือหาวิชามีรายละเอียดเพียงพอกับระดับผู@เรียน 4.67 0.58 

ด@านแบบประเมินผล 4.60 0.58 

27  แบบฝ�กหัดครอบคลุมตามวัตถุประสงค:ท่ีได@กำหนดไว@ 4.67 0.58 

28  แบบฝ�กหัดสอดคล@องกับเน้ือหาในแตNละข@อ 4.67 0.58 

29  แบบทดสอบเหมาะสมกับความสามารถของผู@เรียน 4.67 0.58 

30  แบบฝ�กหัดเหมาะสมกับเวลาท่ีกำหนด 4.33 1.15 
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รายการ ค(าเฉล่ีย SD 

31  คำถามและคำตอบมีเป�าหมายชัดเจนไมNคลุมเครือ 4.67 0.58 

32  ตรวจคำตอบได@จากเน้ือหาของบทเรียน 4.67 0.58 

ด@านกิจกรรม 4.40 0.38 

33  กิจกรรมสอดคล@องกับเน้ือหา 4.33 0.58 

34  กิจกรรมตรงตามวัตถุประสงค:ท่ีกำหนดไว@ 4.33 0.58 

35  ผู@สอนสามารถนำกิจกรรมไปใช@สอนได@จริง 4.67 0.58 

36  คำช้ีแจงมีความเหมาะสมและสอดคล@องกับวัตถุประสงค: 4.33 0.58 

37  เน้ือหาสาระของคูNมือครูมีความครบถ@วนเหมาะสม 4.33 0.58 

รวม 4.37 0.38 

 

  จากตารางที่ 1 พบวNา ในภาพรวมผู@เชี่ยวชาญเห็นด@วยกับชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา 

HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก ในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉล่ีย = 4.37 และสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 

0.38 ด@านคูNมือครูอยูNในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ย = 4.50 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43 ด@าน

แผนการสอน อยูNในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ย = 4.22 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.19 ด@านใบความรู@ 

อยูNในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ย = 4.45 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 ด@านสื่อการเรียนการสอน 

อยูNในระดับเหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ย = 4.08 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25 ด@านแบบประเมินผล อยูNใน

ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด มีคNาเฉล่ีย = 4.60 และสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.58 และด@านกิจกรรม อยูNในระดับ

เหมาะสมมาก มีคNาเฉลี่ยเทNากับ 4.40 และสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 แสดงวNาชุดการสอนที่ผู@วิจัยจัดทำ

ขึ้นมีความเหมาะสมมาก สำหรับใช@ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสNงเสริมให@คุณครูที่สนใจชุดการ

สอน เรื ่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู @เชิงรุก สามารถนำกิจกรรมน้ี  

ไปประยุกต:ใช@ในการเรียนการสอนของตนเองได@ 

 

อภิปรายผล  

 จากการวิจัยครั้งนี้ ทำให@ได@ชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการ

เรียนรู@เชิงรุก ซึ่งเปfนกิจกรรมที่ชNวยสNงเสริมการเรียนรู@ให@นักเรียนเกิดทักษะ และกระบวนการคิดอยNางเปfน

ขั้นตอน ซึ่งนักเรียนได@ฝ�กการคิด ทำให@นักเรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น สนุกกับการเรียนและมีสNวนรNวมใน

กิจกรรมการเรียนมากขึ้น ผลปรากฏวNา ชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการ

เรียนรู@เชิงรุก อยูNในเกณฑ:ที่เหมาะสมมาก สามารถนำไปรูปแบบการเรียนการสอนไปใช@ได@จริง ซึ่งสอดคล@องกับ
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งานวิจัยของ รสิตา รักสกุล (2558) ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดยใช@ Active Learning ผลการว ิจ ัย พบวNา ค ุณภาพของการจัดการเร ียนการสอนแบบบูรณาการ  

โดยใช@ Active Learning มีคุณภาพอยุNในระดับดีมาก 

  

สรุปและขSอเสนอแนะ 

ชุดการสอน เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก สามารถนำไปใช@

ในการจัดการเร ียนการสอนได@ เนื ้อหาที ่จ ัดทำตรงกับขอบเขตที ่ต ั ้งไว @และเปfนไปตามแผนที ่วางไว@  

จึงมีความเหมาะสมมากสำหรับใช@ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสNงเสริมให@คุณครูท่ีสนใจชุดการสอน 

เรื่องการสร@างเว็บไซต:ด@วยภาษา HTML ผNานกิจกรรมการเรียนรู@เชิงรุก สามารถนำกิจกรรมนี้ ไปประยุกต:ใช@ใน

การเรียนการสอนของตนเองได@ สำหรับผู@ที่จะนำกิจกรรมการเรียนเชิงรุก ไปใช@ในการเรียนการสอน อาจเลือก

กิจกรรมให@เหมาะสมตามสภาพแวดล@อมห@องเรียน และผู@สอนอาจเพิ่มอุปกรณ:สื่อการสอนเพิ่มเติมได@ตามความ

เหมาะสมตNอกิจกรรมน้ัน ๆ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ผู@วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู@ชNวยศาสตราจารย: ดร.อัครวุฒิ  ปรมะปุญญา อาจารย:ที่ปรึกษาและ

ควบคุมงานวิจัย และคณาจารย:สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร: คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกทNานที่กรุณาให@คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจน ปรับปรุงแก@ไขให@งานวิจัยฉบับน้ี

สำเร็จไปได@ด@วยดี 
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีไอโอที 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างทักษะสําหรับผู้ว่างงานยุคโควิด 19 

Development of training courses for creating smart agriculture innovations 

with IoT technology to Upskill and Reskill for the unemployed people in the 

era of COVID 19  
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวย

เทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด 19 2)หาประสิทธิภาพหลักสูตร

ฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูI

วSางงานยุคโควิด 19 และ 3)หาผลสัมฤทธิ์ของผูIเรียนทางดIานทักษะการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวย

เทคโนโลยีไอโอที กลุSมตัวอยSางคือ  ผูIเชี่ยวชาญทางดIานการพัฒนาหลักสูตรเกษตรและเทคโนโลยี ผูIประกอบ

อาชีพดIานฟาร:มเกษตร 5 คน และผูIที่มีผลกระทบจากการแพรSระบาดของโรคโควิด 19 เป`นผูIวSางงานกลับมาอยูS

ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร: จำนวน 25 คน ไดIจากการรับสมัครผSานโครงการและเจาะจง เครื่องมือที่ใชIใน

การวิจัยครั ้งนี ้ประกอบไปดIวย 1)แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝGกอบรม 2)แบบประเมินความ

สอดคลIองของเนื้อหาเกษตรอัจฉริยะหลักสูตรการฝGกอบรม 3)ใบงานการทดลอง 4)แบบประเมินทักษะการสรIาง

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะดIวยไอโอที 5) แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการฝGกอบรม การวิเคราะห:ขIอมูลโดย

ใชIสถิติคSาเฉล่ียและคSาสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวSา 1)การพัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอ

โอที เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด 19 มีความเหมาะสมและสอดคลIองทางดIาน

เนื้อหาและการปฏิบัติ ในการเพิ่มพูนทักษะทางดIานเกษตรอัจฉริยะ อยูSในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพของ

หลักสูตรการฝGกอบรมการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สำหรับผูI

วSางงานยุคโควิด 19 คSา E1/E2  เทSากับ 81.41/93.87  3)ผลสัมฤทธิ์ของผูIผSานการฝGกอบรมมีความเขIาใจใน

หลักการการเขียนโปรแกรม การสรIางนวัตกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการฝGกอบรม อยูSใน

ระดับมากท่ีสุด 
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Abstract 

This research aims to 1) develop training courses creating smart agriculture innovations 

with IoT technology to improve skills and build skills for unemployed people in the COVID 19 

era. 2) find effective training courses creating smart agriculture innovations with IoT technology 

to improve skills and build skills for the unemployed in the COVID 19 era; and 3) find the 

achievement of learners in the skills of creating intelligent agriculture with IoT technology. The 

sample population is group of experts in the development of agricultural and technology 

courses and 25 people affected by the COVID-19 epidemic were unemployed and returned 

to their homeland in Surin Province. The tools used in this research include 1) training program 

suitability assessment form 2) content compliance assessment form for smart agriculture 

training course 3) test worksheet 4) smart agriculture innovation skills assessment form 5) 

training management satisfaction evaluation form data analysis using statistics, mean and 

standard deviation. 

The research results were found that 1) development of training courses creating smart 

agriculture innovations with IoT technology to improve skills and build skills for the 

unemployed, the COVID 19 era is appropriate and consistent in terms of content and practice. 

In enhancing smart agriculture skills at a high level 2) the effectiveness of training courses for 

creating smart agriculture innovations with IoT technology to improve skills for the 

unemployed in the COVID 19 era, E1 / E2 is 81.41 / 93.87. 3) the achievement of the trainees 

understands the principles of programming innovation and the satisfaction of the training is 

assessed at the highest level. 

 

Keywords: develop a training course, Upskill , Reskill, smart agriculture with IoT Technology 

 

บทนำ 

ป�ญหาการแพรSระบาดของโรคโควิด-19และวิกฤตเศรษฐกิจของโลก มีผลกระทบตSอมนุษยชาติ ไป

เกือบทุกดIาน ไมSเวIนแมIแตSการดำเนินชีวิตในประจำวัน สSงผลกระทบไปทั่วโลก สำหรับผลกระทบจากการแพรS
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ระบาดโรคโคว ิด 19 ในประเทศไทยถือได Iว Sาส SงผลกระทบอยSางมากไปทุกภาคสSวน ไม Sว Sาจะเป̀น

ภาคอุตสาหกรรม การทSองเที่ยว โรงแรมรIานอาหารตSางๆ ตIองทยอยกันป�ดตัวเนื่องจากแบกรับคSาใชIจSายตSอไป

ไมSไดI สSงผลใหIแรงงานมีผลกระทบตามไปดIวย แรงงานในภาคเหลSานี้สSวนมากตIองเดินทางกลับภูมิลำเนา 

ทIองถ่ินตนเอง กลายเป`นผูIวSางงาน สSงผลกระทบตSอการดำเนินชีวิต ครอบครัว ขาดรายไดI ไมSมีอาชีพรองรับ 

แรงงานบางสSวนไมSมีแหลSงทำกินเป`นของตนเอง จากขIอมูลการสำรวจของโครงการวิจัยน้ี มีแรงงานบางกลุSม

เดิมเป̀นแรงงานท่ีอยูSในภาคอุตสาหกรรมท่ีทำงานเก่ียวกับอุปกรณ:อิเล็คทรอนิคส:อัจฉริยะ และแรงงานเหลSาน้ีมี

องค:ความรูIทางดIานอุปกรณ:อิเล็คทรอนิคส:อัจฉริยะ ซึ่งเมื่อกลับมาอยูSบIานยังไมSรูIจะเริ่มตIนประกอบอาชีพ

ทางดIานใด โครงการวิจัยชุดนี้จึงไดIมีแนวความคิด ทำอยSางไร กลุSมคนเหลSานี้ จะสามารถประกอบอาชีพไดIดIวย

ตนเอง โดยมีหลักการเพิ่มพูน สรIางทักษะเพิ่มเติมองค:ความรูIใหมSๆ เขIาไป เมื่อมีทักษะและองค:ความรูIสามารถ

นำไปประกอบอาชีพดIวยการสรIางนวัตกรรมดIวยเทคโนโลยีไอโอทีทางดIานเกษตรอัจฉริยะ  หรือสิ่งประดิษฐ:

ใหมSๆ สำหรับการสรIางงาน ในยุคการแพรSระบาดโรคโควิด-19 ไดI 

ดังนั้นทSามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19การเพิ่มทักษะ (UpSkill) และการสรIางทักษะ (ReSkill) 

คือทางออกของคนทำงานในยุคโควิด-19 สำหรับการ UpSkill เป`นการพัฒนาทักษะเดิมใหIทันกับโลกยุค

ป�จจุบัน มักจะเป`นเรื่องการทำใหIคนใชIเทคโนโลยีเป`น เชSน เรียนรูIการควบคุมเครื่องจักรที่ใชI AI เพิ่มเขIามาไดI

และ ReSkill คือการสรIางทักษะใหมSที่เขIากับโลกป�จจุบันไดI ซึ่งอาจเป`นไดIหลายแนวทาง ขึ้นกับโจทย:ของภาค

ธุรกิจวSาตIองการคนที่มีลักษณะแบบใด (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2563) สำหรับในยุคการแพรSระบาดของโรคโควิด-19 

นโยบายของรัฐบาลในสSวนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร: วิจัยและนวัตกรรม หนSวยบริหารและจัดการ

ทุนดIานการพัฒนากำลังคนและทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรIางนวัตกรรมไดIใหI

ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนผูIที่วSางงานหรือผูIที่มีผลกระทบจากการแพรSระบาดของโรคโควิด-19 ผSาน 

มหาวิทยาลัยตSางๆ โดยผSานโครงการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น โครงการวิจัยจุดประสงค:เพื่อสSงเสริมการ

เรียนรูIตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (UpSkill/ReSkill) เนIนใหIมหาวิทยาลัยตSางๆ ที่สังกัดกระทรวง

อุดมศึกษาฯ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เป�าหมายเพื่อพัฒนากลไกและมาตรฐานเพื่อสSงเสริมการศึกษาและการ

เรียนรูIตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหมSๆรองรับอาชีพที่เปลี่ยนไปตามแนวโนIมการเปลี่ยนแปลงตาม

เทคโนโลยีของโลกและเพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจIางงานการประกอบอาชีพดIวยตนเอง โดยหลักสูตรท่ี

พัฒนาขึ้นมา ระบบการเรียนรูI การเสริมทักษะใหมSและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูIตลอดชีวิตที่เขIาถึงไดI

สำหรับทุกคน ที ่ถูกนำไปใชIกับการยกระดับการฝGกอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน

(UpSkill/ReSkill)ขยายผลการเรียนรูIท้ังในหIองเรียนและผSานระบบออนไลน: (กัญญวิมว:  กีรติกร,2562) 

การพัฒนาหลักสูตรการฝGกอบรมในยุคโควิด-19 เพื่อ Upskills/Reskill ทางดIานการสรIางนวัตกรรม

เกษตรอัจฉริยะดIวยเทคโนโลยีไอโอที เนIนใหIผูIเรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรไปแลIว ไดIเพิ่มพูนทักษะและสรIาง

ทักษะใหมSๆ สามารถนำองค:ความรูIทางดIานอุปกรณ:สมองกลฝ�งตัวผสมผสานเทคโนโลยีไอโอทีหรือที่เรียกวSา
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เทคโนโลยีเครือขSายของสรรพสิ่ง ไปประยุกต:ใชIกับการสรIางนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งนวัตกรรมเกษตร 

คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยตSางๆ เขIากับ

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล โดยใชI

ขIอมูลของตIนพืช สภาพแวดลIอมของฟาร:ม และฐานขIอมูลดIานการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป`นเครือขSาย มา

ประมวลผลดIวยโปรแกรมคอมพิวเตอร:เพื่อชSวยการตัดสินใจปรับป�จจัยการผลิตและการดูแลรักษาตIนพืชอยSาง

พอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไวIใหIนานท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด-19  

2) หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด 19 

3) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของผูIเรียนทางดIานทักษะการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยี 

ไอโอที  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดIกำหนดขอบเขตการวิจัยไวIดังน้ี 

กลุSมตัวอยSางผูIใหIขIอมูลท่ีใชIในการวิจัย มี 3 กลุSมคือ 

1. กลุSมผูIเช่ียวชาญดIานการพัฒนาหลักสูตรเกษตรศาสตร:และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน 

2. กลุSมผูIวSางงานจากผลกระทบการแพรSระบาดโรคโควิด-19 และกลับมาอาศัยอยูSภูมิลำเนา ในพ้ืนท่ี 

จังหวัดสุรินทร: การคัดเลือกกลุSมตัวอยSางใชIวิธีการรับสมัครประชากรเขIารSวมอบรมทดลองใชIหลักสูตรท่ี

พัฒนาขึ ้น จำนวน 25 คน และไดIเลือกผู IเขIารSวมอบรมทดลองการใชIหลักสูตรทั ้งหมดเป`นแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

3. ผูIประกอบอาชีพอาชีพฟาร:มเกษตร ที่ตIองการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบอัจฉริยะ จำนวน 

5 คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชIในการวิจัย 

1. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอ 

โอที เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและสรIางทักษะ จากผูIเช่ียวชาญดIานเกษตรศาสตร:และเทคโนโลยี 

2. แบบประเมินความสอดคลIองของหลักสูตรใหIเป̀นไปตามแนวความคิดของการปรับองค:ความรูIซ่ึง 
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กSอใหIเกิดผลท้ังทางดIาน Upskills/Reskills ใชIแบบประเมินความสอดคลIองระหวSางหัวขIอเร่ืองการฝGกอบรมกับ 

ภายในแบบประเมินประกอบดIวยวัตถุประสงค:เชิงพฤติกรรม   และความสอดคลIองระหวSางวัตถุประสงค:เชิง

พฤติกรรม กับแบบทดสอบของหลักสูตร ฝGกอบรม โดยใชIแบบมาตราสSวนประเมินคSา 3 ระดับ 

  3. ใบงานฝGกปฏิบัติใชIสำหรับฝGกปฏิบัตและวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝGกอบรมในแตSละหัวขIอเรื่องวSา ผูIเขIา

ฝGกอบรมมี ความกIาวหนIาทางทักษะ Upskill/ReskillอยSางไร นอกจากนี้ยังใชIเป`นเครื่องมือสำหรับการหา

ประสิทธิภาพของหลักสูตร ฝGกอบรม โดยกำหนดเกณฑ: 80 ในตัวแรก  

  4. แบบทดสอบ ใชIสำหรับการตรวจสอบและตรวจปรับความรูI ภาคทฤษฎีของผูIเขIาฝGกอบรมภาย 

หลังจากผSานการอบรมเนื้อหาในแตSละหัวขIอเรื่อง นอกจากนี้ยังใชIเป`นเครื่องมือสำหรับการหาประสิทธิภาพ

ของ หลักสูตรฝGกอบรม โดยกำหนดเกณฑ: 80 ในตัวหลัง  

  5. แบบประเมินทักษะการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะดIวยเทคโนโลยีไอโอที โดยประเมินไดIจาก 

ผูIเขIารSวมการฝGกอบรมหลักสูตร จะสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ  

  6. แบบประเมินผลความพึงพอใจ จากการเป�ดอบรมหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมทักษะและสรIางทักษะใหมSๆ ใน

ยุคป�จจุบัน เพื่อหาขIอดี ขIอเสีย ควรปรับปรุงในสSวนใดบIางในการเป�ดอบรมครั้งตSอไป เพื่อใหIบรรลุเป�าหมาย

ของการเพ่ิมทักษะและการสรIางทักษะเกษตรอัจฉริยะดIวยเทคโนโลยีไอโอที 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัยในมีข้ันตอนการดำเนินการดังน้ี 

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝGกอบรม เพื ่อเพิ ่มทักษะและสรIางทักษะ (Upskill/Reskill) 

เป`นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา ฯ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เป�าหมายเพื่อพัฒนากลไกและ

มาตรฐานเพื่อสSงเสริมการศึกษาและการเรียนรูIตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหมSๆรองรับอาชีพที่เปลี่ยนไป

ตามแนวโนIมการเปลี ่ยนแปลงตามเทคโนโลยีของโลก(อมรวิชช:  นาครทรรพ, 2559) . และเพื ่อเพ่ิม

ความสามารถในการถูกจIางงานการประกอบอาชีพดIวยตนเอง โดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมา ระบบการเรียนรูI 

การเสริมทักษะใหมSและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรูIตลอดชีวิตที่เขIาถึงไดIสำหรับทุกคน ที่ถูกนำไปใชIกับการ

ยกระดับการฝGกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน ซึ่งหลักสูตรการอบรมนี้เนIนเนื้อหาไปที่องค:

ความรูIทางดIานไอโอที การสรIางนวัตกรรมเพื่อการประยุกต:กับการเกษตรอัจฉริยะ โครงสรIางของหลักสูตร

ประกอบไปดIวย หนSวย หัวขIอหลัก หัวขIอยSอย เวลาที่ใชIในการอบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแสดงไดIดัง

ภาพตSอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการสรIางหลักสูตรฝGกอบรม 

 

จากภาพที่ 1 แสดงใหIเห็นถึงกระบวนการ การพัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม โดยไดIศึกษากฎระเบียบจาก

นโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ วSาดIวยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากำลังคนในยุคโควิด-19 แลIวนำไปสูS

กระบวนการอื่นในการพัฒนาหลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค:การฝGกอบรม การออกแบบหลักสูตร วัตถุประสงค:

เชิงพฤติกรรม การสรIางการ การปรับปรุงแกIไข กระบวนการยSอยตSางๆ เหลSาน้ีไดIใหIผูIเชี่ยวชาญดIานเกษตรและ

หลักสูตรUpskill/R
eskill เกษตร

อัจฉริยะด<วยไอโอที

วัตถุประสงค,
การฝ0กอบรม

ออกแบบ
หลักสูตร

วัตถุประสงค,เชิง
พฤติกรรม

สร8างหลักสูตร 

ปรับปรุงแก8ไข

ผู8เชี่ยวชาญ
ตรวจกำกับ 

หลกัสตูร

เกษตรอจัฉริยะ

ด้วยไอโอที

สื#อ

กิจกรรม

นวตักรรมประเมิน

เนื 1อหา
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เทคโนโลยีตรวจสอบและพิจารณา ทุกขั้นตอน จนกวSาจะเป`นสิ่งท่ีดีที่สุด เมื่อผSานกระบวนการแรกจะนำไป

สรIางเป̀นเน้ือหาในการฝGกอบรมในข้ันตอนตSอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรIางของหลักสูตรฝGกอบรม  

 

ภาพท่ี 2 แสดงใหIเห็นถึงรายละเอียดเน้ือหาท่ีไดIจากการสรIางการปรับปรุงแกIไขหลักสูตรการฝGกอบรม  

ซึ ่งจะเห็นไดIวSาการฝGกอบรมหลักสูตรที ่จะใหIผลดีในการ Upskill/Reskill มีการบูรณาการภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติไปดIวยกัน นอกเหนือจากนั้นในขั้นตอนตSางๆ จะมีการประเมินความกIาวหนIาทางดIานทักษะอยูS

ข้ันตอนสุดทIายของทุกเร่ืองของการฝGกอบรมและประเมินผลสุดทIายของการฝGกอบรม  
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2. 1. การทดลองใชIหลักสูตรการฝGกอบรม หลังจากหลักสูตรฝGกอบรมไดIผSานกระบวนการประเมิน 

ความสอดคลIองเนื้อหาการฝGกอบรมชุดการฝGกอบรมจากผูIเชี่ยวชาญ และไดIถูกปรับแกI ปรับปรุงตามคำแนะนำ

แลIว ไดIนำหลักสูตรฝGกอบรมเสนอตSอคณะเกษตรศาสตร:และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร: ดำเนินการตามกระบวนการ และใชIหลักสูตรฝGกอบรม สถานที่คือ หIองปฏิบัติการ

ออกแบบสมองกลฝ�งตัว  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร: คณะเกษตรศาสตร:และเทคโนโลยีเป̀นสถานที่ทดลองใชI

หลักสูตร ประกาศรับสมัครผูIเขIารSวมอบรมซึ่งเป`นผูIวSางงาน จากผลกระทบของการแพรSระบาดโรคโควิด-19 

จำนวน 25 คน เครื่องมือประกอบการฝGกอบรม เครื่องคอมพิวเตอร: ชุดทดลองNodeMCU  ESP32, เซ็นเซอร:, 

รีเลย: ,โปรแกรม KBIDE,Arduino IDE,Local Blynk Server,Blynk App. การฝGกอบรมหลักสูตร การสรIาง

นวัตกรรมเกษตรอินทรีย:ดIวยเทคโนโลยี 

3. รูปแบบการฝGกปฏิบัติการ การฝGกอบรมหลักสูตร เนIนใหIผูIเขIารSวมอบรมใชIเครื่องมือในการเขียน

โปรแกรมงSายดIวยภาษาบล็อคดIวยโปรแกรม KBIDE ซึ ่งผู IเขIารSวมอบรมไมSจำเป`นตIองมีพื ้นฐานการเขียน

โปรแกรมมามากนัก กระบวนการเก็บรวบรวมขIอมูลและวิเคราะห:ขIอมูล ดำเนินการเก็บขIอมูลต้ังเร่ิมดำเนินการ 

ประเมินความเหมาะสม ความสอดคลIองของหลักสูตรจากผูIเชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมขIอมูลการประเมินองค:

ความรูIจากผูIเขIารSวมฝGกอบรมหลักสูตรหลังจากการฝGกปฏิบัติในแตSละหนSวย แบบทดสอบ ประเมินผลหลังการ

ฝGกอบรมหลักสูตร นำขIอมูลท่ีไดIมาทำการวิเคราะห:โดยใชIสถิติคSาเฉล่ียและคSาสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการฝGกอบรมหลักสูตร การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที พบวSาการ

พัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ

สรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด-19   มีความเหมาะสมและสอดคลIองทางดIานเนื้อหาและการปฏิบัติ ใน

การเพ่ิมพูนทักษะทางดIานเกษตรอัจฉริยะ อยูSในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรดIาน ความสอดคลIองของหลักสูตรการฝGกอบรม จากผูIเช่ียวชาญ

จำนวน 5 คน (N-5) 
 

ดIาน  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความสอดคลVองของหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถในไปใชIไดIใน

การเปล่ียนแปลงในสถาณการณ:ป�จจุบัน 

1.2 หลักสูตร มีประโยชน:ตSอการ Upskill/Reskill ตSอ

ผูIเขIารSวมอบรมในสถาณการณ:ป�จจุบัน 

1.3 หนSวยหรือหัวเร่ืองการฝGกอบรมมีความเหมาะสมกับ  

Upskill/Reskill ตSอผูIเขIารSวมอบรมในสถาณการณ:ป�จจุบัน 

1.4 มีวัตถุประสงค:ครอบคลุมหัวเร่ือง 

1.5 การใหIชุมชนมีสSวนรSวมในการจัดหลักสูตรการฝGกอบรม 

1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมสำหรับผูIเขIารSวมอบรมเหมาะ

สำหรับ Upskill/Reskill ตSอผูIเขIารSวมอบรมในสถาณการณ:

ป�จจุบัน 

1.7 เม่ือผSานการเขIารSวมอบรมหลักสูตรน้ี ผIาเขIารSวมอบรม

สามารถประยุกต: ใชIงานไดIจริง ในการประกอบอาชีพ   

ในสถาณการณ:ป�จจุบัน 

1.8 ส่ือและอุปกรณ:ท่ีใชIในโครงการฝGกอบรม มีความเขIาใจ

งSายปฏิบัติไดIจริง 

1.8 ระยะเวลาท่ีใชIในการฝGกอบรมมีความเหมาะสม 
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มาก 

 

รวม 4.36 0.48 มาก 

 

จากตารางการประเมินผลความสอดคลIองของหลักสูตร ผSานการประเมินผลจากผูIเชี่ยวชาญ พบวSา ใน

เรื่องของกิจกรรมพบวSาทุกหนSวยการเรียน มีความสอดคลIองกับวัตถุประสงค:เชิง พฤติกรรม เนื้อหา และเวลา 

ดIานแบบฝGกปฏิบัติหรือใบกิจกรรมทุกหนSวยการเรียนมีความสอดคลIองกับ วัตถุประสงค:เชิงพฤติกรรม ในเรื่อง

x
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ขIอสอบพบวSา ทุกหนSวยการเรียนมีความสอดคลIองกับวัตถุประสงค:ทั่วไป เนื้อหา และเวลา และมีเกณฑ:การ

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

 ดIานประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝGกอบรม ผลการวิเคราะห:คSาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝGกอบรม

การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที ผลการวิจัยพบวSา สามารถนำไปใชIฝGกอบรมไดIอยSางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีคSาประสิทธิภาพของ หลักสูตรฝGกอบรมเทSากับ 81.41/89.86 ไมSต่ำกวSาเกณฑ: 80/80 ดัง

แสดงในตารางที่ 2 จากตารางจะเห็นไดIวSาผูIเขIาอบรมเดิมมีองค:ความรูIดIานอิเล็คทรอนิคส:เป`นพื้นฐาน เมื่อผSาน

การอบบรมสามารถทำคะแนนไดIผSานเกณฑ:ตามท่ีกำหนด แสดงวSาหลักสูตรสามารถนำไปใชIในรุSนตSอๆไปไดI 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห:คSาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวย

เทคโนโลยีไอโอที 

รายการ n å X x" S.D. คะแนน

เต็ม 

รIอยละ 

คะแนนรวมระหวSางเรียน 25 865 36 1.32 50 81.41 

คะแนนหลังอบรม 25 698 27.92 1.76 30 93.87 

 

ผลสัมฤทธิ์ของการฝGกอบบรม ผูIเขIารSวมอบรมสามารถเขียนโปรแกรมดIวยเครื่องมือการเขียนโปรแกรม

แบบไมSตIองใชIโคIด โดยใชIเคร่ืองมือการเขียนโปรแกรมแบบบล็อคดังแสดงในภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงผลงานการเขียนโปรแกรมของผูIเขIารSวมฝGกอบรมหลักสูตร 
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ภาพท่ี 4 แสดงผลงานการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะของผูIเขIารSวมอบรม 

 

ภาพท่ี 3-4 แสดงใหIเห็นถึงผลลัพธ:ของการเขียนโปรแกรมเพื่อสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซ่ึง

สามารถประยุกต:ใชIกับการเกษตรไดIจริง จากภาพเป`นการแสดงผลงานดIานการตรวจวัดสภาพแวดลIอม

อุณหภูมิความชั้นในแปลงปลูกแตงโมโต แสดงผลเป`นรูปแบบที่เป`นเวลาจริง และยังสามารถควบคุมการเป�ด-

ป�ดวาล:วน้ำ โดยแสดงผลท่ีหนIาจอสมาร:ทโฟนของเกษตรกรเอง  

 
ภาพท่ี 5 แสดงผลงานการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะของผูIเขIารSวมอบรม 

 

ภาพที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ของผูIเรียนที่สามารถสรIางนวัตกรรมฮาร:ดแวร:ที่นำไปใชIกับแปลงเกษตรไดI

จริงๆ โดยสามารถติดต้ังไดIท้ังแปลงเกษตรในระบบป�ดและระบบเป�ดไดI 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผูIเขIารSวมอบรมหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

ดIวยเทคโนโลยีไอโอที 

 

ขIอ 

 

 

 

 

S.D 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

รูปแบบของส่ืออุปกรณ:การอบรม  เหมาะสมนSาสนใจ 

 

ส่ือชนิดอ่ืนท่ีนำมาประกอบบทเรียนเหมาะสมและ

นSาสนใจ 

มีคำแนะนำในการอบรม 

กิจกรรมมีลำดับข้ันตอนเหมาะสม 

เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแตSละข้ันตอนเหมาะสม 

เน้ือหาสาระมีความเหมาะสมและนSาสนใจ 

ผูIเรียนมีความเขIาใจในเน้ือหาท่ีเรียน 

การจัดลำดับเน้ือหาเป̀นไปอยSางตSอเน่ืองเขIาใจงSาย 

ผูIเรียนไดIรSวมกิจกรรมอยSางสนุกสนานในทุกข้ันตอน

และท่ัวถึง 

 

วิทยากรอธิบายเพ่ิมเติมและตอบขIอสงสัยไดIเขIาใจ

ชัดเจนทุกคร้ัง 
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มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 รวม 3.93 1.07 มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูIประกอบอาชีพฟาร:มเกษตร จำนวน 5 คน (N-5) 

ดIาน  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. นวัตกรรมท่ีสรIางข้ึน สวยงาม เหมาะสม 

2. นวัตกรรมท่ีสรIางข้ึนใชIงานงSาย  

3. นวัตกรรมท่ีสรIางข้ึน ใชIงานไดIจริงกับแปลงเกษตร 

4. นวัตกรรมท่ีสรIางข้ึนราคาสามารถจัดหาไดI 

5. นวัตกรรมท่ีสรIางข้ึน สามารถประยุกต:ใชIไดI

หลากหลาย  

4.21 

3.89 

4.00 

4.33 

4.04 

0.71 

0.73 

0.65 

0.60 

0.58 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 4.09 0.65 มาก 
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  จากตารางที่ 4 พบวSาเมื่อนำนวัตกรรมที่ผูIเขIาอบรมไดIสรIางขึ้นมา และไปทดลองใชIงานจริงในพื้นท่ี

แปลงเกษตร นำไปใหIผูIประกอบอาชีพฟาร:มเกษตรประเมิน ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูSในระดับมาก 

แสดงใหIเห็นถึงนวัตกรรมท่ีสรIางข้ึนจากผูIเขIารSวมอบรมสามารถนำไปประยุกต:ใชIงานไดIจริง 

 

อภิปรายผล  

  การพัฒนาหลักสูตรฝGกอบรม การสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อเพิ่มพูน

ทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด 19 มีความเหมาะสมและสอดคลIองทางดIานเนื้อหาและการ

ปฏิบัติ ในการเพิ่มพูนทักษะทางดIานเกษตรอัจฉริยะ มีความเหมาะสมกับการนำไปประยุกต:ใชIสำหรับการ

ฝGกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับบุคคลที่วSางในยุคโควิด 19 และเหมาะสมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

ซึ่งการศึกษาในยุคนี้เนIนการนำป�ญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน นำไปสูSการคิดกระบวนการ การแกIป�ญหา

จริง โดยมีผูIใชIงานเป`นแกนกลาง หลักสูตรจึงมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใชIในการฝGกอบรมสำหรับผูIท่ี

ตIองการเรียนรูIดIานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที ซึ่งป�จจุบันและอนาคตกำลังเป̀นที่ตIองการ

ในการประกอบอาชีพในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหมS   

  ดIานประสิทธิภาพของหลักสูตร เมื่อนำไปฝGกอบรมจริง เมื่อผูIเขIารSวมอบรมผSานกระบวนการ การ

ฝGกอบรมในโครงการวิจัยน้ีสามารถที่จะทำแบบทดสอบผSานเกณฑ:การประเมินที่ตั ้งไวI ซึ ่งแสดงใหIเห็นวSา

หลักสูตรนี้สามารถนำไปใชIไดIจริง เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ เชSนการสอนแบบป�ญหา

เป̀นฐาน หรือการสอนแบบโครงงานเป̀นฐานและแบบอื่นๆ ที่ใชIกันอยูSในป�จจุบัน  และยังพบอีกวSาเมื่อผSานการ

ฝGกอบรมเสร็จผูIเขIารSวมอบรมหลักสูตรสามารถประยุกต:ใชIงานกับการควบคุมหรือการตรวจวัดในรูปแบบอื่นๆ 

ไดIอีกเชSนระบบบIานอัจฉริยะ การควบคุมผSานระบบเครือขSายอินเตอร:เน็ต เป`นหลักแนวความคิดใหมSสำหรับ

การศึกษาใหมSๆ ในยุคป�จจุบัน  โครงการวิจัยนี้ยังพบอีกวSาผูIที่ผSานการอบรมสามารถพัฒนาตSอยอดใหIเป̀น

หลักสูตรแบบโมดูล คือบูรณาการรSวมกันหลายๆ ศาสตร: เชSน ระบบบIานอัจฉริยะ ระบบเมืองอัจฉริยะ ซ่ึง

เหมาะสมการการจัดการเรียนการสอน การฝGกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในยุคการแพรSระบาดของโรคโควิด-19 

ยุคการใชIชีวิตแบบนิวนอร:มอล  

 

สรุปผลและขVอเสนอแนะ  

การศึกษาพบวSาการพัฒนาหลักสูตรการสรIางนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ดIวยเทคโนโลยีไอโอที เพ่ือ

เพิ่มพูนทักษะและสรIางทักษะ สำหรับผูIวSางงานยุคโควิด 19 มีความวเหมาะสมกับการใชIฝGกอบรมในยุคน้ี 

ประสิทธิภาพของหลักสูตรสามารถทำใหIผูIเรียนเกิดการ เพิ่มพูนทักษะ การสรIางทักษะใหมSๆ ในยุคการศึกษา

ศตวรรษที่ 21 ผลสัมฤทธิ์ของผูIเรียนสามารถในไปใชIงานไดIจริง เป`นไปตามความตIองการของผูIใชIงานอยSาง

แทIจริง ซึ่งในป�จจุบันการสรIางนวัตกรรมตIองเนIนผูIใชIงานเป`นสำคัญ หรือการสรIางจะตIองมาจากป�ญหาของ
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ผูIใชIงานอยSางแทIจริง หากมีการพัฒนาหลักสูตรและนำไปอบรมในครั้งตSอไปๆ ควรมีการบูรณาการขIามศาสตร:

ใหIมากขึ้นเชSน ระบบบIานอัจฉริยะ ระบบเมืองอัจฉริยะ ระบบดูแลสุขภาพผูIสูงอายุอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนา

ทักษะของคนใหIมีความม่ันคงในอนาคต 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค:เพ่ือศึกษากลยุทธ:การบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอล

ใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาใน

กรุงเทพมหานคร เปSนวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุOมตัวอยOางการวิจัย ไดMแกO ผูMมาใชMบริการสนาม

ฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน และผูMเช่ียวชาญดMานบริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา 

จำนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชMในการเก็บรวบรวมขMอมูล ประกอบดMวย แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณ: สถิติท่ีใชM ไดMแกO สถิติเชิงพรรณนา คือ คOาความถ่ี และคOารMอยละ 

 ผลการวิจัย พบวOา จากการสัมภาษณ:เชิงลึกผูMเช่ียวชาญดMานการบริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา 

มีกลยุทธ:ดังน้ี ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ใหMมีเจMาหนMาท่ีทำการตรวจดูความเรียบรMอยของสนาม อุปกรณ:ทุก

คร้ังหลังการใชMงาน ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา ใหMจัดทำเว็บเพจเพ่ือแจMงรายละเอียดเก่ียวกับสนาม เชOน 

โปรโมช่ัน แผนท่ี เบอร:โทรศัพท: เปSนตMน ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา ใหMจัดทำปlายแจMงอัตราคOาใชMบริการ

ของสนามอยOางชัดเจน และเปmดชOองทางใหMลูกคMาสามารถส่ือสารไดMกับเจMาของโดยตรง ดMานความรูปธรรมของ

บริการ ใหMมีพนักงานตรวจดูแลหลอดไฟใหMสามารถใชMงานไดMอยOางสม่ำเสมอ และจัดใหMมีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยไวMอำนวยความสะดวกบริเวณลานจอดรถ ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา ใหMจัดอบรมพัฒนาเจMาหนMาท่ี

ใหMมีใจรักงานบริการ บริการลูกคMาแบบเพ่ือนท่ีเปSนมิตรทำใหMลูกคMากลับมาใชMบริการซ้ำ 

 ผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนใหญOมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของสนาม

ฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร ในปpจจัยท้ัง 5 ดMาน ไดMแกO 1) ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ คิดเปSนรMอยละ 

74.29 2) ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา คิดเปSนรMอยละ 51.12 3) ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา คิดเปSนรMอย

ละ 75.83 4) ดMานความรูปธรรมของบริการ คิดเปSนรMอยละ 52.84 และ 5) ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา      

คิดเปSนรMอยละ 55.80 ตามแนวคิดคุณภาพการบริการ 

คำสำคัญ :  กลยุทธ:การบริหาร, คุณภาพการบริการ, สนามฟุตบอลใหMเชOา 
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Abstract 

The purposes of this study were to find out the strategic for services quality 

management of the football field rental business in Bangkok and to study the satisfaction of 

customers of the football field rental in Bangkok. This research is a mixed method. The 

research samples were 385 users of the football stadium rental in Bangkok. Respondents 

were obtained using accidental sampling. The instrument of this was the questionnaire. And 

indepth interview method which interviewed the five experts in the management of the 

football field rental business. 

The research results were found that the study revealed that from an in-depth 

interview with the experts of the football field rental business in Bangkok. There are several 

strategies. Firstly, Reliability and trust Is to have staff to inspect the orderliness of the field 

the device after every use. Customer responsiveness Prepare a web page to provide details 

about the field, such as promotions, maps, telephone numbers, etc. Customer confidence 

to prepare a sign clearly indicating the service fees of the field and open a channel for 

customers to communicate with the owner directly. Concreteness of the service have staff 

to look after the lamp so that it can be used regularly, and provide a security guard to 

facilitate the parking area. Customer understanding to training and development of staff to 

be in the service mind Friendly friend-like customer service keeps customers coming back 

for more. 

The research results were found that most of the respondents were satisfied with for 

services quality management of the football field rental business in Bangkok in 5 factors are 

1) Reliability and trust 286 users (74.29%), 2) Customer responsiveness 196 users (51.12%) 3) 

Customer confidence 291 users (75.83%), 4) Concreteness of the service 204 users (52.849%) 

and 5) Customer understanding 215 users (55.80%). from Service Quality concept. 

 

Keywords: Strategic Management, Service quality, Football field rental 

 

บทนำ  

ปpจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสรMางเสริมสุขภาพและสนับสนุนใหMประชาชนสนใจการออกกำลังกายมากข้ึน 

การออกกำลังกายจึงไดMรับความนิยมจากกลุOมคนรุOนใหมO โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ซ่ึงเปSนกีฬาท่ีไดMรับความนิยม
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มากท่ีสุด กีฬาฟุตบอลเปSนกีฬาท่ีไดMรับความนิยมท่ัวโลก ซ่ึงในเมืองไทยกระแสความนิยมในกีฬาฟุตบอลก็ไดM

ขยายวงกวMางมากข้ึน เพ่ือชOวยเสริมสรMางใหMสุขภาพรOางกายแข็งแรง กีฬาฟุตบอลเปSนท่ีนิยมท้ังในกลุOมวัยรุOนและ

วัยทำงาน โดยไมOตMองใชMทักษะความสามารถเฉพาะดMาน ไมOจำเปSนตMองมีอุปกรณ:เฉพาะในอดีตการเลOนฟุตบอล

นิยมเลOนกันกลางแจMง อากาศรMอน ฝนตกก็เลOนไมOไดM ในการเลOนแตOละคร้ังตMองใชMผูMเลOนจำนวนมากท่ีสำคัญสนาม

ขนาดใหญOกลางแจMงน้ันหายาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ (กระทรวงการทOองเท่ียวและกีฬา. 2557) 

การประกอบธุรกิจใหMเชOาสนามฟุตบอลน้ันจัดเปSนธุรกิจบริการซ่ึงมีคูOแขOงมาก การใหMบริการจะมีเพียง

แคOสนามใหMเชOาน้ันไมOเพียงพอแลMว ตMองบริการครบวงจรมีบริการเสริมอ่ืนๆ สนับสนุนการใหMบริการของสนาม

ดMวย เชOน อินเตอร:เน็ต เคร่ืองด่ืม และมีฟmตเนต สำหรับผูMท่ีช่ืนชอบการออกกำลังกายในลักษณะอ่ืนๆ มีรMาน

ขนมรMานเส้ือผMา รMานอาหารตOางๆ สOวนดMานในสนามจะมีหMองน้ำท่ีมีอุปกรณ:ตOางๆ ไวMคอยใหMบริการ เชOน หMอง

ซาวนOา ท่ีเป�าผม แชมพู ครีมอาบน้ำ และอุปกรณ:ตOางๆ สำหรับการซMอม โดยเสากรวยทุกสนามตMองพรMอม

รองรับกิจกรรมหลากหลายท่ีเก่ียวขMองกับดMานกีฬาท้ังหมด แตOสภาพของการใหMบริการของสนามในปpจจุบันยังมี

ปpญหาและยังมีขMอบกพรOองการใหMบริการและการอำนวยความสะดวกในการรองรับในสถานท่ีตOางๆ ของแตOละ

แหOงไมOเหมือนกัน เจMาของหรือพนักงานในแตOละแหOงทำหนMาท่ีแตกตOางกันขาดจรรยาบรรณ มีกฎเกณฑ:และ

ข้ันตอนมากจึงทำใหMระดับความพึงพอใจในการใหMบริการของลูกคMาไมOเทOาเทียมกัน ดMานการกำหนดราคาในแตO

ละสนามก็มีผลตOอการตัดสินใจของผูMท่ีเขMามาใชMบริการหากแตOส่ิงเหลOาน้ีผูMใหMบริการยังคำนึงถึงเพียงแตO

ผลประโยชน:ของตัวเอง โดยไมOคำนึงถึงส่ิงท่ีตอบสนองลูกคMาการทำธุรกิจก็คงจะยืนอยูOไดMไมOนานหรือแคOเพียง

ระยะเวลาส้ันๆ เทOาน้ัน เพ่ือเปSนการสรMางคุณภาพการใหMบริการ และโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจ

ใหMบริการสนามฟุตบอลนักการตลาดจะตMองสรMางมาตรฐานการใหMบริการและวิเคราะห:ถึงความจำเปSนความ

ตMองการเพ่ือสนองตOอความตMองการใหMกับลูกคMากลุOมเปlาหมายเพ่ือใหMเกิดความพอใจสูงสุด (ววิธิ เสนาวัตร. 

2556) 

สนามกีฬาฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพฯ จะมีท้ังหญMาจริงและหญMาเทียม มีสวOางภายในสนามโดยใชMไฟ

สปอตไลท: มีหลังคากันแดด กันฝน มีท่ีจอดรถ มีหMองน้ำท่ีสะอาด มีหMองอาบน้ำท่ีเพียงพอ มีรMานบริการ

เคร่ืองด่ืม มีสภาพแวดลMอมทางสังคมท่ีดี ท่ีต้ังของสนามอยูOบนถนนท่ีการจราจรไมOติดขัด และมีความปลอดภัย

ในทรัพย:สินของผูMมาใชMบริการ จึงเปSนส่ิงสนับสนุนใหMคนหันมาออกกำลังกายเพ่ิมมากข้ึน เพราะสามารถเลOน

กีฬาไดMทุกชOวงเวลาทำใหMมีการแขOงขันทางธุรกิจเพ่ิมสูงข้ึนอยOางตOอเน่ือง และมีการเจริญเติบโตของธุรกิจเกิดข้ึน

อยOางรวดเร็ว โดยมีสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพฯ ท้ังหมดอยูOประมาณ 55 แหOง ซ่ึงแตOละแหOงมีความแตกตOาง

กันในเร่ืองของลักษณะทางกายภาพของสนาม การตอบสนองความตMองการของลูกคMา ความนOาเช่ือถือของ

บริการ ความไวMวางใจและ การเขMาถึงจิตใจของผูMใชMบริการท่ีมีตOอธุรกิจ ดังน้ันส่ิงท่ีธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา 

ควรใหMความสำคัญอยOางย่ิง คือ คุณภาพการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตMองการของผูMใชMบริการใหMไดMรับ

ความพึงพอใจสูงสุด การบริการท่ีตอบสนองความตMองการของผูMใชMบริการไดMอยOางดีน้ัน ถือเปSนหัวใจสำคัญใน
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การสรMางความไดMเปรียบทางการแขOงขันใหMกับธุรกิจกOอใหMเกิดกำไรในธุรกิจอยOางย่ังยืน (ธีรกิตติ นวรัตน ณ 

อยุธยา. 2549) 

จากการท่ีสภาพสังคมเมืองในปpจจุบันเปSนสังคมท่ีมีการแขOงขันและมีขMอจำกัดในดMานเวลา รวมถึงการ

ใชMประโยชน:ในพ้ืนท่ีตMองกOอใหMเกิดประโยชน:สูงสุด จึงทำใหMธุรกิจบริการมีการแขOงขันกันสูงข้ึนมากเร่ือยๆ 

รวมท้ังธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา ทำใหMเจMาของกิจการน้ันตMองปรับเปล่ียนกลยุทธ:ในการใหMบริการเพ่ือใหMเกิด

คุณภาพของธุรกิจอันสOงผลใหMกิจการน้ันมีลูกคMาเพ่ิมมากข้ึน ผูMวิจัยจึงตMองการท่ีจะศึกษากลยุทธ:การบริหาร

คุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานครซ่ึงจะเปSนประโยชน:อยOางย่ิงตOอการดำเนิน

ธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาสามารถดำเนินธุรกิจไดMอยOางย่ังยืน 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ี ผูMวิจัยไดMกำหนดวัตถุประสงค: ไวMดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ:การบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ดMานเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูM วิจัยไดM ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับกลยุทธ:การบริหาร ดMวยการวิเคราะห:

สภาพแวดลMอมภายใน ไดMแกO จุดแข็ง (Strengths: S) และจุดอOอน (Weaknesses: W) ขององค:การ และศึกษา

เก่ียวกับการวิเคราะห:สภาพแวดลMอมภายนอก ไดMแกO โอกาส (Opportunities: O) และอุปสรรค (Threats: T) 

ขององค:การ และผูMวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับคุณภาพการบริการตามแนวคิด SERVQUAL โดย 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) คือ ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา 

ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา ดMานความรูปธรรมของบริการ และดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา 

2. ดMานประชากรและกลุOมตัวอยOาง 

 ประชากร หมายถึง ผูMท่ีเขMาไปใชMบริการในสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร และผูMเช่ียวชาญ

ดMานบริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา  

 3. ดMานเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ีต้ังแตOเดือนสิงหาคม  2562 – ธันวาคม 2563 

 4. ดMานพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ี ไดMแกO ธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร โดยผูMวิจัยเลือกธุรกิจ

สนามฟุตบอลใหMเชOาท่ีมีขนาดใหญO มีท้ังสนามในรOม สนามกลางแจMง สนามหญMาจริง และสนามหญMาเทียม  
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุOมตัวอยOางท่ีใชMในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชMในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดMแกO ผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 8 สนาม ซ่ึงมีจำนวนผูMเขMาใชMบริการท่ีไมOแนOนอนในแตOละวัน จึงกำหนดขนาดตัวอยOางจากการคำนวณกลุOม

ตัวอยOางดMวยสูตรท่ีไมOทราบคOาสัดสOวนประชากร (ธานินทร: ศิลป¤จารุ.2555) จากการคำนวณ พบวOา ขนาดตัวอยOาง

เทOากับ 385 คน ใชMวิธีการสุOมตัวอยOางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และผูMใหMขMอมูลสำคัญในการวิจัยเชิง

คุณภาพ  ไดMแกO ผูMเช่ียวชาญดMานบริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา จำนวน 5 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตMน ไดMแกO คุณภาพการบริการ ประกอบดMวย ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ดMานการตอบสนอง

ตOอลูกคMา ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา ดMานความรูปธรรมของบริการ และดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา 

ตัวแปรตาม ไดMแกO กลยุทธ:การบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหM เชOาใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ: เก่ียวกับกลยุทธ:การ

บริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร ใชMสัมภาษณ:ผูMเช่ียวชาญดMาน

บริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา รวม 5 คน 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

     เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีผูMวิจัยสรMางข้ึนเพ่ือท่ีใชMในการรวบรวมขMอมูลโดย

จัดลำดับเน้ือหาแบบสอบถามใหMครอบคลุมขMอมูลท่ีตMองการแบOงเปSน 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับขMอมูลสOวนบุคคลของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา ไดMแกO 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดM โดยลักษณะขMอคำถามสOวนใหญOเปSนคำถามปลายปmดท่ีมีคำตอบใหM

เลือกรายขMอ 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาใน

กรุงเทพมหานคร ใน 5 ดMาน ไดMแกO ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา ดMานการใหMความ

เช่ือม่ันตOอลูกคMา ดMานความรูปธรรมของบริการ และดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา คำถามเปSนลักษณะใหM

เลือกตอบพึงพอใจและไมOพึงพอใจ   

4. ข้ันตอนการสรMางเคร่ืองมือ 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูMวิจัยสรMางเคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง 2) รOางแบบสัมภาษณ: 3) นำเสนออาจารย:ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตMอง

เหมาะสมของคำถาม 4) ปรับปรุงแกMไขใหMถูกตMองตามคำแนะนำของอาจารย:ท่ีปรึกษา  
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4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูMวิจัยทำการสรMางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง 2) รOางแบบสอบถาม 3) นำรOางแบบสอบถามใหMอาจารย:ท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม

ของเคร่ืองมือ 4 ( นำรOางแบบสอบถามท่ีผOานการพิจารณาจากอาจารย:ท่ีปรึกษาแลMวสOงไปใหMผูMเช่ียวชาญ จำนวน

5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยมีคOา IOC เทOากับ 

0.94 และนำแบบสอบถามไปทดลองใชM (Try Out) เพ่ือวิเคราะห:หาความเช่ือถือม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถามกับคนท่ีไมOใชOกลุOมตัวอยOาง จำนวน 30 คน ผูMวิจัยไดMคOาความเช่ือม่ัน เทOากับ .905 ซ่ึงถือวOาอยูOใน

ระดับความเช่ือม่ันท่ีดี 

5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขMอมูล 

 5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมขMอมูลท้ังจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขMอง รวมท้ังจากการ

สัมภาษณ:ผูMเช่ียวชาญดMานบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาดMวยการบันทึกเสียงและการ

จดบันทึก  

     5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูMวิจัยไดMทำหนังสือขอความอนุเคราะห:เก็บขMอมูลจากทางวิทยาลัย

เทคโนโลยีสยามสOงถึงผูMบริหารธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานครท่ีอยูOในกลุOมตัวอยOาง เพ่ือขอ

อนุญาตและขอความรOวมมือดำเนินการเก็บรวบรวมขMอมูล และผูMวิจัยนำแบบสอบถามไปทำการเก็บรวบรวม

ขMอมูลภายในระยะเวลา 4 สัปดาห: จำนวน 385 ชุด พรMอมช้ีแจงและรับคืนดMวยตนเอง และนำแบบสอบถามท่ี

ไดMรับมาตรวจดูความเรียบรMอย และนำมาวิเคราะห:ขMอมูลดMวยคOาความถ่ีและคOารMอยละ 

 6. การวิเคราะห:ขMอมูล 

  ผูMวิจัยวิเคราะห:ขMอมูลเชิงพรรณนา เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห:ขMอมูล ดังน้ี 

      6.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

                6.1.1 ผูMวิจัยถอดขMอมูลจากเคร่ืองบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ:ผูMเช่ียวชาญในการบริหาร

สนามธุรกิจธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาออกมาใสOไวMในโปรแกรมพิมพ:งาน (Microsoft Word)  

            6.1.2 ผูM วิจัยนำขMอมูลท่ีไดMมาวิเคราะห:เน้ือหา Content analysis และนำขMอมูลท่ีไดMมา

วิเคราะห:สภาพแวดลMอมภายในและภายนอก SWOT Analysis เพ่ือกำหนดเปSนกลยุทธ:ตามกรอบแนวคิดท่ี

กำหนดไวM 

      6.2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

                6.2.1 การวิเคราะห:ขMอมูลเก่ียวกับขMอมูลสOวนบุคคลของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา 

ไดMแกO อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดM โดยแสดงคOาความถ่ีเปSนจำนวนและคOารMอยละ (Percentage: %)   

                6.2.2 การวิเคราะห:ขMอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดMวย ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา ดMานการใหMความ
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เช่ือม่ันตOอลูกคMา ดMานความรูปธรรมของบริการ และดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา โดยแสดงเปSนคOาความถ่ีและ

คOารMอยละ (Percentage: %) 

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยเร่ืองกลยุทธ:การบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร 

มีวัตถุประสงค:เพ่ือศึกษากลยุทธ:การบริหารคุณภาพของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร โดยใชMวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method) กลุOมตัวอยOางท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ี ไดMแกO ผูM ใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหM เชOาใน

กรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน และสัมภาษณ:ผูMเช่ียวชาญดMานบริหารธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOา จำนวน 5 

คน สรุปผลการวิจัยไดMดังน้ี 

สOวนท่ี 1 ผลการวิเคราะห:ขMอมูลจากการสัมภาษณ:ผูMเช่ียวชาญดMานการบริหารงานธุรกิจสนามฟุตบอล

ใหMเชOา พบวOา ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ คือ ควรมีเจMาหนMาท่ีทำการตรวจดูความเรียบรMอยของสนามอุปกรณ:

ทุกคร้ังหลังการใชMงาน และควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีบริเวณ

ลานจอดรถ ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา คือ ควรจัดทำเว็บเพจเพ่ือแจMงรายละเอียดเก่ียวกับสนาม เชOน 

โปรโมช่ัน แผนท่ี หมายเลขโทรศัพท: เง่ือนไขการจองสนาม เปSนตMน ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา คือ ควรมี

ปlายแจMงอัตราคOาใชMบริการของสนามอยOางชัดเจน รวมถึงเปmดชOองทางใหMลูกคMาสามารถส่ือสารไดMกับเจMาของ

โดยตรง ดMานความรูปธรรมของบริการ คือ ควรมีพนักงานคอยตรวจเช็ค และบำรุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟ

ใหMมีความสวOางอยOางสม่ำเสมอเพ่ือความปลอดภัยของผูMใชMบริการ เน่ืองจากผูMใชMบริการสOวนใหญOใชMบริการชOวง

เย็นและกลางคืน ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา คือ มีการอบรมและพัฒนาเจMาหนMาท่ีใหMมีใจรักงานบริการ มี

ความเขMาใจถึงระบบการทำงาน ใหMบริการแบบเพ่ือนท่ีเปSนมิตรก็จะเกิดความสนิทสนมกับลูกคMาทำใหMลูกคMา

กลับมาใชMบริการซ้ำ  

สOวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห:ขMอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหM

เชOาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวOา โดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเปSนรMอยละ 61.98  และไมOพึงพอใจ    

คิดเปSนรMอยละ 38.02 เม่ือพิจารณาเปSนรายดMานโดยเรียงลำดับจากขMอท่ีมีคOารMอยละมากไปหานMอยไดMดังน้ี ดMาน

การใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา จำนวน 291 คน คิดเปSนรMอยละ 75.83 ไมOพึงพอใจ จำนวน 91 คน คิดเปSนรMอย

ละ 24.17 รองลงมา คือ ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ จำนวน 286 คน คิดเปSนรMอยละ 74.29 ไมOพึงพอใจ 

จำนวน 99 คน คิดเปSนรMอยละ 25.71 ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา จำนวน 215 คน คิดเปSนรMอยละ 55.80 ไมO

พึงพอใจ จำนวน 170 คน คิดเปSนรMอยละ 44.20 ดMานความรูปธรรมของบริการ จำนวน 204 คน คิดเปSนรMอย

ละ 52.84 ไมOพึงพอใจ จำนวน 181 คน คิดเปSนรMอยละ 47.16 และดMานการตอบสนองตOอลูกคMา จำนวน 196 

คน คิดเปSนรMอยละ 51.12 ไมOพึงพอใจ จำนวน 189 คน คิดเปSนรMอยละ 48.88  
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อภิปรายผล 

กลยุทธ:การบริหารคุณภาพการบริการของธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 

พบวOา ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ คือ ควรมีเจMาหนMาท่ีทำการตรวจดูความเรียบรMอยของสนามอุปกรณ:ทุกคร้ัง

หลังการใชMงาน และควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ีบริเวณลาน

จอดรถ ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา คือ ควรจัดทำเว็บเพจเพ่ือแจMงรายละเอียดเก่ียวกับสนาม เชOน โปรโมช่ัน 

แผนท่ี หมายเลขโทรศัพท: เง่ือนไขการจองสนาม เปSนตMน ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา คือ ควรมีปlายแจMง

อัตราคOาใชMบริการของสนามอยOางชัดเจน รวมถึงเปmดชOองทางใหMลูกคMาสามารถส่ือสารไดMกับเจMาของโดยตรง ดMาน

ความรูปธรรมของบริการ คือ ควรมีพนักงานคอยตรวจเช็ค และบำรุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟใหMมีความ

สวOางอยOางสม่ำเสมอเพ่ือความปลอดภัยของผูMใชMบริการ เน่ืองจากผูMใชMบริการสOวนใหญOใชMบริการชOวงเย็นและ

กลางคืน ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา คือ มีการอบรมและพัฒนาเจMาหนMาท่ีใหMมีใจรักงานบริการ มีความเขMาใจ

ถึงระบบการทำงาน ใหMบริการแบบเพ่ือนท่ีเปSนมิตรก็จะเกิดความสนิทสนมกับลูกคMาทำใหMลูกคMากลับมาใชM

บริการซ้ำ ซ่ึงแตกตOางกับงานวิจัยของพิรุณ ไชยเลิศ (2560) ไดMศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล

หญMาเทียมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมO ผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนใหญOไมOคOอยพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญMาเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมO ซ่ึงไดMแนวทางดังน้ี ดMานความ

นOาเช่ือถือของบริการใหMมีการจองคิวท่ีไมOซ้ำซMอนใหMแจMงอัตราคOาบริการไวMอยOางชัดเจน เม่ือพบปpญหาภายในใหMมี

การประชุมภายในเรOงหาแนวทางแกMไข ดMานความไวMวางใจ ใหMเจMาหนMาท่ีหMามปราม ตักเตือน เม่ือผูMใชMบริการทา

ผิดกฎสนาม และตรวจดูความเรียบรMอยของสนามทุกคร้ังหลังใชMงาน ดMานเขMาถึงจิตใจ ควรมีการอบรมและ

พัฒนาเจMาหนMาท่ีใหMมีใจรักงานบริการ ดMานสภาพแวดลMอมทางกายภาพของสนาม ใหMมีการตรวจสอบ และ

บำรุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟใหMพรMอมใชMงาน ใหMเปล่ียนวัสดุท่ีอากาศถOายเทไดM เชOน ตาขOายกรองแสง และ

ปลูกตMนไมMใหMรOมร่ืน จัดสOวนสำหรับเจMาหนMาท่ีและเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถใหMเปSนสัดสOวน มีการเตรียมพ้ืนท่ีใหMเชOา

สำหรับคMาขาย ดMานการตอบสนองความตMองการของผูMรับบริการ มีบริการจัดหาคูOแขOงขันมีการจัดถOายทอด

ฟุตบอลรายการสำคัญและระบบเครือขOายอินเทอร:เน็ตไรMสาย Wi-Fi ใหMมีความครอบคลุมบริเวณสนาม 

ความพึงพอใจของผูMใชMบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวOา 

โดยรวมพึงพอใจ เม่ือพิจารณาเปSนรายดMานโดยเรียงลำดับจากขMอท่ีมีคOารMอยละมากไปหานMอยไดMดังน้ี ดMานการ

ใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา รองลงมา คือ ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา ดMานความ

รูปธรรมของบริการ และดMานการตอบสนองตOอลูกคMา อภิปรายผลเปSนรายดMาน ดังน้ี 

1. ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ จากผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนมากพึงพอใจในเร่ืองมี

กฎระเบียบการใชMสนามท่ีประกาศไวMอยOางชัดเจน เจMาหนMาท่ีมีความซ่ือสัตย:ในการใหMบริการ เจMาหนMาท่ี

ตรวจสอบความเรียบรMอยของสนามและอุปกรณ:หลังใชMบริการทุกคร้ัง แจMงลOวงหนMาเผ่ือสนามไมOสามารถ

ใหMบริการไดM สนามมีขนาดตามมาตรฐาน สนามมีความปลอดภัย สถานท่ีจอดรถในบริเวณสนามมีความ
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ปลอดภัย ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของศุภกาญจน์ิ แกMวมรกต (2558) ไดMศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญMาเทียมในจังหวัดชลบุรี ประกอบดMวย ดMานสภาพแวดลMอมทางกายภาพของสนาม

ใหMมีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกตOางๆ ใหMเปSนสัดสOวนสวยงามและมีการบำรุงรักษาใหMพรMอมใชMอยูOตลอดเวลา

ดMานบริการอำนวยความสะดวกใหMมีบริการจัดหาคูOแขOงขัน รวมถึงกรรมการและมีจุดบริการปฐมพยาบาล ดMาน

ราคา การชำระเงินและสOงเสริมการขาย ใหMเพ่ิมชOองทางการประชาสัมพันธ:กิจกรรมสOงเสริมการขายท่ีทันตOอ

เหตุการณ: ดMานความเช่ือม่ันในการทำหนMาท่ีและพฤติกรรมของเจMาหนMาท่ีประจำสนามใหMมีการประชุมการ

ดำเนินงานมีการติดตามผลการดำเนินงานการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพดMานความสะดวกในการเขMาถึงใหM

มีปlายบอกเสMนทางท่ีชัดเจน เชOน แผนท่ีกับปlายบอกเสMนทางตMองมีความสอดคลMองกัน เพ่ือความสะดวกในการ

เขMาใชMบริการ และความปลอดภัยในการเดินทางและสถานท่ีจอดรถ 

 2. ดMานการตอบสนองตOอลูกคMา จากผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนมากพึงพอใจเร่ืองการ

จัดรายการแขOงขันท่ีเปmดใหMสมาชิกไดMเขMารOวมทันที มีกรรมการตัดสินเพ่ือการแขOงขันรวดเร็ว มีการบริการจัดหา

ทีม การจัดคูOทีมตลอดเวลา มีการจัดสอนและใหMคำแนะนำในการเลOนฟุตบอล บริเวณสนามมีสัญญาณ Wi-fi ไวM

ใหMบริการอยOางสม่ำเสมอ สามารถติดตOอรับบริการไดMโดยใชMโทรศัพท:เปSนชOองทางการติดตOอใหMบริการตลอดเวลา 

พึงพอใจ ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของวิวิธ เสนาวัตร (2556) ไดMศึกษาเร่ืองรูปแบบใหMบริการท่ีมีประสิทธิผล

ของสนามฟุตบอลหญMาเทียมในรOมในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห:ขMอมูล พบวOา ปpจจัยท่ีมีผลตOอการ

ตัดสินใจใชMบริการสนามฟุตบอลหญMาเทียมในรOมในกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด 9 ปpจจัย ไดMแกO ปpจจัยดMาน

สนับสนุนการใหMบริการ ปpจจัยดMานหลักฐานทางกายภาพและกระบวนการ ปpจจัยดMานการสOงเสริมการตลาด 

ปpจจัยดMานผลิตภัณฑ: ปpจจัยดMานบุคลากร ปpจจัยดMานราคา ปpจจัยดMานความเหมาะสมของกิจกรรม ปpจจัยดMาน

ความสะดวกของสถานท่ี และปpจจัยดMานชOองทางการตลาด และเม่ือนำปpจจัยท้ังหมดมาพิจารณาแยกสOวนตาม

น้ำหนักองค:ประกอบ (Factor Loading) สามารถกำหนดรูปแบบ (Model) การใหMบริการท่ีมีประสิทธิผลของ

สนามฟุตบอลหญMาเทียมในรOมในกรุงเทพมหานคร เรียกวOา PRO-D Model ซ่ึงประกอบดMวย P – Model เปSน

การบริหารจัดการสนามอยOางมืออาชีพ (Professionally Field Management : PRO – Model) เปSนรูปแบบ

ท่ีเก่ียวขMองกับการสOงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการไวMบริการลูกคMาและผูMติดตาม (Recreation Activities : 

R) O – Model เปSนรูปแบบท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานใหMบริการลูกคMาดMวยหัวใจ (Service Oriented : O) และ 

D – Model เปSนรูปแบบท่ีเก่ียวขMองกับการจัดกิจกรรมสOงเสริมการตลาดอยOางตOอเน่ืองและหลากหลาย 

(Dynamic Promotion: D) 

3. ดMานการใหMความเช่ือม่ันตOอลูกคMา จากผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนมากพึงพอใจเร่ือง

การจองสนามมีความโปรOงใสเปSนไปตามลำดับ ข้ันตอนการจองสนามมีความสะดวกเหมาะสม การปmดเปmด

บริการตรงตามวัน เวลาท่ีกำหนดไวM เจMาหนMาท่ีมีความสามารถแกMไขปpญหาเฉพาะหนMาดMานบริการไดMเหมาะสม 

สนามมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยใหMกับผูMใชMบริการ อัตราคOาใชMบริการสนามฟุตบอลตรงตามท่ีไดMแจMงไวMกับ
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ผูMใชMบริการ ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของพิรุณ ไชยเลิศ (2560) ไดMศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการของสนาม

ฟุตบอลหญMาเทียมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมO ตามแนวคิดคุณภาพบริการการจัดลำดับความสำคัญของ

ความตMองการจำเปSนของผูMใชMบริการสนามฟุตบอลหญMาเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมO พบวOา ความ

ตMองการจำเปSนท่ีตMองการปรับปรุงมากท่ีสุดเรียงตามลำดับจากมากไปหานMอย คือ ดMานความนOาเช่ือถือของ

บริการ ดMานความไวMวางใจ ดMานการเขMาถึงจิตใจ ดMานสภาพแวดลMอมทางกายภาพ และดMานการตอบสนองความ

ตMองการของผูMรับบริการ ตามลำดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญMาเทียมใน

อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมO มาจากการสัมภาษณ:เชิงลึกของผูMเช่ียวชาญเก่ียวกับสนามฟุตบอลหญMาเทียมใน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมO จำนวน 5 ราย ซ่ึงไดMแนวทางดังน้ี ดMานความนOาเช่ือถือของบริการใหMมีการจองคิว

ท่ีไมOซ้ำซMอนใหMแจMงอัตราคOาบริการไวMอยOางชัดเจน มีการประชาสัมพันธ:กิจกรรมท่ีทันตOอเหตุการณ:ใหMเปmด

ชOองทางใหMลูกคMาสามารถส่ือสารไดMกับเจMาของโดยตรงเม่ือพบปpญหาภายในใหMมีการประชุมภายในเรOงหาแนว

ทางแกMไข  

4. ดMานความรูปธรรมของบริการ จากผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนมากพึงพอใจเร่ือง

บริเวณสนามมีความสะอาด สวยงาม อากาศถOายเทไดMเหมาะสม ในสนามมีแสงสวOางเพียงพอในการแขOงขัน มี

จำนวนหMองอาบน้ำและหMองเปล่ียนเส้ือผMาเพียงพอกับผูMใชMบริการ มีท่ีน่ังพักผOอนบริเวณรอบสนามเปSนสัดสOวนท่ี

ชัดเจน มีปlายประชาสัมพันธ:ขOาวสารของสนาม ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของศุภกาญจน์ิ แกMวมรกต (2558) ไดM

ศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญMาเทียมในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวOา 

คุณภาพท่ีคาดหวังของผูMใชMบริการตOอคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญMาเทียมในจังหวัดชลบุรี อยูOในระดับ

มาก และคุณภาพตามความเปSนจริงของผูMใชMบริการตOอคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญMาเทียมในจังหวัด

ชลบุรี อยูOในระดับปานกลาง การจัดลำดับความสำคัญของความตMองการจำเปSนของผูMใชMบริการตOอคุณภาพ

บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญMาเทียมในจังหวัดชลบุรี พบวOา ความตMองการจำเปSนท่ีตMองการปรับปรุงมากท่ีสุด

เรียงตามลำดับจากมากไปหานMอย คือ ดMานสภาพแวดลMอมทางกายภาพของสนาม ดMานบริการอำนวยความ

สะดวก ดMานราคา การชำระเงินและสOงเสริมการขาย ดMานความเช่ือม่ันในการทำหนMาท่ีและพฤติกรรมของ

เจMาหนMาท่ีประจำสนาม ดMานความสะดวกในการเขMาถึง และดMานความเช่ือถือ/ความไวMวางใจในการจัดระบบการ

จัดการสนาม ตามลำดับ 

5. ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา จากผลการวิจัย พบวOา ผูMตอบแบบสอบถามสOวนมากพึงพอใจเร่ือง

เจMาหนMาท่ีมาปฏิบัติหนMาท่ีประจำสนามตลอดเวลาท่ีเปmดบริการ เจMาหนMาท่ีเต็มใจใหMความชOวยเหลือผูMใชMบริการ 

พึงพอใจ มีความกระตือรือรMนในการใหMชOวยเหลือจากผูMใชMบริการโดยทันทีทันใด มีความสะดวกรวดเร็วในการ

แกMปpญหาท่ีผูMใชMบริการรMองขอ เจMาหนMาท่ีใหMบริการอยOางเหมาะสมเปSนไปตามลำดับทุกคร้ัง และอัตราคOาบริการ

กับบริการท่ีไดM รับมีความคุMมคOาเหมาะสม ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของ Lovelock & Wright (2003) 

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สรุปวOา โดยเฉล่ียแลMวทุก ๆ 1 เปอร:เซ็นต:ของความพึงพอใจของลูกคMาท่ี
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เพ่ิมข้ึนจะทำใหMผลตอบแทนการลงทุน ROI เพ่ิมข้ึน 2.37% ทัศนคติของลูกคMาท่ีมีตOอสินคMาและบริการสามารถ

แสดงไดMถึงคุณภาพของการบริการ โดยสามารถแบOงระดับของทัศนคติของลูกคMาไดM 4 ระดับ ดังน้ี (1) ความไมO

พึงพอใจ การท่ีลูกคMาไมOไดMรับการบริการตามความคาดหวัง (2) ความพึงพอใจการท่ีลูกคMาไดMรับการบริการ

เปSนไปตามความคาดหวัง (3) ความประทับใจ การท่ีลูกคMาไดMรับการบริการเกินกวOาความคาดหวัง (4) ความ

จงรักภักดี (Customer Loyalty) ความพึงพอใจและความประทับใจเปSนจุดเร่ิมตMนของความจงรักภักดี เม่ือ

ลูกคMาไดMรับความพึงพอใจอยOางตOอเน่ือง อยOางไรก็ตามลูกคMามีความพึงพอใจท่ีแตกตOางกันข้ึนอยูOกับความ

ตMองการและประสบการณ:ในการใชMบริการ ลูกคMาในปpจจุบันมีความจงรักภักดีในตราสินคMานMอยลง พรMอมท่ีจะ

เปล่ียนไปใชMบริการท่ีอ่ืนหากมีส่ิงจูงใจท่ีดีกวOา ดังน้ัน ธุรกิจบริการมีความจำเปSนตMองสรMางความพอใจใหMตOอเน่ือง

เพ่ือใหMเกิดความจงรักภักดีลดการสูญเสียลูกคMา 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

1. ขMอเสนอแนะในการนำไปใชM 

   1.1 ดMานความนOาเช่ือถือไวMวางใจ ควรมีการตรวจดูความเรียบรMอยของสนามทุกคร้ังหลังใชMงาน และ

มีเจMาหนMาท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลในพ้ืนท่ีจอดรถ 

1.2 ดMานการตอบสนองความตMองการของผูMรับบริการ ควรมีบริการจัดหาคูOแขOงขันและบริการ 

บันทึกภาพตามท่ีผูMใชMบริการรMองขอ ควรจัดถOายทอดฟุตบอลรายการสำคัญๆ และมีเครือขOายอินเทอร:เน็ตไรM

สาย Wi-Fi ใหMบริการครอบคลุมบริเวณสนาม 

1.3 ดMานนความนOาเช่ือถือของบริการ ควรเปmดชOองทางใหMลูกคMาสามารถส่ือสารไดMกับเจMาของ

โดยตรงเน่ืองจากเม่ือพบปpญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะไดMหาแนวทางแกMไขไดMทันทOวงที 

1.4 ดMานความรูปธรรมของบริการ ควรจัดบริเวณสำหรับเจMาหนMาท่ีเปSนสัดสOวนรวมถึงจัดเตรียม

พ้ืนท่ีจอดรถไวMใหMเพียงพอ และเตรียมพ้ืนท่ีใหMเชOาสำหรับคMาขาย 

1.5 ดMานการรูMจักและเขMาใจลูกคMา ควรมีการอบรมและพัฒนาเจMาหนMาท่ีใหMมีใจรักงานบริการและมี

ความกระตือรือรMนในการทำงานใหMบุคลากรมีความเขMาใจระบบการบริหารงาน 

2. ขMอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตOอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย:ในธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาเพ่ือสรMาง

ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตOางๆ ในการใหMบริการในสOวนของผูMใชMบริการ 

 2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลใหMเชOาท้ังในระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศ 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 492 ~ 
 

รายการอQางอิง 

กระทรวงการทOองเท่ียวและกีฬา. (2557). คู'มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล'งท'องเท่ียวธรรมชาติ. 

(พิมพ:คร้ังท่ี2). กรุงเทพฯ:โรงพิมพ:องค:การสงเคราะห:ทหารผOานศึกในพระบรมราชูปถัมภ:. 

ธานินทร: ศิลป¤จารุ. (2555). การวิจัยและวิเคราะหDขQอมูลทางสถิติดQวย SPSS. (พิมพ:คร้ังท่ี11). กรุงเทพฯ :  

 บิสซิเนสอาร:แอนด:ดี. 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2549). การตลาดบริการแนวคิดและกลยุทธD. (พิมพ:คร้ังท่ี2). กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย. 

พิรุณ ไชยเลิศ. (2560). คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญQาเทียมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม'. 

 (การคMนควMาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมO). 

วิวิธ เสนาวัตร. (2556). รูปแบบใหMบริการท่ีมีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญMาเทียมในรOมในเขต

กรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศนD. 27(83).78-96. 

ศุภกาญจน: แกMวมรกต. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญQาเทียมในจังหวัด

ชลบุรี. (วิทยานิพนธ:วิทยาศาสตร:มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา). 

Lovelock, C. & Wright, L. (2003). Principles of service marketing and management. (2nd 

ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for  

measuring consumer perceptions of service quality. Journal of marketing.64. p.12-

40. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 493 ~ 
 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด 
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Programming) Application for Electrical Electronics and Telecommunications 
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บทคัดย'อ  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือ 1) สรAางชุดอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรม

ออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม 2) หาประสิทธิภาพชุดฝ]กอบรม และ   

3) ประเมินความพึงพอใจในการฝ]กอบรม กลุGมตัวอยGางท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม ภาควิชาครุศาสตร9

อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเลือกกลุGมตัวอยGางแบบ

เจาะจง จำนวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชAในการวิจัย ประกอบดAวย 1) แผนการสอน 2) คูGมือการฝ]กอบรม 3) ส่ือ

บทเรียนคอมพิวเตอร9ชGวยสอน 4) ส่ือวีดิทัศน9 5) ใบปฏิบัติงาน 6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

7) แบบประเมินทักษะ 8) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 9) แบบประเมินคุณภาพส่ือการสอน 

10) แบบประเมินความพึงพอใจในการฝ]กอบรม สGวนสถิติท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกG คGาเฉล่ีย สGวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การหาคGาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยใชAเทคนิค IOC และการหาประสิทธิภาพของชุดฝ]กอบรม โดย

ใชAสูตร E1/E2   

 การประเมินคุณภาพของเน้ือหาจากผูAเช่ียวชาญ โดยใชAแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

ผลการวิเคราะห9ขAอมูลคุณภาพของเน้ือหาในภาพรวมอยูGในระดับดี (µ = 3.83, s = .62) เม่ือจำแนกออกเปxน

รายดAานตามคGาคะแนนเฉล่ีย 3 ลำดับแรก ไดAแกG 1) ดAานแบบฝ]กหัดและแบบทดสอบ อยูGในระดับดี (µ = 

3.93, s = .74) 2) ดAานใบปฏิบัติการ อยูGในระดับดี (µ = 3.86, s = .52) และ 3) ดAานความถูกตAองของ

เน้ือหา อยูGในระดับดี (µ = 3.70, s = .60) ตามลำดับ  สGวนการประเมินคุณภาพของส่ือการสอน โดยใชAแบบ

ประเมินคุณภาพส่ือการสอน พบวGาส่ือการสอนมีคุณภาพ ในระดับดีมาก (µ = 4.55, s = .51)   
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ผลการหาประสิทธิภาพชุดฝ]กอบรม มีคGาเทGากับ 85.66/82.47 เปxนไปตามเกณฑ9ท่ีกำหนดไวAคือ E1/E2  

เทGากับ 80/80 และคGาเฉล่ียความพึงพอใจในการฝ]กอบรม ภาพรวมอยูGในระดับมาก (x	̅= 4.30, S.D. = .69) 

 

คำสำคัญ :  การพัฒนาชุดฝ]กอบรม คอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด  

 

Abstract 

The research aims; 1) to create the computer–aided design (AutoCAD programming) 

application for electrical electronics and telecommunication drawing training set, 2) to 

determine the efficiency of the computer–aided design (AutoCAD programming) application for 

electrical electronics and telecommunication drawing training set, and 3) to study trainee 

satisfactions of the training. The sample consisted of 12 undergraduate students in Bachelor of 

Science in Technical Education, Program in Electronics and Telecommunication Engineering, 

Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Samples 

were selected by purposive sampling. The tools were used in this research; 1) lesson plan, 2) 

training documents, 3) computer assisted instructional: CAI, 4) Video, 5) operations sheet, 6) 

achievement test, 7) skill assessment form, 8) the contents quality evaluation form 9) teaching 

media quality evaluation form, and 10) satisfaction assessment form. The statistics were used 

percentages, mean, standard deviation, IOC, and efficiency evaluation using the E1/E2 formula. 

The contents and teaching media quality evaluation were checked by 3 experts in each 

field. The quality of contents found that the overall at high level (µ = 3 .83, s = .6 2) . The 

quality of the teaching media in the overall were at the highest level (µ = 4.55, s = .51).  

In the terms for determining the efficiency of the training set, it was 8 5 .6 6 /8 2 .4 7 

which higher than the specified 80/80 criteria. The trainee satisfactions of the training in 

overall were at high level (x	̅= 4.30, S.D. = .69). 

 

Keywords: Training Set Development, Computer–aided Design, AutoCAD 

 

บทนำ 

โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) หน่ึงในซอฟต9แวร9 ท่ีมีความสำคัญในการเขียนแบบเปxนอยGางมาก 

ชGวยทุGนแรงนักออกแบบใหAมีความสะดวกสบายมากข้ึน โดยในสมัยกGอนการเขียนแบบดAวยมือน้ันจะมีอุปกรณ9
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เคร่ืองเขียนจำนวนมาก ไมGวGาจะเปxนดินสอ ยางลบ ไมAฉากปรับมุม กระดาษเขียนแบบ และปากกา ฯลฯ โดยใน

การเขียนแบบแตGละคร้ังจะใชAตAองกระดาษไข หากเกิดขAอผิดพลาดก็ยากท่ีจะแกAไข อาจจะตAองถึงกับรGางแบบ

ใหมGท้ังหมด ซ่ึงในป�จจุบันมีโปรแกรมออโตแคด เปxนโปรแกรมคอมพิวเตอร9ชGวยในการออกแบบไดAงGายข้ึน 

สะดวกสบาย ไมGวGาบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญGตGางนิยมใชAงาน โดยโปรแกรมออโตแคดมีเคร่ืองมือสำหรับ

งานดAานสถาป�ตยกรรม งานออกแบบระบบไฟฟTา งานออกแบบเชิงกล  และใชAในงานสำหรับในการผลิต ซ่ึง

สามารถสรAางและปรับเปล่ียนแกAไขไดAตลอดเวลา รวมถึงสามารถทำงานเอกสารไดAภายในตัว และในป�จจุบันยัง

มีเว็บแอปพลิเคชัน และใชAงานบนโทรศัพท9มือถือ สามารถเคล่ือนยAายไปทำงานตGางสถานท่ี ไดAอยGางมีอิสระมาก

ข้ึน ทำงานไดAรวดเร็วและแมGนยำ ประหยัดเวลาและลดคGาใชAจGาย (TTF International Co.Ltd., 2020) 

หลักสูตรครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม คณะ    

ครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นความสำคัญดังกลGาว จึงไดAบรรจุรายวิชา

เขียนแบบเทคนิคและเขียนแบบไฟฟTาดAวยคอมพิวเตอร9ไวAในหลักสูตร แตGในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2563 

ไมGไดAบรรจุรายวิชาเขียนแบบไฟฟTาดAวยคอมพิวเตอร9ไวAในหลักสูตร เน่ืองจากปรับลดเวลาเรียนจาก 5 ป� เปxน 4 

ป� ทำใหAตAองปรับลดและตัดบางรายวิชาออก สGงผลใหAนักศึกษาไมGสามารถประยุกต9ใชAในการเขียนแบบไฟฟTา

ดAวยโปรแกรมชGวยออกแบบ ดAานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคมไดAเทGาท่ีควร 

คณะผูAวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะจัดทำชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรม

ออโตแคด ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม เพ่ือใหAผูAเรียนเกิดสมรรถนะดAานตGาง ๆ เชGน การ

เขียนแบบทางไฟฟTาเบ้ืองตAน การเขียนแบบระบบควบคุมในงานไฟฟTา การแบบระบบ MATV และ CATV หรือ

ระบบโครงขGายใยแกAวนำแสง การออกแบบผลิตภัณฑ9เพ่ือใชAงานในดAานอิเล็กทรอนิกส9 ระบบสมองกลฝ�งตัว 

โดยชุดฝ]กอบรมประกอบดAวยเอกสารท่ีรวบรวมในรูปแบบของคูGมือการฝ]กอบรม ส่ือวิดีโอ และบทเรียน

คอมพิวเตอร9ชGวยสอน เพ่ือชGวยสGงเสริมการเรียน การฝ]กทักษะ การเขียนแบบโดยใชAคอมพิวเตอร9ไดAดAวยตนเอง 

เพ่ือกGอใหAเกิดสมรรถนะและสามารถประยุกต9ใชAในงานดAานตGางๆ ไดAอยGางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือสรAางชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบโปรแกรมออโตแคด ในงานไฟฟTา 

อิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝ]กอบรม การประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบโปรแกรม         

ออโตแคด ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการฝ]กอบรม การประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบโปรแกรม  

ออโตแคด ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ชุดฝ]กอบรมท่ีสรAางข้ึน เพ่ือใชAประกอบการฝ]กอบรมการเขียนโปรแกรมออโตแคด ในงานไฟฟTา 

อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม ท่ีเนAนท้ังการฝ]กภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใชAระยะเวลาในการอบรม 24 ช่ัวโมง 

และทดสอบภาคทฤษฎีและภาคทักษะ 8 ช่ัวโมง รวมท้ังหมด 32 ช่ัวโมง โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี  

1. เน้ือหาท่ีใชAในการฝ]กอบรม 

เน้ือหาท่ีใชAในการในการฝ]กอบรม ประกอบดAวย 1) การแบบดAวยโปรแกรมออโตแคด 2 มิติ และการ

ประยุกต9ใชAงาน และ 2) การเขียนแบบดAวยโปรแกรมออโตแคด 3 มิติ และการประยุกต9ใชAงาน 

2. คูGมือในการฝ]กอบรม 

2.1 คูGมือสำหรับครูฝ]กอบรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1) แผนการสอน ประกอบไปดAวย ลักษณะ

รายวิชา, การแบGงหนGวยเรียน/บทเรียน/หัวขAอ, วัตถุประสงค9การสอน, ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนน, แผนการ

สรAางเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การวัดและประเมินผล, กำหนดการฝ]กอบรม, แผนการสอน/

ฝ]กอบรม 2) ใบความรูA 3) ใบปฏิบัติงาน 4) ใบแบบฝ]กหัด 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 6) แบบ

ประเมินทักษะ และ 7) เฉลยแบบฝ]กหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2.2 คูGมือสำหรับผูAเขAารับการฝ]กอบรม ประกอบไปดAวย 1) คำแนะนำในการฝ]กอบรม 2) กำหนด 

การฝ]กอบรม 3) ใบความรูA 4) ใบแบบฝ]กหัด 5) ใบปฏิบัติงาน และ 6) แบบประเมินทักษะ 

3. ส่ือการสอน ประกอบดAวย 

3.1 ส่ือวิดีโอ เก่ียวกับ 1) วิธีการลงโปรแกรมออโตแคด 2019 (AutoCAD 2019) 2) วิธีการเขียน

แบบ 2 มิติ 3) วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ 4) วิธีการใชAเคร่ืองพิมพ9 3 มิติ โดยใชAโปรแกรม Cura รGวมกับออโตแคด 

3.2 ส่ือคอมพิวเตอร9ชGวยสอน (CAI) เร่ือง พ้ืนฐานการเขียนแบบดAวยโปรแกรมออโตแคด 

4. ประเมินคุณภาพชุดฝ]กอบรมโดยผูAเช่ียวชาญ ดAานเน้ือหาและดAานส่ือการสอน ดAานละ 3 ทGาน 

5. ประเมินความพึงพอใจในการฝ]กอบรมจากผูAเขAารGวมฝ]กอบรม  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 

1.1 ประชากร ไดAแกG นักศึกษาหรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ หรือผูAท่ีตAองการมีอาชีพเสริม ดAานการเขียน

แบบดAวยคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โดยมีความรูAพ้ืนฐานดAานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 หรือโทรคมนาคม  

1.2 กลุGมตัวอยGาง ไดAแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันป�ท่ี 3 หลักสูตรครุศาสตร9อุตสาหกรรม

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม ภาควิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเจาะจง จำนวน 12 คน 
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2. ข้ันตอนการสรAางและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง การประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียน

แบบ โปรแกรมออโตแคดในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม มีข้ันตอน ดังตGอไปน้ี 

2.1 ข้ันการวิเคราะห9งาน ข้ันตอนน้ีเปxนการนำขAอมูลท่ีผูAวิจัยไดAรวบรวมขAอมูลเน้ือหา รายละเอียดท่ี

จะทำการฝ]กอบรม มาทำการวิเคราะห9เพ่ือจัดทำเน้ือหาและส่ือการสอน โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห9งาน 

ดังตGอไปน้ี 1) การวิเคราะห9เน้ือหาดAวยแผนภูมิปะการัง 2) การวิเคราะห9งาน 3) การวิเคราะห9งานยGอย 4) การ

ประเมินความสำคัญในการปฏิบัติงานยGอย 5) การวิเคราะห9ความรูA/ทักษะ 6) การวิเคราะห9วัตถุประสงค9การ

สอน (คำรณ สิระธนกุล, 2556 : 1-27)  

2.2 จากน้ันนำขAอมูลท่ีไดAจากข้ันตอนการวิเคราะห9งาน มาจัดทำแผนการสอน โดยประกอบดAวย      

1) การแบGงหนGวยเรียน/บทเรียน /หัวขAอ 2) วัตถุประสงค9การสอน 3) การกำหนดน้ำหนักคะแนน 4) แผนการ

สรAางเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5) การวัดและประเมินผล 6) กำหนดการฝ]กอบรม 7) แผนการสอน/

ฝ]กอบรม (คำรณ สิระธนกุล, 2556 : 29-68)  

2.3 การสรAางใบความรูA (คำรณ สิระธนกุล, 2556 : 177-187) โดยผูAวิจัยไดAทำการเรียบเรียงเน้ือหา 

ตามวัตถุประสงค9ท่ีไดAวิเคราะห9ไวAในข้ันตอนท่ี 2.1 โดยมีเน้ือหาท้ังหมด 5 หนGวยเรียน ดังน้ี 1) ความรูAเบ้ืองตAน

การใชAโปรแกรมออโตแคด 2) การสรAางช้ินงาน 2 มิติ 3) การเขียนแบบไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม  

4) การเขียนแบบ 3 มิติ และ 5) การประยุกต9ใชAงานโปรแกรมออโตแคด 3 มิติ (อภิรัตน9 บางศิริ, 2561) (ภาณุ

พงษ9 ป�ตติสิงห9, 2560) (นภัทร วัจนเทพินทร9 และคณะ, 2541) (การเขียนแบบสัญลักษณ9ทางไฟฟTา, ม.ป.ป.) 

การออกแบบระบบเคเบิลทีวี MATV และ CATV, ม.ป.ป.) (บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด, ม.ป.ป) 

2.4 การสรAางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปxนปรนัย 4 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบจะ

ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม จากน้ันนำขAอสอบท่ีสรAางข้ึนไปหาความสอดคลAองระหวGางขAอ

คำถามกับวัตถุประสงค9 โดยใชA IOC (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547) จากผูAเช่ียวชาญดAานเน้ือหา จำนวน 3 ทGาน ดังน้ี 

อาจารย9สมพร วงษ9เพ็ง อาจารย9ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร9บัณฑิต  

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คุณชัยพร หัวเมืองวิเชียร ผูAจัดการโครงการบริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวช่ัน จำกัด 

คุณเฉลียว ประเสริฐสุข วิทยากรสอนเขียนแบบโปรแกรมออโตแคด 

การวิเคราะห9หาคGาดัชนีความสอดคลAองระหวGางขAอคำถามกับวัตถุประสงค9ของแบบทดสอบ พบวGา

ขAอคำถามมีคGา IOC มากกวGา 0.5 ทุกขAอ และไดAทำการแกAไขตามขAอเสนอแนะของผูAเช่ียวชาญ จากน้ันนำ

ขAอสอบไปทดลองใชAกับนักศึกษาท่ีไมGใชGกลุGมตัวอยGาง เพ่ือหาคุณภาพของขAอสอบ คGาความยากงGายระหวGาง 0.2-

0.8 และคGาอำนาจจำแนก สูงกวGา 0.2 (พวงรัตน9 ทวีรัตน9, 2543) โดยไดAขAอสอบท่ีมีคุณภาพ ท้ังหมด 155 ขAอ 
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2.5 การสรAางใบปฏิบัติงาน ในข้ันตอนน้ีจะคำนึงถึงทักษะการปฏิบัติงาน การเขียนแบบดAวย

โปรแกรมออโตแคด พิจารณาจากรายละเอียดของเน้ือหาวิชา แลAวคัดเลือกเน้ือหาแกนสำคัญในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหAครอบคลุมความรูAและทักษะของผูAเรียน โดยมีข้ันตอนดังน้ี (คำรณ สิระธนกุล, 2556: 153-175) 

 2.5.1 กำหนดช่ือเร่ืองใบปฏิบัติงาน เม่ือไดAหัวขAอเร่ืองท่ีตAองการแลAว จึงไดAกำหนดช่ือใบ

ปฏิบัติงาน เปxนดังน้ี 1) การเขียนแบบ 2 มิติ 2) การเขียนแบบไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม 3) การ

เขียนแบบ 3 มิติ และ 4) การประยุกต9สรAางช้ินงาน 3 มิติ  

  2.5.2 กำหนดวัตถุประสงค9ของใบงาน ดังน้ี 

 1) ใบปฏิบัติงานท่ี 1 การสรAางช้ินงาน 2 มิติ มีวัตถุประสงค9 ดังน้ี 1) เลือกใชAเคร่ืองมือ

ของการสรAางช้ินงาน 2 มิติ ไดAอยGางเหมาะสม 2) เขียนแบบการสรAางช้ินงาน 2 มิติ ไดAอยGางถูกตAอง 3) เลือกใชA

เคร่ืองมือแกAไขวัตถุงาน 2 มิติ ไดAอยางเหมาะสม และ 4) เลือกใชAเคร่ืองมือเพ่ือสำรวจการวัดระยะพ้ืนท่ีสำหรับ

วัตถุงาน 2 มิติ ไดAอยGางเหมาะสม 

2) ใบปฏิบัติงานท่ี 2 การเขียนแบบไฟฟTา โดยมีวัตถุประสงค9 ดังน้ี 1) เขียนแบบการ

ติดต้ังไฟฟTาในอาคารไดA 2) เขียนแบบการควบคุมดAวย PLC ไดA และ 3) เขียนแบบระบบ MATV และ CATV ไดA  

3) ใบปฏิบัติงานท่ี 3 การเขียนแบบ 3 มิติ มีวัตถุประสงค9 ดังน้ี 1) เขียนแบบรูปกลGอง

ดAวยคำส่ัง Box ไดA  2) เขียนแบบรูปกรวยดAวย Cone ไดA 3) เขียนแบบรูปทรงกลมดAวย Sphere ไดA 4) เขียน

แบบรูปทรงกระบอกดAวย Cylinder ไดA 5) เขียนแบบรูปทรงป�ดดAวยคำส่ัง Press pull ไดA 6) เขียนแบบการยืด

วัตถุดAวยคำส่ัง Extrude ไดA 7) เขียนการรวมช้ินงานดAวยคำส่ัง Solid Union ไดA 8) เขียนแบบการหักลบสGวนท่ี

ทับซAอนกันดAวยคำส่ัง Solid Subtract ไดA 9) เขียนแบบการปรับแกAช้ินงานดAวยคำส่ัง Solid Shell ไดA 10) 

เขียนแบบการสรAางวัตถุเหมือนจริงในงาน 3 มิติไดA และ 11) เขียนแบบไอโซเมตริก 3 มิติ ไดA 

4) ใบปฏิบัติงานท่ี 4 การประยุกต9สรAางช้ินงาน 3 มิติ มีวัตถุประสงค9 ดังน้ี 1) เขียน

แบบการข้ึนรูปฐานของผลิตภัณฑ9ไดA 2) เขียนแบบการข้ึนรูปตัวถังของผลิตภัณฑ9ไดA 3) เขียนแบบการข้ึนรูปลAอ

รถของผลิตภัณฑ9ไดA และ 4) ปร้ินงานผลิตภัณฑ9 3 มิติ ท่ีออกแบบไดA  

2.5.3 จากน้ันรวบรวมขAอมูลท้ังหมดมาเขียนใบปฏิบัติงาน โดยจัดลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ 

งาน ตามท่ีไดAวิเคราะห9มาเพ่ือใหAผูAเรียนไดAทักษะปฏิบัติท่ีครบถAวน (คำรณ สิระธนกุล, 2556: 153-175) 

2.6 การออกแบบและสรAางแบบประเมินทักษะ ซ่ึงใชAประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ

ผูAเรียน โดยใชAวิจารณญาณและการสังเกตของผูAสอนเปxนหลัก และไดAกำหนดเกณฑ9ในการประเมิน ซ่ึงประเมิน 

ในแงGของข้ันตอนการปฏิบัติงาน ช้ินงานและเจตคติของผูAเรียน (คำรณ สิระธนกุล, 2556: 259-268) 

2.7 การสรAางแบบประเมินคุณภาพชุดฝ]กอบรมดAานเน้ือหาและดAานส่ือการสอน โดยศึกษาการ 
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สรAางแบบประเมินจากเอกสาร ตำราคูGมือและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง และดำเนินการสรAางแบบสอบถาม ซ่ึง

กำหนดหัวขAอเพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูAเช่ียวชาญ เปxนแบบลักษณะมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ โดย

ใชAเกณฑ9การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในการประเมิน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)  

2.8 จากน้ันนำเอกสารท่ีไดAสรAางข้ึนท้ังหมด ใหAผูAเช่ียวชาญดAานเน้ือหาตรวจสอบ พบวGาคุณภาพของ

เน้ือหา ในภาพรวมอยูGในระดับดี (µ = 3.83) เม่ือจำแนกออกเปxนรายดAานตามคGาคะแนนเฉล่ีย 3 ลำดับแรก 

ไดAแกG ดAานแบบฝ]กหัดและแบบทดสอบ อยูGในระดับดี (µ = 3.93) ดAานใบปฏิบัติการ อยูGในระดับดี (µ = 3.86) 

และดAานความถูกตAองของเน้ือหา อยูGในระดับดี (µ = 3.70) ตามลำดับ 

2.9 สรAางแบบประเมินความพึงพอใจของผูAเขAารับการฝ]กอบรม ทำโดยการวิเคราะห9ขAอคำถามท่ีจะ

ใชAถามหลังจากเสร็จส้ินการฝ]กอบรม เพ่ือนำขAอมูลไปใชAปรับปรุงและพัฒนาการฝ]กอบรมคร้ังตGอไป  

3. ข้ันตอนการสรAางและพัฒนาส่ือการสอน  

3.1 สรAางส่ือวิดีโอ โดยแบGงตามเน้ือหาของบทเรียน มีท้ังหมด 4 ตอน ดังน้ี 1) วิธีการลงโปรแกรม

ออโตแคด (AutoCAD 2019) 2) วิธีการเขียนแบบ 2 มิติ 3) วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ และ 4) วิธีการใชA

เคร่ืองพิมพ9 3 มิติ โดยใชAโปรแกรม Cura รGวมกับโปรแกรมออโตแคด แสดงดังภาพท่ี 1  
 

  
 

  
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยGางส่ือวิดีโอ 

3.2 สรAางส่ือคอมพิวเตอร9ชGวยสอน เร่ืองพ้ืนฐานการเขียนแบบดAวยโปรแกรมออโตแคด ดังภาพท่ี 2 
 

        
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยGางส่ือคอมพิวเตอร9ชGวยสอน 
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3.3 จากน้ันนำส่ือการสอน ใหAผูAเช่ียวชาญดAานส่ือประเมินคุณภาพ จำนวน 3 ทGาน ดังน้ี 

คุณเฉลียว ประเสริฐสุข  วิทยากรสอนเขียนแบบโปรแกรมออโตแคด 

ผูAชGวยศาสตราจารย9จักรี รัศมีฉาย   อาจารย9ประจำหลักสูตรครุศาสตร9อุตสาหกรรมบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร. ธิดารัตน9  จอดนอก 

    

 

อาจารย9ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร9บัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร9

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผลการประเมิน พบวGาคุณภาพของส่ือการสอน ในภาพรวมอยูGในระดับดีมาก (µ = 4.55) โดย ส่ือมี 

ความเหมาะสมและสัมพันธ9กับเน้ือหา (µ = 4.57) มีความสอดคลAองกับวัตถุประสงค9 (µ = 4.56) และ ส่ือมี

แสง สี เสียง ตัวอักษรท่ีเหมาะสม (µ = 4.52) ตาลำดับ 

4. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขAอมูล 

4.1 คัดเลือกกลุGมตัวอยGาง คือ นักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป�ท่ี 3 หลักสูตรครุศาสตร9

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร9อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเจาะจง จำนวน 12 คน  

4.2 นัดหมายวัน เวลา สถานท่ีในการฝ]กอบรม ซ่ึงกำหนดการคือวันท่ี 7–10 กุมภาพันธ9 2563 

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารภาควิชาครุศาสตร9อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

4.3 เตรียมเอกสาร เคร่ืองมือและอุปกรณ9 รวมท้ังสถานท่ี ใหAพรAอมตGอการจัดฝ]กอบรม  

4.4 เม่ือถึงวันเวลาท่ีนัดหมายกำหนดการวันแรก กGอนเร่ิมการฝ]กอบรม ครูฝ]กอบรมไดAใหAผูAเขAารับ

การฝ]กอบรมทำแบบทดสอบกGอนเรียน  

4.4 จากน้ันเร่ิมเขAาเน้ือหาในการฝ]กอบรม โดยใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรมโหลดโปรแกรม และติดต้ัง

โปรแกรมออโตแคด จากน้ันครูฝ]กอบรมจะสอนบรรยายประกอบการสาธิต โดยใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรมฝ]ก

ปฏิบัติไปพรAอม ๆ กัน เม่ือเรียนจนครบเน้ือหาในแตGละหนGวยเรียน ครูฝ]กจะใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรมทำ

แบบทดสอบทAายหนGวยเรียนในแตGละหนGวย  

4.5 เม่ือผูAเขAารับการฝ]กอบรมเรียนเสร็จในแตGละหนGวย จากน้ันครูฝ]กใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรม ฝ]ก

ทักษะตามข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตGละใบปฏิบัติงาน และครูฝ]กจะทำการประเมินเก็บคะแนนแตGละใบ

ปฏิบัติงาน ดAวยแบบประเมินทักษะ โดยมีเกณฑ9ผGานคือ 80 % ข้ึนไป ในแตGละใบงาน 

4.6 กำหนดการเม่ือเรียนเน้ือหาครบทุกหนGวยเรียน จะมีการทดสอบผูAเขAารับการฝ]กอบรม ดังน้ี 1) 

ใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรมทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือวัดผลดAานทฤษฏี 2) สGวนภาคปฏิบัติน้ัน  

ครูฝ]กอบรมจะใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรม สอบปฏิบัติเพ่ือวัดผลดAานทักษะการปฏิบัติงาน  
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4.7 เม่ือทำการอบรมเสร็จเรียบรAอยแลAว ผูAวิจัยไดAนำแบบประเมินความพึงพอใจในการฝ]กอบรม

ประเมิน ใหAผูAเขAารับการฝ]กอบรมทำการประเมิน 

 

         
 

ภาพท่ี 3 บรรยากาศและช้ินงานท่ีไดAจากการฝ]กอบรม 
 

4.8 จากน้ันผูAวิจัยนำขAอมูลท่ีรวบรวมไดAท้ังหมดไปวิเคราะห9หาคGาประสิทธิภาพของชุดฝ]กอบรม 

และวิเคราะห9หาคGาความพึงพอใจในการฝ]กอบรม  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห9หาประสิทธิภาพของชุดฝ]กอบรม (ชัยยงค9 พรหมวงศ9, 2556) เร่ือง การประยุกต9ใชA

คอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบโปรแกรมออโตแคด ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม ดังตGอไปน้ี  
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห9หาประสิทธิภาพชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรม

ออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม (ภาคทฤษฎี) 

รายการ จำนวน

ผูVเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉล่ีย 

คิดเป[น 

รVอยละ 

เกณฑD

รVอยละ 

คะแนนจากการทำแบบทดสอบ        

ทAายหนGวยเรียน (5 หนGวยเรียน) : E1 
12 50 42.58 85.16 80 

คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน : E2 
12 155 123.58 79.73 80 

 

จากตารางท่ี 1 กลุGมตัวอยGางสามารถทำคะแนนภาคทฤษฎี จากการทำแบบทดสอบทAายหนGวยเรียน 

ท้ังหมด 5 หนGวยเรียน ไดAคะแนนเฉล่ีย เทGากับ 42.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเปxนรAอยละ 

85.16 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดAคGาเฉล่ีย 123.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

155 คะแนน คิดเปxนรAอยละ 79.73 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห9หาประสิทธิภาพชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรม

ออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม (ภาคปฏิบัติ) 

รายการ 
จำนวน

ผูVเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉล่ีย 

คิดเป[น 

รVอยละ 

เกณฑD

รVอยละ 

คะแนนจากการปฏิบัติงาน : E1 12 50 43.08 86.16 80 

คะแนนจากการทดสอบทักษะปฏิบัติ : E2 12 40  34.08 85.20 80 
 

จากตารางท่ี 2 กลุGมตัวอยGางสามารถทำคะแนนจากการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานท่ี 1-4) ไดAคะแนนเฉล่ีย 

43.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเปxนรAอยละ 86.16 และคะแนนทดสอบปฏิบัติ ไดAคGาเฉล่ีย 

34.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปxนรAอยละ 85.20 
  

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห9หาประสิทธิภาพชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรม

ออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม  

รายการ คะแนนเฉล่ีย 

ภาคทฤษฎี 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาคปฏิบัติ 

คิดเป[น 

รVอยละ 

เกณฑD

รVอยละ 

คะแนนเก็บระหวGางเรียน : E1 85.16 86.16 85.66 80 

คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน: E2 79.73 85.20 82.47 80 
 

จากตารางท่ี 3 จากผลการวิเคราะห9 ไดAคGา E1/E2 เทGากับ 85.66/82.47 ชุดฝ]กอบรมการประยุกต9     

ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม 

ท่ีสรAางข้ึน มีประสิทธิภาพตามท่ีกำหนดไวA คือ ไมGนAอยกวGา 80/80  

 

2. ผลการวิเคราะห9ความพึงพอใจในการฝ]กอบรม  

ตารางท่ี 4 คGาเฉล่ีย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูAรับการฝ]กอบรม 

รายการ ค'าเฉล่ีย ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 

1. ดAานเวลา 4.46 .65 มาก 

2. ดAานข้ันตอนการเขAาฝ]กอบรม 4.36 .66 มาก 

3. ดAานวิทยากรในการฝ]กอบรม 4.13 .85 มาก 

4. ดAานสถานท่ี/ส่ิงอำนวยความสะดวก 4.27 .60 มาก 

รวม 4.30 .69 มาก 
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จากตารางท่ี 4  ความพึงพอใจในการฝ]กอบรม ภาพรวมอยูGในระดับมาก (x	̅= 4.30) เม่ือจำแนกเปxน

รายดAาน เรียงตามลำดับคGาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ี 1) ดAานเวลา อยูGในระดับมาก (x	̅= 4.46), 2) ดAานข้ันการรับเขAา

ฝ]กอบรม อยูGในระดับมาก (x	̅= 4.36), 3) ดAานสถานท่ี/ส่ิงอำนวยความสะดวก อยูGในระดับมาก (x	̅= 4.27), 

และ 4) ดAานวิทยากรในการฝ]กอบรม อยูGในระดับมาก (x	̅= 4.13) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล  

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝ]กอบรมการประยุกต9ใชAคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบโปรแกรมออโตแคด

ในงานไฟฟTา อิเล็กทรอนิกส9 และโทรคมนาคม มีคGาประสิทธิภาพ E/1E 2 เทGากับ 85.66/82.47 จากผลการวิจัย

คร้ังน้ี จะเห็นไดAวGาคGาคะแนนเฉล่ียรAอยละของประสิทธิภาพกระบวนการระหวGางการฝ]กอบรมและประสิทธิภาพ

หลังการฝ]กอบรมมีคGาสูงน้ัน เน่ืองจากประเด็นตGาง ๆ ดังตGอไปน้ี 1) ชุดฝ]กอบรมท่ีพัฒนาข้ึน ไดAมีการวิเคราะห9

และจัดทำเอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน ตามหลักการพัฒนาวัสดุชGวยสอน 2) เน้ือหาและส่ือการสอนท่ี

สรAางข้ึนตรงตามวัตถุประสงค9การสอน  3) เอกสารและส่ือการสอนท้ังหมดไดAผGานการตรวจสอบคุณภาพจากผูA

เช่ียว และไดAแกAไขใหAถูกตAองเหมาะสมตามขAอเสนอแนะของผูAเช่ียวชาญ 4) ส่ือวิดีโอท่ีสรAางข้ึนมีลำดับข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 5) ในกรณีนักศึกษามีคะแนนการปฏิบัติงาน ไมGผGานคือรAอยละ 80 จะมีการฝ]กซ้ำ ๆ 

จนกวGาจะผGาน  และในกรณีท่ีคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2 ภาคทฤษฎี) มีคGาเฉล่ียรAอย

ละ 79.73 เน่ืองการสอบเปxนการสอบหลังจากท่ีฝ]กอบรมครบทุกหนGวยเรียบรAอยแลAว เปxนลักษณะของขAอสอบ

ปรนัย 4 จำนวน 155 ขAอ กลุGมตัวอยGางมีเวลาในการศึกษาโดยใชAเวลา 3 วัน ทำใหAไมGเกิดความคงทนในเน้ือหา 

ทำใหAมีคGาคะแนนรAอยละเฉล่ียท่ีต่ำกวGาเกณฑ9ท่ีกำหนด ในสGวนภาคปฏิบัติน้ันเปxนการฝ]กปฏิบัติและทดสอบโดยมี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนตามใบปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลAองกับ บุรพร วงศ9เปxง ป�ยะ ศุภวราสุวัฒน9 และวิสุทธ์ิ 

สุนทรกนกพงศ9 (2557) กลGาววGา เน่ืองมาจากบทเรียนมีลำดับข้ันตอนการนำเสนอท่ีเหมาะสม รูปภาพมีความ

ชัดเจน ภาพเคล่ือนไหว ภาพเคล่ือนไหว ท่ีผูAเรียนสามารถปฏิสัมพันธ9กับบทเรียน วิดีโอท่ีมีลำดับข้ันตอนการสอน

ท่ีชัดเจนทำใหAเขAาใจงGาย รูปแบบของเทคนิคการนำเสนอรูปภาพมีความนGาสนใจ นำไปสูGกระบวนการฝ]กปฏิบัติท่ี

เนAนฐานสมรรถนะ สามารถนำไปใชAในการเรียนการสอนไดAอยGางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลและขVอเสนอแนะ  

          ขAอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชA  ดังน้ี 

1. ควรจัดทำระบบเพ่ือการเทียบโอนประสบการณ9 สูGธนาคารหนGวยกิต หลังจากผGานการฝ]กอบรมใน

หลักสูตรเรียบรAอยแลAว เพ่ือสรAางแรงจูงใจและมีประโยชน9ตGอผูAเขAารับการฝ]กอบรม 

2. ทำการพัฒนาส่ือการสอนเก่ียวกับการใชAงานโปรแกรมคอมพิวเตอร9ชGวยเขียนแบบ โปรแกรมออโต

แคด บนแอปพลิเคช่ันมือถือ 
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การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค1าออนไลน4สำหรับศูนย4อาหาร 

Development of Online Stock Management System for Food Courts 
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2 อาจารย9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 

 

บทคัดย'อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร  

2) ประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 3) ประเมินความพึงพอใจ

ของผูEใชEงานการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร กลุTมตัวอยTาง ไดEแกT พนักงาน

จากศูนย8อาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใชE 1) ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8

สำหรับศูนย8อาหาร 2) แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูEใชEตTอการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

ผลการวิจัยพบวTา 1) ระบบการจัดการคลังสินคEา มีสTวนประกอบในการใชEงาน 2 สTวน คือ สTวนของ

พนักงาน และสTวนของผูEดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการคลังสินคEา โดยรวมอยูTในระดับ

มาก ซึ่งมีคTาเฉลี่ยโดยรวมเทTากับ 4.20 และสTวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทTากับ 0.58 3) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูEใชEงานที่มีตTอระบบการจัดการคลังสินคEา โดยรวมอยูTในระดับมาก ซึ่งมีคTาเฉลี่ยโดยรวม

เทTากับ 4.18 และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเทTากับ 0.69 

  

คำสำคัญ :  ระบบบริหารจัดการ  ระบบการจัดการคลังสินคEา  ศูนย8อาหาร 

 

Abstract 

The objectives of this research were to: 1) develop an online stock management 

system for food court 2) assess the quality of the development of an online stock 

management system for the food court and 3) assess the satisfaction of the users. The sample 

group was 15 employees from food court of Suan Dusit University. The instruments research 

used for data gathering were 1) online stock management system for food court 2) quality 
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assessment form Development of online stock management system for food court 3) user 

satisfaction assessment form developing online stock management system for food court .  

The research results were as follows: 1) stock management system consists of 3 parts: 

the employee and the administrator 2) the overall evaluation of the stock management 

system quality was at a high level that the overall mean of 4.20 and the overall standard 

deviation of 0.58 and 3) the evaluation results of user satisfaction with the overall stock 

management system are at a high level which has an overall mean of 4.18 and an overall 

standard deviation of 0.69. 

 

Keywords: Management system, Stock management system, Food court 

 

บทนำ 

 สินคEาคงคลังเป�นสิ่งสำคัญตTอธุรกิจในองค8กรเป�นอยTางมาก สินคEาคงคลังยังเป�นทรัพย8สินที่ตEองใชE

ตEนทุนสูงในการครอบครอง ป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการควบคุมสินคEาคงคลังที่ผิดพลาดอาจเป�นสาเหตุท่ีทำใหE

กิจการนั้นลEมเหลวไดE เพราะนอกจากจะทำใหEสูญเสียขEอมูลแลEวยังอาจทำใหEลูกคEาขาดความเชื่อถือแลEว

เปล่ียนไปเลือกผูEประกอบการรายอ่ืนจนทำใหEเสียลูกคEาไดE  

ทั ้งน้ีการจัดการระบบสินคEาคงคลัง จึงมีบทบาทสำคัญในการทำใหEลูกคEาพึงพอใจ โดยเฉพาะ 

การจัดการคลังสินคEา ซึ่งเป�นกิจกรรมสนับสนุนที่ทำใหEการรับสินคEา การจัดจTายสินคEา และการจัดสTงสินคEามี

ประสิทธิภาพ เพราะการจัดการคลังสินคEาที่ดี จะทำใหEประหยัดเวลาและ คTาใชEจTายในการดำเนินงาน เชTน  

การควบคุมปริมาณสินคEาคงคลัง การกำหนดตำแหนTงการจัดเก็บ สินคEาแตTละประเภทเพื่อใหEสามารถหยิบไดE

อยTางถูกตEองและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบสินคEาคงคลังสามารถชTวยควบคุมสินคEาคงคลังไดEอยTางถูกตEอง 

อยTางเชTนงานวิจัยของจันทร8ธิดา บุญขวัญ (2554) ไดEทำวิจัยเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต8กับ

การบริหารสินคEาคงคลัง มีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาระบบงานในรูปแบบของเว็บเทคโนโลยีสำหรับใหEผู EใชE

ตรวจสอบขEอมูลตTางๆ และสามารถนำขEอมูลที่ไดEจากระบบไปใชEในการทำงาน โดยการนำระบบเดิมที่มีอยูT  

มาวิเคราะห8และพัฒนาระบบใหมTเพื่อใหEมีความสมบูรณ8 ผลที่ไดEตรงตามวัตถุประสงค8ที่กำหนดไวE และงานวิจัย

ของ จรรยา เกษวิทย8 และคณะ (2561) ไดEทำการวิจัยเรื่องระบบบริหารจัดการสินคEาคงคลัง วิสาหกิจชุมชน

กลุ Tมเกษตรสุรากลั ่นชุมชนบEานป�า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชEโปรแกรมเขียนเว็บไซต8 และ 

ระบบฐานขEอมูลใชEโปรแกรม MySQL ซึ่งผลการวิจัยพบวTาจะมีผูEดูแลระบบที่ใชEในการตรวจเช็ครายการสินคEา

คงเหลือรายวัน และรายเดือน ตรวจสอบการเขEา-ออก ของสินคEา เพิ่มขEอมูลลูกคEา แกEไขขEอมูลลูกคEา และ 

การตรวจสอบมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
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ดังนั้นคณะผูEวิจัยจึงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหารที่สามารถควบคุม

และดูแลสินคEาคงคลังของศูนย8อาหารไดEอยTางมีประสิทธิภาพ เพื่อป�องกันการสูญหายของขEอมูลและงTายตTอ 

การจัดเก็บ โดยใชEวิธีการจัดเก็บขEอมูลสินคEาไวEในฐานขEอมูล (Database) และยังสามารถนำขEอมูลนั้นมา 

บริหารจัดการไดE จากนั้นจึงนำไปออกแบบพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร  

เม่ือพัฒนาเสร็จจึงนำไปทดสอบและสรุปผลตTอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหารใหEสะดวกตTอการบริหารจัดการ

ขEอมูลสินคEา 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร   

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูEใชEงานระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

เพ่ือใหEสามารถใชEไดEจริงตรงตามความตEองการของผูEใชE 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตกลุ'มตัวอย'าง 

  บุคลากรจากศูนย8อาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 15 คน 

  ขอบเขตดQานเน้ือหา 

   การวิจัยมุTงเนEนการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร ซึ่งทำ

การเก็บรวบรวมขEอมูลเก่ียวกับขEอมูลสินคEา โดยมีขอบเขตการทำงานดังน้ี 

   ขอบเขตการทำงานในระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร คือ สรEางระบบที่ใชE

สำหรับบริหารจัดการสินคEาภายในศูนย8อาหาร และแบTงระบบงานตTางๆ ออกเป�นดังน้ี 

       1. Admin (ผูEดูแลระบบ) 

    1.1 ขEอมูลของสินคEา 

     - สามารถคEนหาสินคEาดEวยบาร8โคEด ในฐานขEอมูลไดE 

     - สามารถเพ่ิมประเภทของสินคEาไดE 

         1.2 การรับ 

     - สามารถรับและเพ่ิมจำนวนของสินคEาเขEาสูTคลังสินคEาไดE 

     - สามารถเพ่ิมสินคEาท่ีนำเขEาใหมTไดE 

     - สามารถเพ่ิมประเภทของสินคEาไดE 

         1.3 การเบิก 
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     - สามารถเบิกสินคEาไดE 

         1.4 การขาย 

     - สามารถตัดสินคEาท่ีขายไปจากคลังสินคEาไดE 

    1.5 ขEอมูลผูEจัดสTง 

     - สามารถตรวจเช็คและเพ่ิมบริษัทท่ีจัดสTงไดE 

   2. User (พนักงาน) 

     - สามารถเขEาดูขEอมูลและราคาของสินคEาไดE 

     - สามารถรับสินคEาเขEาสูTคลังสินคEาไดE 

     

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ข้ันตอนการดำเนินการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคQาออนไลนDสำหรับศูนยDอาหาร 

ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC 7 ข้ันตอน ดังน้ี  

1.1 กำหนดป�ญหา (Problem Definition) ผูEวิจัยดำเนินการศึกษาและเก็บขEอมูลของสินคEา เชTน 

ช่ือสินคEา ราคา และประเภท เป�นตEน กำหนดป�ญหาและศึกษาความเป�นไปไดEในการนำมาพัฒนาระบบ 

1.2 วิเคราะห8ระบบ (Analysis) ผูEวิจัยดำเนินการนำขEอมูลมาวิเคราะห8ป�ญหาของระบบ 

1.3 ออกแบบ (Design) ผูEวิจัยดำเนินการนำขEอมูลจากการวิเคราะห8 มาประกอบในการออกแบบ

ระบบ 

1.4 พัฒนาระบบ (Development) ผู EวิจัยดำเนินการนำขEอมูลที่ออกแบบมาใชEในการพัฒนา

ระบบการจัดการคลังสินคEา 

1.5 ทดสอบระบบ (Testing) ผู EวิจัยดำเนินการนำระบบการจัดการคลังสินคEา ไปทดสอบกับ 

กลุTมตัวอยTาง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตTอระบบท่ีพัฒนาข้ึน  

1.6 ติดต้ังระบบ (Implementation) ผูEวิจัยดำเนินการนำผลการทดสอบ มาทำการคำนวณขEอมูล

ทางสถิติ โดยใชEคTาเฉลี่ยและสTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาสรุปผล เพื่อใหEระบบสามารถใชEงานไดEจริง และ

ติดต้ังระบบการจัดการคลังสินคEา 

1.7 บำรุงรักษาระบบ (Maintenance) ผูEวิจัยดำเนินการติดตั้งระบบเสร็จสิ้นและมีการเริ่มใชEงาน

ระบบ ทำการดูแลและบำรุงรักษาระบบ เพ่ือใหEระบบเป�นไปตามความตEองการของผูEใชE 

2. เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัย 

     เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัย ประกอบดEวย  

2.1 ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

2.2 แบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหารโดยผูEเช่ียวชาญ 
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2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางท่ีมีตTอระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8

สำหรับศูนย8อาหาร ท่ีประเมินโดยกลุTมเป�าหมาย 

3. สถิติท่ีใชQ  

สถิติที่ใชEในการวิเคราะห8ผลความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางที่มีตTอระบบการจัดการคลังสินคEา

ออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร เป�นแบบมาตราสTวนประมาณคTา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสTวน 5 ระดับ 

โดยสถิติที่ใชEในการวิเคราะห8ขEอมูลคือ คTาเฉลี่ย คTารEอยละ (Mean)  และ สTวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) ของกลุTมตัวอยTาง สถิติท่ีใชEคือ คTาเฉล่ีย และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผูEศึกษาไดEใชEแบบประเมินเป�นแบบมาตราสTวนประมาณคTา ระดับ ตามวิธีของลิเคิร8ท5  (Likert) โดย

กำหนดระดับการประเมิน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนEา 121) 

  ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด  

  ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก  

  ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง  

  ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมนEอย  

  ระดับ 1  เหมาะสมนEอยท่ีสุดหมายถึง   

ในการแปลผลการหาคTาเฉล่ียของแบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8

สำหรับศูนย8อาหาร แปลผลตามคTาเฉล่ีย ดังน้ี 

4.51 – 5.00    มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด  

  3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 

  2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับนEอย 

  0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับนEอยท่ีสุด 

4. การเก็บรวบรวมขQอมูล 

4.1 การประเมินคุณภาพโดยผูEเช่ียวชาญ 

1) นำเว็บไซต8ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร ใหEผูEเช่ียวชาญประเมิน 

2) ขอคำแนะนำและประเมินคุณภาพเว็บไซต8ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8 

  3) รวบรวมขEอมูลและวิเคราะห8ขEอมูลทางสถิติ 

4. 2 การประเมินความพึงพอใจของผูEใชE  

1) ช้ีแจงเก่ียวกับเว็บไซต8ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

2) ดำเนินการเป�ดเว็บไซต8ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร ใหEผูE

ประเมินไดEทดลองใชE 
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  3) รวบรวมขEอมูลท้ังหมดและวิเคราะห8โดยวิธีการทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

จากการสรEาง Database และออกแบบระบบ โดยใชEโปรแกรม MySQL และ Visual Studio 2019 

ส่ิงท่ีไดE คือ ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร โดยมีรูปแบบของระบบ ดังน้ี 

 

 

  

  

  

 

 

  

ภาพท่ี 1 หนEาเขEาสูTระบบของพนักงาน เพ่ือเขEาใชEงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 หนEาลงทะเบียนสำหรับพนักงานใหมT 

จากภาพท่ี 2 เม่ือทำการกรอกขEอมูลครบถEวนใหEทำการกดบันทึก ขEอมูลท่ีไดEจะถูกนำเขEาสูTฐานขEอมูล 
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ภาพท่ี 3 เม่ือทำการเขEาสูTระบบจะไดEหนEาหลักของระบบการจัดการคลังสินคEา 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนEารับสินคEาใชEสำหรับรับสินคEาท่ีรับมาจากบริษัทตTางๆ 

จากภาพที่ 4 เพิ่มจำนวนสินคEา โดยการกรอกขEอมูลสินคEาที่ถูกรับมาจากนั้นกดบันทึก และระบบจะ

ทำการจัดเก็บขEอมูลเขEาสูTฐานขEอมูล ขEอมูลในสTวนน้ีจะถูกนำไปแสดงที่หนEารับสินคEาและจำนวนสินคEาจะถูก

นำมารวมกับจำนวนสินคEาเกTาท่ีหนEาสินคEาคงคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 หนEาเพ่ิมประเภทสินคEา  

จากภาพที่ 5 สามารถเพิ่มประเภทของสินคEาที่ตEองการเพิ่มเขEาใหมT โดยการกรอกขEอมูลของประเภท

สินคEาใหมTจากน้ันกดบันทึกและระบบจะทำการจัดเก็บขEอมูลเขEาสูTฐานขEอมูล 
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ภาพท่ี 6 หนEาเพ่ิมสินคEาใหมT  

จากภาพท่ี 6 ทำการเพ่ิมสินคEาท่ีมาใหมT โดยการกรอกขEอมูลของสินคEาท่ีนำเขEาใหมT จากน้ันกดบันทึก

และระบบจะทำการจัดเก็บขEอมูลเขEาสูTฐานขEอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 หนEาเบิกสินคEาจะแสดงขEอมูลสินคEาท่ีเบิกไป 

จากภาพที่ 7 สามาถเพิ่มขEอมูลสินคEาที่จะเบิกเพิ่ม โดยการกรอกขEอมูลสินคEาที่จะเบิกเพิ่ม จากน้ัน 

กดบันทึกและระบบจะทำการจัดเก็บขEอมูลเขEาสูTฐานขEอมูล 
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ภาพท่ี 8 หนEาสินคEาคงคลัง จะแสดงขEอมูลของสินคEาท่ีถูกตัดหรือรับเขEามา  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 หนEาบริษัทท่ีจัดสTง จะแสดงขEอมูลของบริษัทท่ี และช่ือของพนักงานท่ีจัดสTง 

จากภาพท่ี 9 สามารถเพ่ิมบริษัทท่ีจัดสTงใหมTโดยการกรอกขEอมูล จากน้ันกดบันทึกและระบบจะทำการ

จัดเก็บขEอมูลเขEาสูTฐานขEอมูล 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการคลังสินคQา 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการคลังสินคEา 

รายการท่ีประเมิน ค'าเฉล่ีย SD ระดับความพึงพอใจ 

ดEานความสามารถในการทำงานของระบบ 4.00 0.71 มาก 

ดEานความเหมาะสมในการทำงานของระบบ 4.20 0.45 มาก 

ดEานความสะดวกและงTายตTอการใชEงานระบบ 4.20 0.45 มาก 

ดEานการประมวลผลท่ีรวดเร็วของระบบ 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.20 0.54 มาก 
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการคลังสินคQา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการคลังสินคEา 

ความพึงพอใจของผูQใชQระบบการจัดการคลังสินคQา 

ออนไลนDสำหรับศูนยDอาหาร 
ค"าเฉล่ีย SD 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. สามารถออกแบบระบบได0ตรงตามท่ีผู0ใช0ต0องการ 4.13 0.74 มาก 

2. สามารถแสดงในส<วนของปุAมท่ีอ<านได0ง<ายและมีความเหมาะสม 4.13 0.74 มาก 

3. สามารถจัดเก็บและตรวจสอบข0อมูลของสินค0าได0 4.47 0.52 มาก 

4. การใช0คำส่ังต<างๆ ในส<วนของเมนูมีความสะดวก 4.40 0.51 มาก 

5. ระบบมีการแจ0งเตือนเม่ือมีการพิมพRข0อมูลท่ีซ้ำซ0อน 4.07 0.59 มาก 

6. ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.20 0.86 มาก 

7. ระบบมีความน<าสนใจและทันสมัย 4.00 0.76 มาก 

8. ความง<ายในการเข0าใช0งานระบบ 4.33 0.62 มาก 

9. ความเหมาะสมในการเลือกใช0ชนิด ขนาด สี อักษรบนเว็บไซตR 4.13 0.74 มาก 

10. ความเหมาะสมในการใช0ข0อความเพ่ือส่ือถึงเมนูน้ันๆ 4.07 0.80 มาก 

11. ความเหมาะสมในการวางตำแหน<งของส<วนประกอบและเมนูต<างๆ

ของระบบ 
4.07 0.59 มาก 

12. ผู0ใช0คิดว<าระบบท่ีได0ออกแบบข้ึนมีประโยชนRมากน0อยเพียงใด 4.33 0.72 มาก 

13. ผู0ใช0คิดว<ามีความพึงพอใจต<อการออกแบบระบบน้ีมากน0อยเพียงใด 4.00 0.65 มาก 

14. ภาพรวมผู0ใช0มีความพึงพอใจต<อระบบท่ีได0พัฒนาข้ึนมากน0อยเพียงใด 4.20 0.77 มาก 

รวม 4.20 0.54 มาก 

 

อภิปรายผล  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร ชTวย

อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจตTอระบบการจัดการคลังสินคEา

ออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร เป�นการจัดการเกี่ยวกับการจัดการกับคลังสินคEา เพื่อความถูกตEอง แมTนยำ ทั้งยัง

เป�นการลดเวลาในการทำงานการปฏิบัติงานของผูEดูแลระบบและพนักงานที่เขEามาจัดการกับคลังสินคEาและยัง

เป�นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหารใหEดียิ่งขึ้น มีการประเมิน

คุณภาพอยูTในระดับมาก และมีผลความพึงพอใจของผูEใชEงานที่มีตTอระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับ

ศูนย8อาหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก ซึ่งระบบการจัดการสินคEาออนไลน8สามารถพัฒนาขึ้นมาไดEตามขั้นตอน
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กระบวนการ SDLC 7 ขั้น มีการเก็บรวบรวมขEอมูล และมีการสอบถามความตEองการของผูEใชEนำขEอมูลมา

วิเคราะห8และออกแบบระบบ แลEวทำการพัฒนาระบบใหEตรงตามความตEองการของผูEใชE ซึ ่งสอดคลEองกับ

งานวิจัยของกาญจนวดี ปุลันรัมย8 และ จันทนิภา พรหมทอง (2562) ไดEทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการคลังสินคEารEานภูทิพย8ไกTไขTสด ผลการวิจัย พบวTา 1) ระบบบริหารจัดการคลังสินคEารEานภูทิพย8ไกT

ไขTสด มีสTวนประกอบในการใชEงาน 2 สTวน คือ สTวนของพนักงาน และสTวนของผูEดูแลระบบ 2) ผลประเมิน

ความพึงพอใจของผูEใชEอยูTในระดับดี  

  การจัดการขEอมูลการเบิกสินคEา การรับสินคEา และการขายสินคEา สามารถนําไปใชEประโยชน8ไดEจริง

สอดคลEองกับงานวิจัยที่เกี่ยวขEองดังน้ี วราภรณ8 สารอินมูล (2558) ไดEศึกษาเกี่ยวกับความพรEอมของพนักงาน

แผนกคลังสินคEากับการใชEโปรแกรมระบบบริหารจัดการ คลังสินคEา WMS (Stock Management System) 

โดยทำการวิเคราะห8ขEอมูลของระบบบริหารการจัดการคลังสินคEา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกตEอง

แมTนยำของระบบ ในดEานตTางๆ ผลการวิจัยที่ไดEคือพนักงานคลังสินคEามีการรับรูEการใชEงานระบบคลังสินคEาใน

แตTละดEานอยูTในระดับมาก และในแตTละตำแหนTงงานก็แตกตTางกันมีการรับรูEในการใชEระบบคลังสินคEาโดยรวม

แตกตTางกัน ไดEสอดคลEองกับงานวิจัยของมุธรัญชา อุบลวัฒนเสถียร (2557) ท่ีศึกษาเก่ียวกับระบบสินคEาคงคลัง 

ผลวิจัยพบวTา ระบบดังกลTาวมีการกำหนดสิทธิ์ผูEใชEงานเพื่อจัดการความมั่นคงในการถึง และมีการจัดสรรพื้นท่ี

ในการจัดเก็บขEอมูลรวมท้ังการสำรองขEอมูลเพิ่มเติมไวEในฐานขEอมูล ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบอยูTใน

ระดับดี 

 

สรุปผล  

1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหารที่พัฒนาขึ้น ประกอบดEวย 2 สTวน คือ  

ระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร มีการทำงานอยู T 2 สTวนหลักๆ 1) พนักงาน  

2) ผูEดูแลระบบ และทำการพัฒนาตามขั้นตอนกระบวนการ SDLC 7 ขั้นตอน ไดEแกT กำหนดป�ญหา วิเคราะห8

ระบบ ออกแบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบ ซึ่งระบบการจัดการคลังสินคEา

ออนไลน8 สามารถชTวยลดการทำงานของผูEใชE อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บขEอมูลไวEในฐานขEอมูลเพื่อลดการสูญหาย 

และยังสามารถบริหารจัดการสินคEาไดEอยTางสะดวกและรวดเร็ว 

2. คุณภาพของระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

การประเมินคุณภาพของระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร โดยผูEเชี่ยวชาญ

จำนวน 5 ทTาน มีคุณภาพอยูTในระดับมาก โดยคุณภาพดEานการประมวลผลที่รวดเร็วของระบบ มีคTามาก  

โดยมีคTาเฉล่ียเทTากับ 4.20 และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทTากับ 0.54 รองลงมาคือดEานความเหมาะสมและความ

สะดวกในการทำงานของระบบ มีคTามาก โดยมีคTาเฉลี่ยเทTากับ 4.20 และสTวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทTากับ 0.45
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ลำดับสุดทEายคือดEานความสามารถในการทำงานของระบบ โดยมีคTาเฉลี่ยเทTากับ 4.00 และสTวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทTากับ 0.71 ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจของผูEใชEงานระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร 

การประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8อาหาร โดย

ผูEใชEงานจำนวน 15 ทTาน มีผลความพึงพอใจของผูEใชEงานที่มีตTอระบบการจัดการคลังสินคEาออนไลน8สำหรับศูนย8

อาหาร โดยรวมอยูTในระดับมาก โดยมีคTาเฉล่ียโดยรวมเทTากับ 4.20 และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเทTากับ 0.54 

 

ขQอเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาภาษาที่ใชEในการเขียนโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการใชEงานของ

ระบบ 

2. การเลือกฮาร8ดแวร8ที่นำมาใชEในระบบควรเลือกใชEฮาร8ดแวร8ที่เป�นมาตรฐาน เพราะระบบน้ีสามารถใชE

งานไดEเพียงแคTบนเคร่ืองคอมพิวเตอร8หรือโนEตบุ�คเทTาน้ัน 

3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการใชEงานของระบบอยTางสม่ำเสมอ เพ่ือป�องกันป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

4. กTอนนำระบบมาใชEงานควรตรวจสอบการเชื่อมตTอของคอมพิวเตอร8และแมTขTายเพื่อใหEระบบมีการ

ทำงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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Case study of Using Cal Count: A Board Game for Learning about Calories  
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บทคัดย'อ  

 ภาวะอ+วนในเด็กวัยเรียนและวัยรุ9นส9งผลต9อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาความรู+เรื่อง

พลังงานในการรับประทานอาหารและการเผาผลาญพลังงานในกิจกรรมออกกำลังกาย เปOนส9วนสำคัญท่ีทำให+

นำไปใช+ได+อย9างเหมาะสม โครงงานนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อพัฒนาต+นแบบนวัตกรรมบอรTดเกมในการพัฒนาการ

เรียนรู+เกี่ยวกับแคลอรี่ในอาหารและการเผาผลาญพลังงานในกิจกรรม การออกกำลังกายสำหรับวัยเรียนและ

วัยรุ9นตอนต+น บอรTดเกมประกอบด+วย กระดานเล9น การTดอาหาร การTดกิจกรรม อุปกรณTการเล9นต9างๆ คู9มือ

การเล9น ออกแบบโดยใช+โปรแกรมคอมพิวเตอรT บอรTดเกมต+นแบบทดสองใช+กับผู+เล9นชั้นประถมศึกษา 1 คน 

และ มัธยมศึกษาต+น 1 คน 

 ผลการทดสอบพบว9า ผู +เล9นเกิดความสนุก มีความรู +ด+านแคลอรี ่มากขึ ้น รวมทั ้งฝ\กทักษะด+าน

คณิตศาสตรT หลังเล9นมีความรู+เกี่ยวกับพลังงานในอาหารและการเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมทางกายเพ่ิม

มากขึ้น ผู+เล9นเห็นด+วยในทุกรายการประเมินในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 จุดเด9นของนวัตกรรม คือ 

อุปกรณTมีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจ การเล9นมีการคำนวณและมีการนำคำศัพทTภาษาอังกฤษมาสอดแทรก ซ่ึง

จะช9วยในการพัฒนาผู+เล9นในหลายด+าน ดังนั้น Cal Count: เรียนรู+แคลอรี่ด+วยบอรTดเกม ควรมีการขยายผลใน

การพัฒนาต9อไป เพื่อเปOนสื่อในการพัฒนาความรู+แก9เด็กและวัยรุ 9นให+สามารถนำความรู+ไปประยุกตTใช+ใน

ชีวิตประจำวันต9อไป 

 

คำสำคัญ :  บอรTดเกม แคลอร่ีในอาหาร  การเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมทางกาย 
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Abstract 

Obese children and adolescents suffer from both short-term and long-term health. 

The development of knowledge about energy in food intake and calorie burned by physical 

activities are important for children to select appropriate food and activity to prevent obesity. 

The objective of this project was to develop board games to improve children’s learning about 

calories in food and calorie burned by physical activities for school age and early teens. 

Components in board game included cards, dice, game board, rule card and game pieces. The 

components were designed by using a computer program. A board game prototype was used 

with one primary and one high school children.  

The findings were found that the players had fun and had more knowledge about 

calories as well as increased mathematical skills. After playing games, knowledge scores 

increased for both players. They also agree with all assessed items at the highest level (average 

score = 4.81). The advantage of board game were the colorful device that attracted children 

attention. Playing activities included calculation; the card also had English words. These 

activities could help to develop players in many areas. As a result, Cal Count: learn calories 

with a board game should be expanded for further development as leaning tool to 

development children and adolescents’ knowledge that can be applied in daily life. 

 

Keywords: Board game, Calories in food, Calories burned during physical activity 

 

บทนำ 

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ+วนเปOนป�ญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่คุกคามสุขภาพของวัยเรียนและวัยรุ9น

ทั่วโลกทั้งในประเทศที่พัฒนาแล+วและประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งพบว9ามีแนวโน+มเพิ่มขึ้นอย9างรวดเร็ว สำหรับ

อุบัติการณTโรคอ+วนในเด็กไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย9างรวดเร็ว จากสถิติช9วงระยะเวลา 5 ป�ที่ผ9านมา จำนวนเด็ก

ก9อนวัยเรียนอ+วนเพิ่มขึ้นร+อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ป� อ+วนเพิ่มขึ้นร+อยละ 15.5 (สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร+างเสริมสุขภาพ, 2556)   จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2562 พบว9าเด็ก

วัยเรียนในช9วงอายุ 6-14 ป� มีภาวะเริ่มอ+วนและอ+วนร+อยละ 13.6 (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ซึ่งภาวะโรค

อ+วนทำให+เสี่ยงต9อการเกิดโรคเรื้อรัง เช9น โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงข+อเสื่อม และโรคเบาหวาน ส9วน

ผลกระทบโดยอ+อม ทำให+คุณภาพชีวิตลดลง ภาวะอ+วนในวัยเรียนเกิดจากหลายป�จจัยร9วมกันหลายป�จจัย 

ได+แก9 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม9ถูกต+อง การเคลื่อนไหวร9างกายลดลงทำให+ใช+พลังงานลดลงไปด+วย 
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(ปุลวิชชT ทองแตง และ จันทรTจิรา สีสว9าง, 2012) พฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายที่ไม9เหมาะสม

ของเด็กไทย ส9งผลให+เกิดภาวะโภชนาการเกิดท่ีส9งผลกระทบต9อสุขภาพและอาจทำให+ประสิทธิภาพในการเรียน 

สติป�ญญา และคุณภาพพลเมืองในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาความรู+แก9เด็กเกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่ที่อยู9ใน

อาหารและแคลอรี่จากการออกกำลังกาย   จะช9วยให+เด็กวัยเรียนมีความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับพลังงานที่ได+รับ

และการเผาผลาญพลังงานด+วยวิธีการต9างๆสามารถปฏิบัติกิจกรรมได+อย9างเหมาะสมส9งเสริมให+สามารถควบคุม

น้ำหนักให+อยู9ในเกณฑTปกติได+อย9างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การพัฒนาการเรียนรู+เกี่ยวพลังงานในอาหารและเผาผลาญพลังงานในการออกกำลังกายจะช9วยให+เด็ก

วัยเรียนสามารถนำความรู+ไปใช+ในชีวิตประจำวันได+ ดังนั้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู+อย9างมีประสิทธิภาพการใช+ส่ือ

กิจกรรมการเรียนรู+ที่สอดคล+องกับความสนใจของผู+เล9นจะทำให+เกิดการเรียนรู+ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขั้น ซึ่งเกม

เพื่อการเรียนรู+ (Games Based  Learning) เปOนรูปแบบการจัดการเรียนรู+ที่มีการใช+กิจกรรม สื่อในการเรียนรู+

แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให+มีความสนุกสนานไปพร+อมๆ กับการได+รับความรู+โดยสอดแทรกเนื้อหาไว+ใน

เกมและให+ผู+เรียนลงมือเล9นเกมโดยท่ีผู+เรียนจะได+รับความรู+ต9างๆผ9านการเล9นเกมน้ันด+วย  จากการศึกษาของ  

วีระชัย สีทาน+อย ชนิศวรา เลิศอมรพงษT และ สิริพร ทิพยTคง (2661) พบว9าการนำเกมมาใช+ในการพัฒนา

ความรู+ด+านคณิตศาสตรTในนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4 พบว9าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี4  เร่ือง เงิน โดยการใช+เกมเพ่ือการเรียนรู+สูงกว9าเกณฑTร+อยละ70 อย9างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติและ นักเรียนส9วนใหญ9เห็นด+วยอย9างย่ิงกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ในทุกด+าน การนำแนวคิดของเกม

เพื่อการเรียนรู+มาใช+ในการออกแบบการเรียนในบริบทที่หลากหลาย จากการศึกษาของอรรถเศรษฐT ปรีดากรณT 

(2557) มีการใช+บอรTดเกมเพื่อพัฒนาความรู+เรื่องวงสีธรรมชาติของนักศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นป�ที่ 6 พบว9า 

นักเรียนมีความรู+ความเข+าใจเรื่องสี สามารถเข+าใจกระบวนการทางความคิด เรื่องวงสีธรรมชาติและการผสมสี

เพ่ิมมากข้ึน 

คณะผู+จัดทำได+เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู+ความเข+าใจของเด็กและวัยรุ9นตอนต+น

เกี่ยวกับพลังงานในอาหารและการเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายเปOนให+ผู+เล9นมี

ความรู+ที่จะนำไปประยุกตTใช+ในชีวิตประจำวันและเปOนการป�องกันป�ญหาโรคอ+วนในวัยเรียนและวัยรุ9น คณะ

ผู+จัดทำจึงได+นำความรู+เกี่ยวกับแคลอร่ีจากอาหารและการเผาผลาญพลังงานด+วยกิจกรรมทางกายและการออก

กำลังกายมาพัฒนาในรูปแบบบอรTดเกมสTเพื่อพัฒนาความรู+ในเรื่องการรับประทานอาหารและการเผาผลาญ

จากกิจกรรม ทั้งยังมีการฝ\กคำนวณทางคณิตศาตรTโดยการบวกลบเเคลอรี่ที่ได+กำหนด เเละมีการนำคำศัพทT

ภาษาอังกฤษมาสอดแทรกให+ความรู+ ในรูปแบบของนวัตกรรมท่ีออกมาเปOนบอรTดเกมสTโดยมีช่ือว9า“Cal Count 

: เรียนรู+แคลอรี่ด+วยบอรTดเกมสT” เพื่อส9งเสริมให+เกิดความรู+สามารถเลือกรับประทานอาหารและออกกำลังกาย

ได+อย9างเหมาะสมต9อไป  
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วัตถุประสงคD 

 เพื่อพัฒนาต+นแบบนวัตกรรมบอรTดเกมในการพัฒนาการเรียนรู+เกี่ยวกับแคลอรี่ในอาหารและการเผา

ผลาญพลังงานในกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย 

 

ขอบเขต 

  การศึกษาครั้งนี้เปOนการพัฒนานวัตกรรมต+นแบบบอรTดเกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู+เกี่ยวกับแคลอรี่ใน

อาหารและกิจกรรมการเผาผลาญแคลอร่ีโดยมีขอบเขตดังน้ี 

1. นวัตกรรมต+นแบบ คือ บอรTดเกมซ่ึงเปOนเกมกระดานท่ีใช+ช้ินส9วนหรือตัวหมากวางไว+บนพ้ืนท่ีเล9น มี 

การเคลื่อนที่หรือหยิบตัวหมากออกจากพื้นที่เล9น ซึ่งเปOนกระดานเล9นโดยมีพื้นผิวเปOนลู9ทางเดิน โดยเกม

กระดานต+องใช+ความสามารถในการคำนวณพลังงานที่ได+จากการรับประทานอาหารชนิดต9างๆ และกิจกรรม

การเผาผลาญแคลอร่ีในกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเดินทางในแต9ละช9องทางเดินระหว9างการเล9นเกม 

2. กลุ9มเป�าหมายสำหรับการเล9นบอรTดเกม คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 5-6 และ มัธยมศึกษา 

ตอนต+น  

3. การพัฒนาบอรTดเกมเปOนการนำแนวคิดการเรียนรู+แบบ Game Based learning ซ่ึงเปOนการใช+เกม 

ร9วมในกระบวนการเรียนรู+ และมีสื่อที่สามารถทำให+ผู+เรียนสนใจ ส9งเสริมการสื่อสารระหว9างกันของผู+เรียน การ

ทำงานเปOนทีม โดย สามารถสร+างให+ผู +เรียนรู+สึกมีส9วนร9วม และสนุกสนาน ได+พร+อมๆกับได+รับความรู+ ใน

ระหว9างการเล9นบอรTดเกม ซ่ึงการเล9นมีรูปแบบในการเล9นร9วมกับผู+เล9นมากกว9า 1 คน 

 

วิธีการดำเนินการ 

 1. การออกแบบส่ิงประดิษฐD การพัฒนาต+นแบบมีการดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 1.1 การศึกษาข+อมูล โดย ศึกษาหาสถานการณTป�ญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กจากการ ทบทวน

วรรณกรรมศึกษาเกี่ยวกับ พลังงานในอาหาร พลังงานในการทำกิจกรรม และ อาหารที่เด็กนิยมรับประทาน 

และการพัฒนาการเรียนรู+โดยใช+บอรTดเกม 

 1.2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู+เร่ืองพลังงานผ9านบอรTดเกม  

 1.2.1 ศึกษาวิเคราะหTและสังเคราะหTข+อมูล จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับสาระสำคัญของ 

รูปแบบการพัฒนาเรียนรู+โดยใช+เกม ศึกษารูปแบบของบอรTดเกมที่มีการออกแบบเพื่อการเรียนรู+ในรูปแบบ

ต9างๆ 

1.2.2 กำหนดโครงสร+างและองคTประกอบของการบอรTดเกม โดยกำหนดองคTประกอบและ 

กำหนดโครงสร+างของบอรTดเกมเพ่ือการเรียนรู+เก่ียวกับพลังงาน 

2. การดำเนินการสรSางส่ิงประดิษฐD  
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    ดำเนินการสร+างรูปแบบบอรTดเกมเพ่ือการเรียนรู+เก่ียวกับพลังงานโดยดำเนินการผลิตองคTประกอบของ 

บอรTดเกม ได+แก9 กระดานเล9น การTดอาหารจำนวน 20 ชิ้น การTดกิจกรรมจำนวน 22 ชิ้น  อุปกรณTการเล9น

ต9างๆ คู9มือในการเล9น โดยใช+โปรแกรมคอมพิวเตอรT โดยการTดอาหารจะมีอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายท้ัง

อาหารที่ให+พลังงานสูงและอาหารที่ให+พลังงานต่ำ รูปแบบของกิจกรรมประกอบด+วยกิจกรรมทางกายและการ

ออกกำลังกายในรูปแบบต9างๆ (ภาพท่ี 1- 4 ) การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของบอรTดเกม โดย

ผู+ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยเปOนผู+เช่ียวชาญด+านการพยาบาลเด็กและวัยรุ9น 3 คน และปรับแก+ไข 

3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐD 

 การทดลองนำบอรTดเกมไปใช+ในการพัฒนาความรู+เรื่องพลังงาน โดยนำบอรTดเกมต+นแบบไปทดลอง

ใช+กับผู+เล9นชั้นประถม 5-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต+น จำนวน 2 คน เพื่อประเมินความคิดเห็น และ ประเมิน

ความรู+เกี่ยวกับพลังงานจากการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย และนำข+อมูลมาใช+ในการปรับปรุง

นวัตกรรม ซึ่งต+นแบบ Cal Count: เรียนรู+แคลอรี่ด+วยบอรTดเกมมีการนำไปใช+ในเด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษาป� 

5 และ มัธยมศึกษาช้ันป�ท่ี 1  โดยการเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling)  จำนวน 2 คน  

 เครื่องมือที่ใช+ในการรวบรวมข+อมูล พัฒนาโดยผู+ออกแบบนวัตกรรมประกอบด+วยแบบทดสอบ

ความรู+ ตอบถูก ผิด จำนวน 10 ข+อ และ แบบประเมินความคิดเห็นของผู+เล9น จำนวน 8 ข+อ ชนิดมาตราส9วน

ประมาณค9า 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการประเมิน สามารถแปลความหมายของความคิดเห็นได+ดังนี้ คะแนน

ค9าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด+วยน+อยที่สุด คะแนนค9าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด+วยน+อย 

คะแนนค9าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด+วยปานกลาง คะแนนค9าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด+วย

มาก คะแนนค9าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เห็นด+วยมากท่ีสุด 

 

                 

 

       ภาพท่ี 1 ภาพการออกแบบกระดานเล9น                    ภาพท่ี 2 ภาพการออกแบบคู9มือเล9น 
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  ภาพท่ี 3 ภาพการออกแบบการTดกิจกรรม                                       ภาพท่ี 4 ภาพการออกแบบการTดอาหาร 
 

4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐD 

 ผลการใช+ต+นวัตกรรมต+นแบบ Cal Count: เรียนรู+แคลอร่ีด+วยบอรTดเกมมีรายเอียดดังน้ี 

1. ผลการทดสอบความรู+ของผู+เล9น 2 คน พบว9า หลังการเล9นมีคะแนนดีข้ึนโดยก9อนเล9นท้ังผู+เล9นท้ัง 

สองคนได+คะแนน 4 คะแนน หลังเล9นได+คะแนน เพ่ิมข้ึนเปOน 6 และ 7 คะแนนตามลำดับ 

2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู+เล9น พบว9า ผู+เล9นท้ังสองคนมีความคิดเห็นในทุกรายการ 

ประเมินใน ระดับมากที่สุด ผู+เล9นคนท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผู+เล9นคนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.88 คะแนนเฉลี่ยของ

ผู+เล9นทั้ง 2 คนคือ 4.81 (ตารางท่ี1 ) จากการสัมภาษณTหลังการเล9นพบว9า ผู+เล9นเกิดความสนุก ทำให+มีความรู+

ด+านแคลอร่ีมากข้ึน รวมท้ังการฝ\กทักษะด+านคณิตศาสตรT  

  “สนุกครับ ทำให+มีความรู+ ด+านแคลอรี่เพิ่มมากขึ้น บวกกับคิดเลขที่ ฝ\กทักษะ ด+านคณิตศาสตรTครับ.” 

ผู+เล9นคนท่ี 1 

  “กระดาษและตัวเล9นสวยดีน9าสนใจ ดึงดูดความสนใจได+ ได+คิดเลขด+วยทำให+มีความรู+”ผู+เล9นคนท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู+เล9น 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  

เฉล่ีย 

 

ระดับความ

คิดเห็น 

คนท่ี 1 

(ป.5) 

คนท่ี2 

(ม.1) 

1.บอรTดเกมส9งเสริมความรู+ทางด+านคณิตศาสตรT 5 5 5 มากท่ีสุด 

2. บอรTดเกมสามารถนำความรู+มาปรับใช+ในชีวิตประจำวันได+ 5 4 4.5 มากท่ีสุด 

3.บอรTดเกมส9งเสริมความรู+ภายในช้ันเรียนให+ดีย่ิงข้ึน 5 5 5 มากท่ีสุด 

4.บอรTดเกมมีรูปลักษณTท่ีสวยงาม 4 5 4.5 มากท่ีสุด 

5.บอรTดเกมมีสีสันท่ีสวยงาม 4 5 4.5 มากท่ีสุด 

6.บอรTดเกมมีความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช+งาน 5 5 5 มากท่ีสุด 

7.บอรTดเกมมีความแปลกใหม9 5 5 5 มากท่ีสุด 

8.บอรTดเกมมีความน9าสนใจ 5 5 5 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม  4.75 4.88 4.81 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 1  ผู+เล9นทั้งสองคนมีความคิดเห็นในทุกรายการประเมินในระดับมากที่สุด ผู+เล9นคนที่ 1 คะแนน

เฉล่ียรวม 4.75 คนท่ี 2 เฉล่ียรวม 4.88 คะแนนเฉล่ียท้ัง 2 คน คือ 4.81 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการใช+บอรTดเกมพบว9าผู +เล9นมีความรู +เพิ ่มมากขึ ้นอาจเกิดจากความแปลกใหม9เน+นความ

สนุกสนานที่สอดแทรกความรู+ในรูปแบบของบอรTดเกม โดยลักษณะของเกมจะเปOนการคำนวณหาร การทำ

แบบทดสอบมีการ บวก ลบแคลอรี่ที่ได+กำหนด สอดคล+องกับการศึกษาของระชัย สีทาน+อย ชนิศวรา เลิศอมร

พงษT และ สิริพร ทิพยTคง (2661) พบว9า การนำเกมมาใช+ในการพัฒนาความรู+ด+านคณิตศาสตรTในนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป�ที่ 4 พบว9าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4  เรื่อง เงิน

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บอรTดเกมมีการนำคำศัพทTภาษาอังกฤษมาสอดแทรกเพื่อให+เด็กได+เรียนรู+พร+อมกับได+

ตระหนักถึงภาวะโภชนาการเกิน นวัตกรรมบอรTดเกมยังมีการนำความรู+เกี่ยวกับพลังงานในอาหารและการเผา

พลาญพลังงานจากการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายในรูปแบบต9างๆโดยที่ผู+เล9นไม9ต+องเสียเวลาค+นหา

ความรู+เกี่ยวกับแคลอรี่ด+วยตนเอง ซึ่งอาจจะได+ข+อมูลที่ไม9ถูกต+องหากเด็กวัยเรียนไม9มีพื้นฐานการค+นหาข+อมูลท่ี

น9าเชื่อถือซึ่งการเรียนรู+ด+วยบอรTดเกมทำให+ได+รับข+อมูลที่มีการตรวจสอบทำให+เรียนรู+ได+ถูกต+องมากยิ่งขึ้น ผู+เล9น

ยังสามารถใช+เกมนี้เรียนรู+ในเรื่องของการคำนวณ คำศัพทTภาษาอังกฤษ แคลอรี่จากการรับประทานอาหารและ

เผาผลาญ และยังได+รับความสนุกสนานอีกด+วย เกมยังสามารถใช+ได+สำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องเเคลอรี่ท่ี
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ได+จากการรับประทานอาหารเเละการเผาผลาญพลังงานด+วยการออกกำลังกายเเละทำกิจกรรมทางกายต9างๆ 

สามารถนำไปปรับใช+ให+เหมาะสมกับตนเองอย9างต9อเน่ือง 

 

สรุปผลและขSอเสนอแนะ  

บอรTดเกมเปOนสื่ออุปกรณTการเรียนรู+ที่ทำให+เด็กในวัยเรียนและวัยรุ9นได+เรียนรู+เกี่ยวกับปริมาณพลังงาน

ที่ได+รับจากการประทานอาหารและการเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมต9างๆ เพื่อทำให+เกิดการเรียนรู+ในการ

เลือกรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมได+อย9างเหมาะสมซึ ่งจะช9วยลดป�ญหาโรคอ+วนที ่นำไปสู9

ภาวะแทรกซ+อนได+ กิจกรรมการเล9นมีการคำนวณทางคณิตศาสตรTโดยการบวกลบเเคลอรี่ที่ได+กำหนด เเละมี

การนำคำศัพทTภาษาอังกฤษมาสอดแทรก เพื่อให+เด็กได+ฝ\กการคำนวณพร+อมทั้งรู+จักคำศัพทTภาษาอังกฤษท่ี

เกี่ยวกับอาหารเเละกิจกรรมการออกกำลังกายทำให+ผู+เล9นมีความรู+เรื่องพลังงานในอาหารและการเผาผลาญ

พลังงานจากกิจกรรมต9างๆและจากการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได+พัฒนาทักษะความรู+คณิตศาสตรTในเรื่อง

การคำนวณแคลอร่ี และพัฒนาทักษะความรู+ภาษาอังกฤษจากคำศัพทTซึ่งจะเปOนประโยชนTต9อการนำไปใช+ใน

ชีวิตประจำวันและการไปประยุกตTใช+ในอนาคตได+ 

ข+อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบเกมสTให+มีความน9าสนใจโดยเพ่ิมจำนวนชนิดอาหาร กิจกรรมการออกลัง 

กายและกิจกรรมทางกายให+มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให+สามารถเล9นได+หลายคนเปOนการสร+างความ

สนุกสนานให+แก9ผู +เล9นเพิ ่มมากยิ ่งขึ ้นและสามารถนำไปสู 9พัฒนาการเชิงพานิชให+เกิดการแพร9หลายใน

กลุ9มเป�าหมายเพื่อให+กลุ9มเป�าหมายได+เกิดความตระหนักเเละมีความรู+เกี่ยวกับภาวะโภชนาการเกินเรียนรู+

เก่ียวกับ 

2. กลุ9มผู+เล9นท่ีเปOนเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาอาจจะเล9นร9วมกับผู+ปกครองหรือผู+ใหญ9ในกรณีท่ีมี 

บางการTดของอาหารหรือกิจกรรมท่ีเด็กไม9สามารถคำนวณได+จะสามารถสอนเก่ียวกับการคำนวณสอดแทรกเข+า

ไประหว9างการเล9นเกมได+ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ ดร.วรรณพร บุญเปล9ง ท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีให+คำปรึกษาและให+ข+อเสนอแนะในการพัฒนา

บอรTดเกมต+นแบบ ขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีท่ีสนับสนุนงบประมาณในการ

พัฒนานวัตกรรมต+นแบบ Cal Count: เรียนรู+แคลอรี่ด+วยบอรTดเกมจนมีนวัตกรรมต+นแบบเพื่อนำไปใช+ในการ

พัฒนาต9อไป  
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องทำเสDนขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติ ใน

ดDานการลดเวลาที่ใชDทำอุณหภูมิของหมDอตDม ลดการใชDพลังงาน ลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และ

ปรับปรุงความปลอดภัยในการใชDงาน จากการศึกษาพบวTาเครื่องทำขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติ เกิดปUญหาท่ีควร

ปรับปรุง 3 ดDาน คือ 1) ดDามจับหัวโรยเสDนขนมจีนมีความรDอนในขณะใชDงาน 2) มีการสูญเสียจากการใชDน้ำและ

การฉีดของน้ำไมTทั่วถึงทำใหDเสDนขนมจีนติดสายพานลำเลียงเกิดการใชDน้ำที่ไมTมีประสิทธิภาพ และ 3) การเกิด

ความรDอนที่ผนังหมDอตDมซึ่งอาจเกิดอันตรายตTอผูDใชDงานและสTงผลตTอการสูญเสียทางความรDอนจากหมDอตDม จาก

ประเด็นดังกลTาว คณะผูDวิจัยไดDปรับปรุงออกแบบอุปกรณ9 เพื่อใหDการใชDงานไดDอยTางมีประสิทธิภาพและเกิด

ความปลอดภัยแกTผูDใชDงาน ผลการเก็บขDอมูลกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง จำนวน 30 รอบการผลิต พบวTา 

ผลผลิตเสDนขนมจีนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัมตTอครั้ง หรือคิดเป_นรDอยละที่เพิ่มขึ้น 9 ดDานเวลาการผลิตเร็วข้ึน 

โดยเวลาเฉลี่ยลดลง 1.93 นาทีตTอครั้ง หรือคิดเป_นเวลาการผลิตที่ลดลงรDอยละ 3 ดDานการใชDพลังงานพบวTา

หลังการปรับปรุงสามารถประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยลดลง 27.87 บาทตTอรอบการผลิต คิดเป_นรDอยละท่ีลดลง 

26.9 สำหรับดDานการใชDน้ำพบวTาหลังการปรับปรุงสามารถประหยัดโดยเฉลี่ยลดลง 0.2 หนTวยตTอรอบการผลิต 

คิดเป_นรDอยละท่ีลดลง 27  นอกเหนือจากน้ันยังมีความปลอดภัยตTอผูDใชDงานเพ่ิมมากข้ึน หากพิจารณาดDานกำไร 

ตDนทุนเกิดขึ้น โดยคิดที่การวันผลิต 300 วันตTอปd ปริมาณการผลิต ประมาณ 600 รอบการผลิต หรือ 2,220 

กิโลกรัมตTอปd พบวTาจะสามารถ มีรายไดDท่ีเพ่ิมข้ึน 63,522 บาทตTอปd 

   

คำสำคัญ :   การประหยัดพลังงาน เครื่องทำเสDนขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติ การออกแบบอุปกรณ9  ลดของเสียใน

กระบวนการผลิต 
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Abstract 

The purpose of this research was to increase the efficiency of the semi-automatic 

machine for making fresh Thai rice vermicelli in term of the reducing time to manage the 

temperature of the boiler, reducing energy consumption, reducing waste in process and 

human safety. From the study, it was found that the machine had problems that need to be 

improved in three problems: 1) the handle of the rice vermicelli making machine being heated 

when using it, 2) the wasting water cause to loss of utility, water spraying was not distribute 

thoroughly which was causing the rice vermicelli to be stuck on the conveyor and water was 

not effective, and 3) the boiling pot of rice vermicelli was heating while using, it may be 

harmful to users and heat loosed. Therefore, the researcher has improved the design of the 

equipment to make it more efficient and more safety. The results of the study showed that 

after the improvement in the production process with 30 time of raw materials can increased 

finish goods by an average of 3 kilograms per time or representing of 9% and the average 

process time decreased of 1.93 minutes per time or equivalent to 3% reduction in production 

time. Also, energy consumption was found that after improvement, the average energy savings 

decreased of 27.87 baht per time and reduce the average of water consumption of 0.2 units 

per time or representing a reduction of 27%. In addition, there is also a greater safety for users. 

Moreover, the profit/cost incurred at the production of 300 days per year, the production is 

to 600 time or 2,220 kilogram per year, have more income of 63,522 baht per year 

 

Keywords: Energy saving , Semi-Automatic Rice Vermicelli Machine , Design of the equipment, 

Waste reduce process 

 

บทนำ 

 ขนมจีน เป_นอาหารประเภทเสDนที่ทำมาจากแป�งขDาวเจDา มีลักษณะเป_นเสDนสีขาวกลมยาวและบาง อีก

ท้ังยังมีความเหนียวนุTมหนึบหนับเม่ือรับประทาน มีหลักฐานวTาในสมัยกรุงศรีอยุธยา )ระหวTางพ.ศ. 1894  - พ .ศ.

2310 ( ไดDมีการผลิตขนมจีนกันแลDวในชุมชน ) Thaifoodmaster,2015 ( เพราะขนมจีนเป_นอาหารที่ไดDรับความ

นิยมของทุกๆ ภาคในประเทศไทย สามารถนำไปประกอบอาหารไดDหลากหลาย และกระบวนการผลิตขนมจีน

มีข้ันตอนผลิตท่ีไมTซับซDอนและใชDวัตถุดิบในการผลิตไมTก่ีชนิด  
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การผลิตเสDนขนมจีนในสมัยกTอนไมTมีเครื่องจักรและอุปกรณ9ที่ใชDในการทุTนแรง จึงตDองทำการผลิตดDวย

แรงงานคนเป_นหลัก โดยมีกระบวนการหลักๆคือ 1) กระบวนการหมักแป�ง 2) การนวด 3) การนึ่ง 4) การโรย

เสDนลงหมอตDมหรือนิยมเรียกวTาการบีบ 5) การตักมาลDาง และ 6) จับเป_นเสDนใสTพาชนะ ปUจจุบันชาวบDานนิยม

นำมาประกอบธุกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือนกันอยTางแพรTหลาย ซึ่งขนมจีนก็จัดเป_นอุตสาหกรรมในครัวเรือน

อยTางหน่ึงท่ีนTาสนใจ และมีการผลิตมาเป_นเวลานาน  

กระบวนการผลิตขนมจีน จะใชDวัตถุดิบคือแป�งขDาวจDาวหมักสำเร็จรูป (ซื้อจากโรงงานผูDผลิต) เป_น

สTวนประกอบหลัก สำหรับกรรมวิธีการผลิตแบบท่ัวไป แป�งหมักสำเร็จรูปจำนวน 1 ถุง มีน้ำหนัก 21.5 กิโลกรัม 

จะสามารถผลิตขนมจีนไดDประมาณ 34-35 กิโลกรัม ดDานการผลิตเสDนขนมจีน ในปUจจุบันก็ไดDมีการพัฒนา

วิธีการและเคร่ืองจักรเพ่ือใชDในการทุTนแรง เชTน ในกระบวนการนวดแป�งจะใชDเคร่ืองในการนวด ในกระบวนการ

โรยเสDนก็จะมีเคร่ืองสำหรับโรย เป_นตDน 

 สำหรับปUญหางานวิจัยนี้ เป_นการศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำเสDนขนมจีนแบบ

กึ่งอัตโนมัติ ดังภาพที่ 1 โดยเครื่องน้ีความแตกตTางจากกรรมวิธีการผลิตแบบเดิม นั้นคือ เป_นเครื่องที่สามารถ

ผสมแป�ง ใหDความรDอนที่แป�ง โรยเสDน และลDางเสDนใหDเย็น ในเครื่องเดียวกัน จะเหลือเพียงแตTกระบวนการจับ

เสDน หรือเรียงเสDนใสTภาชนะ ซึ ่งเป_นขั ้นตอนสุดทDาย โดยจะใชDแรงงานคนในการทำ  จากการสอบถาม

ผูDประกอบการ เบื้องตDนพบวTา เครื่องทำเสDนขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติที่ใชDอยูTในปUจจุบัน ยังมีจุดหรือปUญหาท่ี

สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ดDานการใชDน้ำ ดDานการใชDพลังงาน ดDานการลดของเสียในการ

ผลิต และดDานความปลอดภัยในการใชDงาน โดยคณะผูDวิจัยไดDลงไปสำรวจขDอมูลเบื้องตDน มีดังนี้ 1) หัวโรยเสDน

ขนมจีนมีความรDอน เกิดอันตรายขณะถอดหัวโรยเสDน การทำงานเดิมจะใชDผDาจับตรงหัวโรย 2) ผนังดDานนอก

ของหมDอตDมน้ำเครื่องทำขนมจีนมีอุณหภูมิที่สูงอาจจะเป_นอันตรายตTอกับผูDใชDงาน และมีการสูญเสียพลังงาน

ความรDอนจากหมDอตDม 3) สTวนปลายของสายพานลำเลียงเสDนขนมจีน มีการฉีดน้ำไมTทั่วถึงทำใหDเสDนขนมจีนติด

ตะแกรง และ เกิดการปลTอยน้ำท้ิงโดยเปลTาประโยชน9 จากการน้ำลDางเสDนขนมจีนท่ีไมTมีประสิทธิภาพ   

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดDทำการปรับปรุงพัฒนาเครื่องทำขนมจีนใหDสามารถใชDงานไดDอยTางมีประสิทธิภาพ

และเกิดความปลอดภัยกับผูDใชDงานอยTางสูงสุด 
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ภาพท่ี 1 เคร่ืองทำเสDนขนมจีนแบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

  
 

ภาพท่ี 2 สภาพปUญหาดDานความรDอนและพลังงานความรDอน 

 

 
 

ภาพท่ี 3  สภาพของเสียในกระบวนการผลิต 

 

หัวโรยมีความร7อน 

ผนังมีความร7อน และการ

สูญเสียความร7อน 
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ภาพท่ี 4  สภาพปUญหาดDานการใชDน้ำ 

 

วัตถุประสงคMการวิจัย 

1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการลดเวลาการทำอุณหภูมิ

ของหมDอตDม ลดการใชDพลังงาน การใชDน้ำ และของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองทำขนมจีนแบบก่ึงอัตโนมัติ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

นำเสนอขDอมูลขอบเขตของการศึกษา โดยอยTางนDอยตDองประกอบดDวยขอบเขตดDานเนื ้อหา  

และขอบเขตดDานประชากรหรือผูDใชDประโยชน9 

1.  ศึกษาการทำงานของเครื่องการทำงานของเครื่องทำขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติ ทำงานดDวยระบบ

ไฟฟ�า ความสามารถการผลิตไมTเกิน 60 กิโลกรัมตTอช่ัวโมง 

2. การคิดคTาน้ำ คิดท่ีหนTวยละ 15 บาท คTาการใชDพลังงานไฟฟ�า คิดท่ีหนTวยละ 4 บาท คิดแบบคงท่ี 

3. วัตถุดิบท่ีใชDเป_นแป�งหมักขนมจีนสำเร็จรูป 1 ถุง จะมีน้ำหนัก 21.5 กิโลกรัม 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยใหDระบุเป_นรายขDอ ดังน้ี 

1. กำหนดประชากรและกลุTมตัวอยTาง หรือกลุTมเป�าหมายถูกตDองตามระเบียบวิธีวิจัย 

2. ระบุตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตDน ไดDแกT เคร่ืองทำขนมจีนแบบก่ึงอัตโนมัติกTอนการปรับปรุง และ เคร่ืองทำขนมจีนแบบ

ก่ึงอัตโนมัติหลังการปรับปรุง  

ตัวแปรตาม ดDานผลผลิต )กิโลกรัม)  ดDานเวลา )นาที( ดDานพลังงาน )บาท( ดDานการใชDน้ำ )unit .(   

ตัวแปรควบคุม ไดDแกT วัตถุดิบท่ีใชDเป_นแป�งขนมจีนหมักสำเร็จรูปชนิดเดียวกัน สถานท่ีการทดลองเดียวกัน 

น้ำไหลทิ้ง และการล7างน้ำที่

ไมVมีประสิทธิภาพ 
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3. ข้ันตอนการสรDางและพัฒนานวัตกรรม 

  3.1 ข้ันตอนการสำรวจขDอมูลเบ้ืองตDน 

   คณะผูDวิจัยไดDลงไปสำรวจขDอมูลเบื้องตDน มีดังนี้ 1) หัวโรยเสDนขนมจีนมีความรDอน เกิด

อันตรายขณะถอดหัวโรยเสDน การทำงานเดิมจะใชDผDาจับตรงหัวโรย 2) ผนังดDานนอกของหมDอตDมน้ำเครื่องทำ

ขนมจีนมีอุณหภูมิที่สูงอาจจะเป_นอันตรายตTอกับผูDใชDงาน และมีการสูญเสียพลังงานความรDอนจากหมDอตDม 3) 

สTวนปลายของสายพานลำเลียงเสDนขนมจีน มีการฉีดน้ำไมTทั่วถึงทำใหDเสDนขนมจีนติดตะแกรง และ เกิดการ

ปลTอยน้ำท้ิงโดยเปลTาประโยชน9 จากการฉีดน้ำลDางเสDนขนมจีน 

      3.2 ข้ันตอนการออกแบบและสรDางเคร่ืองมืออุปกรณ9ท่ีนำมาปรับปรุงเคร่ือง 

  สำหรับขั้นตอนการออกแบบและสรDางเครื่องมืออุปกรณ9ที่นำมาปรับปรุงเครื่อง สำหรับชุดหัว

โรยเสDน ผูDวิจัยไดDออกแบบชุดจับท่ีมีชTวงระยะจับยึดและชุดดDามจับเพ่ือป�องกันความรDอนแผTจากหัวโรยเสDนเขDาสูT

ดDามจับในขณะหมุน หรือถอดหัวโรยออกจากเครื่อง ดังภาพที่ 5 นอกเหนือจากนั้นทางผูDวิจัยไดDออกแบบและ

สรDางกลTองสเตนเลสสตีลที่มีขนาดเทTากับหมDอตDมขนมจีน โดยภายในกลTองจะบรรจุฉนวนกันความรDอนประเภท

ยางเอทิลีนพรอพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene Monomer, EPDM) ที่มีคุณสมบัติทนไดDทั้งความ

รDอนและความเย็น ในชTวงอุณหภูมิ -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส เขDามาติดตั้งกับหมDอตDมขนมจีนบริเวณรอบขDาง

ของหมDอตDม ทั้งนี้จะชTวยป�องกันความรDอนที่อาจจะเกิดอันตรายกับผูDใชDงาน ดังภาพที่ 6 และลดการสูญเสีย

ความรDอนการทำอุณหภูมิตDมของน้ำ ดังภาพท่ี 7  

 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลการออกแบบดDามจับชุดหัวโรยเสDน เพ่ือลดอันตรายตTอการใชDงาน 
 

  
 

ภาพท่ี 6 โครงสเตนเลสและฉนวนกันความรDอนแบบยางดำ 
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ภาพท่ี 7 หมDอตDมขนมจีนหลังการปรับปรุงโดยใชDฉนวนกันความรDอนเขDามาติดต้ัง 

 

  สำหรับการแกDไขระบบน้ำเพื ่อลDางเสDนขนมจีน และการไหลทิ้งที ่ไมTมีประสิทธิภาพทาง

คณะผูDวิจัยจึงไดDดำเนินการออกแบบปรับปรุงโดยการนำทTอ PVC มาตTอเขDากับตรงที่น้ำไหลทิ้งออกมา และ

ลำเลียงทTอไปยังภาชนะสำหรับที่เตรียมไวDลDางเสDน เพื่อใหDเกิดการประหยัดน้ำในการกลับมาหมุนเวียนใชD

ประโยชน9ดDานอื่นๆ เชTน เติมกลับเขDาไปในหมDอตDม เนื่องจากขณะเครื่องทำขนมจีนตDมน้ำนานๆ จะทำใหDน้ำใน

หมDอตDมคTอยๆลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการใชDน้ำที่ไหลทิ้งจากการลDางเสDนขนมจีน กลับเขDาไปเติมในระบบ จะ

สTงผลใหDสามารถประหยัดและใชDน้ำอยTางมีประสิทธิภาพไดD ดังภาพที่ 8  ในขณะที่สาเหตุสTวนปลายของ

สายพานลำเลียงเสDนขนมจีนมีการฉีดน้ำไมTทั่วถึงและไมTเพียงพอทำใหDเสDนติดตะแกรง คณะผูDวิจัยจึงไดDทำการ

ออกแบบโดยทำเป_นอุโมงค9และติดต้ังสเปรย9หัวฉีดน้ำ จำนวน 24 จุด ใหDครอบคลุมระยะของสายพานท่ีอยูTในชTวง

ของการลDางเสDนขนมจีนใหDท่ัวถึง โดยมีกลTองอะครีลิคใสครอบเพ่ือป�องกันน้ำกระเด็นออกดDานขDาง สTงผลใหDน้ำฉีด

และดันเสDนขนมจีนไมTใหDติดท่ีสายพาน จึงทำใหDลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการลDางเสDนขนมจีนไดD ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 8 หลังการปรับปรุงโดยตTอทTอ PVC เขDาสTวนท่ีมีน้ำไหลท้ิง  
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ภาพท่ี 9 ออกแบบท่ีฉีดน้ำลDางเสDนขนมจีนโดยทำเป_นอุโมงค9ฉีดน้ำ 

 

4. เคร่ืองมือวิจัย 

การวัดตัวแปรการวิจัยจะเป_น การวัดทางตรง (Direct measurement) โดยวัดขDอมูลเชิงตัวเลข

หรือขDอมูลเชิงปริมาณ ไดDแกT แอมป�มิเตอร9 ใชDสำหรับวัดกระแสไฟฟ�าหรือการใชDพลังงานไฟฟ�า มิเตอร9วัดน้ำ ใชD

สำหรับวัดอัตราการใชDน้ำ ตาช่ังใชDสำหรับวัดน้ำหนักของดี ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตเสDนขนมจีน 

5. เก็บรวบรวมขDอมูล 

หลังจาก คณะผูDวิจัยไดDทำปรับปรุงเครื่องทำขนมจีนแบบกึ่งอัตโนมัติใหDมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ใน

ขั้นตอนนี้ จะอธิบายถึงแนวทาง เก็บรวบรวมขDอมูล เพื่อทำการเปรียบเทียบกับวิธีการแบบเดิม เพื่อหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองท้ังสอง โดยวิธีการเก็บขDอมูล มีดังตTอไปน้ี 

 5.1 วิธีการทดสอบ 

 วัตถุดิบท่ีใชD (ใชDแรงงาน 2 คน) 

1) แป�งหมักขนมจีน 1 ถุง (21.5 กิโลกรัม)  

2) น้ำเปลTาปริมาตร 8 ลิตร 

ข้ันตอนท่ี 1 เติมน้ำลงในบTอหมDอตDมจนน้ำถึงปริมาณ 80% ของระดับหมDอตDม 

ข้ันตอนท่ี 2 เป�ดการทำงานระบบใหDความรDอนของหมDอตDม ในเบ้ืองตDนต้ังคTาท่ีอุณหภูมิ 90 องศา

เซลเซียส 

ขั้นตอนที่ 3 นำวัตถุดิบแป�งหมักขนมจีน ใสTลงในถังผสมโดยแบTงลงครั้งละประมาณ 3 กิโลกรัม ผสม

จนเขDากัน จากนั้นเติมน้ำประมาณ 1-1.2 ลิตร โดยกะปริมาณใหDเหมาะสม แตTโดยรวมตDองเติมทั้งหมด 8 ลิตร

ตTอแป�งหมักขนมจีน 1 ถุง ผสมไปเร่ือยๆจนกระท่ังแป�งเป_นน้ำเหลว เนียนเขDากัน  

ขั ้นตอนที่ 4 เป�ดการทำงานระบบใหDความรDอนของชุดโรยเสDน ในเบื้องตDนตั้งคTาที่อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส 

ข้ันตอนท่ี 5 เป�ดระบบสายพานลำเลียง และระบบน้ำลDางเสDนขนมจีน 
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ขั้นตอนที่ 6 เมื่อุณหภูมิความรDอนทั้งสองตำแหนTงถึงที่ตั้งไวD ใหDเป�ดการทำงานชุดโรยเสDน โดยสามารถ

ปรับความเบาความแรงของการโรยเสDนผTานชุดควบคุมอินเวอเตอร9 

ขั้นตอนที่ 7 ชุดโรยเสDนจะดันแป�งที่สุกแลDวผTานหัวโรยเสDนที่มีลักษณะเป_นรูเจาะคลDายฝUกบัว มีขนาด

ของรู 2 มิลลิเมตร เมื่อเสDนถูกโรยลงชุดหมDอตDมแลDว เสDนจะถูกน้ำรDอน (คTาอุณหภูมิประมาณ 90-100 องศา

เซลเซียส) โดยจะถูกสายพานลำเลียงไปยังทDายเครื่องเพื่อผTานกระบวนการลDางน้ำใหDเย็น จากนั้นจะนำเสDน

ขนมจีนไปทำเป_นจับ ใสTตะกรDาบรรจุเพ่ือรอจำหนTาย 

5.2 การเก็บขDอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผล 

การเก็บขDอมูลเพื่อนำมาใชDในการหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื ่องทำขนมจีนแบบ

กึ่งอัตโนมัติ จะทำการเก็บขDอมูลทั้งหมด 30 รอบ แตTละรอบจะใชDวัตถุดิบ 1 ถุง ที่น้ำหนักแป�งหมักสำเร็จรูป 

21.5 กิโลกรัม จากนั้นจะทำการวัดคTาของดีทั้งหมดที่ไดD คือเสDนขนมจีนที่จับไดD และของเสียคือขนมจีนเสDนท่ี

ขาดไมTสามารถจำมาจับเป_นเสDนไดDโดยการชั่งน้ำหนัก วัดเวลาที่ใชDไปตั้งแตTเริ่มตDนทำงานจนกระทั่งสิ้นสุดการ

ทำงาน วัดพลังงานไฟฟ�าท่ีใชDโดยใชDแอมป�มิเตอร9 วัดการใชDน้ำโดยอTานคTาท่ีมิเตอร9วัดน้ำ 
 

6. วิเคราะห9ขDอมูล 

หลังจากการเก็บขDอมูลทั้ง 30 รอบการผลิต ในขั้นตอนนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ไดDแกT 

ดDานผลผลิตของดีคือจำนวนนำหนักของเสDนขนมจีนที่เกิดขึ้นจากรอบการผลิต ดDานเวลา คือเวลาที่ใชDในการ

ผลิต ดDานพลังงานการใชDพลังงานไฟฟ�า และ ดDานการใชDน้ำของวิธีการผลิตเสDนขนมจีนท้ังสองวิธี ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบขDอมูลกTอนและหลังการปรับปรุง 

 คร้ังท่ี 
ด+านผลผลิตของดี )กิโลกรัม) ด+านเวลา )นาที(  พลังงาน )บาท(  การใช+น้ำ )หนAวย) 

กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 34 35 73 67 104.40 72.11 0.7 0.47 

2 35 38 75 66 109.60 71.61 0.8 0.52 

3 35 36 75 70 110.00 75.13 0.8 0.5 

4 31 35 73 74 95.20 77.11 0.7 0.48 

5 31 36 79 75 96.40 77.99 0.7 0.49 

6 33 38 71 67 102.80 71.72 0.7 0.51 

7 34 38 75 69 105.20 73.87 0.7 0.52 

8 35 38 63 71 107.60 76.01 0.7 0.52 

9 35 38 77 68 107.60 73.37 0.7 0.53 

10 34 38 69 66 108.40 71.23 0.8 0.52 

11 32 36 69 75 100.80 78.37 0.7 0.5 

12 33 37 67 75 102.00 78.76 0.7 0.5 

13 33 35 71 73 104.00 77.00 0.7 0.49 

14 32 38 65 69 98.00 73.09 0.7 0.52 

15 35 35 73 68 106.80 73.37 0.7 0.48 

16 34 35 67 76 104.80 80.03 0.7 0.48 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบขDอมูลกTอนและหลังการปรับปรุง (ตTอ) 

 คร้ังท่ี 
ด+านผลผลิตของดี )กิโลกรัม) ด+านเวลา )นาที(  พลังงาน )บาท(  การใช+น้ำ )หนAวย) 

กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กAอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

17 33 36 73 71 102.00 75.24 0.7 0.49 

18 34 36 71 76 104.80 80.03 0.7 0.49 

19 33 35 79 67 100.00 71.72 0.7 0.47 

20 32 35 75 67 99.60 71.33 0.7 0.48 

21 34 38 69 71 106.80 75.63 0.7 0.53 

22 31 35 77 66 100.40 70.07 0.7 0.48 

23 35 38 71 70 104.80 75.13 0.7 0.53 

24 34 37 65 76 106.80 80.03 0.7 0.5 

25 32 36 69 74 100.00 77.49 0.7 0.49 

26 34 36 77 72 104.00 76.51 0.7 0.47 

27 33 37 77 74 102.80 77.88 0.7 0.51 

28 34 38 81 73 107.20 77.39 0.7 0.51 

29 32 36 73 70 98.40 73.97 0.7 0.5 

30 31 37 71 76 96.80 78.87 0.7 0.51 

คAาเฉล่ีย 34 37 73 71.07 103.27 75.40 0.7 0.5 

สAวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1.34 1.22 4.50 3.48 4.04 2.98 0.03 0.02 

 
จากตารางที่ 1 พบวTา หลังการปรับปรุงเครื่องผลิตเสDนขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ ทำใหDผลผลิตที่ดีกวTาเดิม

โดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัมตTอครั้งเมื่อเทียบกับการผลิตเสDนขนมจีนดDวยวิธีการเดิมกับ หรือคิดเป_นรDอยละที่เพิ่มขึ้น 9 

ดDานวิธีการผลิตเสDนขนมจีนของเครื่องท่ีหลังการการปรับปรุงพบวTาเวลาการผลิตเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยลดลง 1.93 

นาทีตTอคร้ัง หรือคิดเป_นรDอยละเวลาการผลิตที่ลดลงรDอยละ 3 เมื่อเทียบกับกTอนการปรับปรุง ดDานการใชD

พลังงานพบวTาหลังการปรับปรุงสามารถประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยลดลง 27.87 บาทตTอรอบการผลิต คิดเป_น

รDอยละทีลดลง 26.9  สำหรับดDานการใชDน้ำพบวTาหลังการปรับปรุงสามารถประหยัดลโดยเฉล่ียลดลง 0.2 

หนTวยตTอรอบการผลิต คิดเป_นรDอยละท่ีลดลง 27    

 

อภิปรายผล  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องทำเสDนขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ ในดDานการ

ลดเวลาที่ใชDทำอุณหภูมิของหมDอตDม ลดการใชDพลังงาน และของเสียที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต จาก

การศึกษาพบวTาเครื่องทำขนมจีนเกิดปUญหาที่จะตDองปรับปรุง 3 จุด คือ 1) ดDามจับหัวโรยเสDนขนมจีนมีความ

รDอนในขณะใชDงาน 2) หมDอตDมขนมจีนมีความรDอนในขณะใชDงานอาจจะเป_นอันตรายตTอผูDใชDงานและมีการ

สูญเสียความรDอน และ 3) มีการสูญเสียจากการใชDน้ำและการฉีดของน้ำไมTทั่วถึงทำใหDเสDนขนมจีนติดสายพาน

ลำเลียงเกิดการใชDน้ำที่ไมTมีประสิทธิภาพ คณะผูDวิจัยไดDปรับปรุงออกแบบอุปกรณ9เพิ่มขึ้นมาเพื่อใหDการใชDงานไดD

อยTางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยแกTผูDใชDงาน โดยการปรับปรุงปUญหาที่เกิดขึ้น ไดDแกT 1) ออกแบบชุด
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จับใหDมีชTวงระยะจับยึดและชุดดDามจับใหDหTางจากชุดหัวโรยเสDนขนมจีน ทั้งนี้เพื่อป�องกันความรDอนแผTจากหัว

โรยเสDนเขDาสูTดDามจับในขณะหมุน หรือถอดหัวโรยออกจากเครื่อง 2) ผูDวิจัยไดDออกแบบและสรDางกลTองสเตน

เลสสตีลที่มีขนาดเทTากับหมDอตDมขนมจีน โดยภายในกลTองจะบรรจุฉนวนกันความรDอนประเภทยางเอทิลีน

พรอพิลีนไดอีน (Ethylene-Propylene Diene Monomer, EPDM) ที่มีคุณสมบัติทนไดDทั ้งความรDอนและ

ความเย็น ในชTวงอุณหภูมิ -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส เขDามาติดตั้งกับหมDอตDมขนมจีนบริเวณรอบขDางของหมDอ

ตDม ทำใหDผิวพื้นที่ดังกลTาวมีความรDอนประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส เมื่อผูDใชDงานสัมผัสกับพื้นผิวดังกลTาวจะ

ไมTเกิดความรDอนจึงสTงผลใหDชTวยป�องกันความรDอนที่อาจจะเกิดอันตรายกับผูDใชDงาน และ 3) ออกแบบอุโมงค9พTน

น้ำท่ีมีหัวสเปรย9พTน จำนวน 24 จุด ใหDครอบคลุมระยะของสายพานท่ีอยูTในชTวงของการลDางเสDนขนมจีนใหDท่ัวถึง 

โดยมีกลTองอะครีลิคใสครอบเพื่อป�องกันน้ำกระเด็นออกดDานขDาง สTงผลใหDน้ำฉีดลDางเสDนไดD และดันเสDนขนมจีน

ไมTใหDติดท่ีสายพาน จึงทำใหDลดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการลDางเสDนขนมจีน และเกิดการใชDน้ำอยTางมีประสิทธิภาพ 

จากผลการดำเนินงานวิจัยพบวTา แนวทางการปรับปรุงเครื่องทำขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ โดยการปรับปรุง

เครื่องมือ อุปกรณ9 เป_นแนวทางที่สามารถชTวยลดเวลาในการผลิต สามารถเพิ่มกำลังการผลิตใหDสูงขึ้นไดD ซ่ึง

สอดคลDองกับงานวิจัยของ กรกฏ (2561) โยธิน (2561) และ สุรชัย (2558) และยังสามารถลดการใชDพลังงาน

น้ำ และไฟฟ�าลง และมีความปลอดภัยในการทำงานที่มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองตTอความตDองการ การเพ่ิม

รายไดDของเจDาของกิจการ และชTวยในการเพ่ิมกำลังการผลิตไดDในอนาคต 

 

สรุปผลการทดลอง 

หลังจากผูDวิจัยไดDทำการแกDไขปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ แลDวทำการเก็บ

ขDอมูลทั้ง 30 ชุดตัวอยTาง เพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ไดDแกT ดDานผลผลิต ดDานเวลา พลังงาน และ 

การใชDน้ำ ของวิธีการผลิตเสDนขนมจีนทั้งสองวิธี ผลสรุปไดDวTา ปริมาณเสDนขนมจีนหลังการปรับปรุงใหDผลผลิตท่ี

ดีกวTาเดิมโดยเฉลี่ย 1.9 หรือคิดเป_นรDอยละที่เพิ่มขึ้น 9 ดDานเวลาการผลิตเสDนขนมจีนหลังการปรับปรุงใชDเวลา

การผลิตเร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 1.93 นาทีตTอครั้ง หรือคิดเป_นรDอยละ 3 ของเวลาการผลิตที่ลดลง ดDานการใชDพลังงาน

พบวTาหลังการปรับปรุงสามารถประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ยลดลง 27.87 บาทตTอรอบการผลิต คิดเป_นรDอยละท่ี

ลดลง 26.9 ดDานการใชDน้ำสำหรับผลิตเสDนขนมจีนหลังการปรับปรุง ใชDน้ำท่ีนDอยกวTา 0.2 หนTวยตTอรอบการผลิต 

หรือคิดเป_นรDอยละการใชDน้ำท่ีลดลงเทTากับ 27 

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำขนมจีนกึ่งอัตโนมัติ พบวTา ดDานผลผลิตไดD

ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ดDานการใชDพลังงานไฟฟ�า และการใชDน้ำ ลดลง ดDานเวลาการผลิต สามารถผลิตไดDเร็ว

ขึ้น หากเมื่อพิจารณาดDานกำไร ตDนทุนเกิดขึ้น เมื่อคิดเฉพาะคTาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและการใชDพลังงานไฟฟ�าและ

การใชDนำที่ลดลง พบวTา หลังการปรับปรุง จะมีรายไดDที่เพิ่มขึ้นอยูTท่ี (25 บาท x 3 กิโลกรัม)+ (103.27-75.40 

บาท) + (0.2 หนTวย x 15 บาท) = 105.87 บาทตTอการผลิต 1 รอบ (วัตถุดิบแป�ง 1 ถุง) หากคิดที่การวันผลิต 
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300 วันตTอปd ปริมาณการผลิต ประมาณ 600 รอบการผลิต หรือ 2,220 กิโลกรัมตTอปd พบวTาจะสามารถ มี

รายไดDท่ีเพ่ิมข้ึน 63,522 บาทตTอปd 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาสภาพการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด ผูFใหF

ขFอมูลหลักที่ใชFในการวิจัยครั้งน้ี ไดFแกI บุคลากรหFองสมุดผูFรับผิดชอบในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการ

หFองสมุด จำนวน 14 คนจากหFองสมุด 14 แหIง โดยใชFวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ:ที่กำหนด เครื่องมือที่ใชF

ในการวิจัย ไดFแกI แบบสัมภาษณ:กึ ่งโครงสรFางโดยมีแนวคำถามครอบคลุมประเด็นตIาง ๆ ผลการวิจัยพบวIา

ผูFรับผิดชอบการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการของหFองสมุดสIวนใหญIมีตำแหนIงบรรณารักษ: และจบ

การศึกษาทางดFานบรรณารักษศาสตร:และสารสนเทศศาสตร: หFองสมุดทุกแหIงมีวัตถุประสงค:ในการนำสื่อสังคม

ออนไลน:มาใชFในการสIงเสริมบริการหFองสมุดเพื่อแนะนำบริการตIาง ๆ ของหFองสมุดมากที่สุด มีการใชFเฟซบุ^กเพจ

เป_นหลัก และมีการใชFสื่อสังคมออนไลน:แพลตฟอร:มอื่น ๆ รIวมดFวย ผูFรับผิดชอบการใชFสื่อสังคมออนไลน:ฯ มีการ

ปฏิบัติงานทั้งในเวลางาน (office hours) และนอกเวลางาน เนFนการนำเสนอขFอมูลในรูปแบบอินโฟกราฟmก              

วิดิทัศน: และรูปภาพ และหFองสมุดทุกแหIงมีกระบวนการในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด 5 

ดFานหลัก ไดFแกI 1) ดFานการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค: และเปnาหมาย 2) ดFานการกำหนดกลุIมเปnาหมาย  

3) ดFานบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 4) ดFานการดำเนินงานและกลยุทธ: และ 5) ดFานการประเมินผล 

 

คำสำคัญ : ส่ือสังคมออนไลน: บริการหFองสมุด  

 

Abstract 

 This research aims to study the use of social media to promote library services. The key 

contributors in this study are 14 library personnel from 14 different libraries responsible for using 
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social media to promote library services. Those contributors are chosen by a specific selection 

method based on the criteria. The research instruments are semi-structured covering a broad 

range of issues. The research found that most of people responsible for using social media to 

promote library services were librarians graduated from library and information science. 

Furthermore, the use of social media promoted various library services is the crucial objective of 

all libraries. Those library services are mainly published on facebook including other social media 

platforms. The main responsible person of social media using needs to operate in both office 

hour and overtime. The presentations are shown as infographics, videos and images. All libraries 

have processes for using social media to promote library services in 5 processes: 1)  policy, 

objectives and goals 2)  target group following 3 )  responsible personnel 4)  processes consist of 

operations and strategy 5) evaluation. 

 

Keywords: Social Media  Library service 

 

บทนำ  

 ป�จจุบันเป_นยุคที่อินเทอร:เน็ตเขFามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย:ทุกเพศ ทุกวัย  

ผูFคนทั่วโลกสามารถติดตIอสื่อสารกันไดFอยIางไรFพรมแดนผIานเครือขIายอินเทอร:เน็ต สIงผลใหFบุคคลทั่วไปหรือองค:กร

ตIาง ๆ เล็งเห็นถึงประโยชน:ของการนำอินเทอร:เน็ตมาใชFในหลายดFาน อาทิเชIน ดFานการติดตIอสื่อสาร การเผยแพรI

ความรูF การศึกษา การประชาสัมพันธ: และการทำธุรกิจ เป_นตFน โดยในป� 2562 พบวIา กิจกรรมท่ีผูFคนทำผIาน

อินเทอร:เน็ตมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน: (ทัมซับ, 2562) ซึ่งเป_นเครื่องมือที่ทำงานบนเครือขIายอินเทอร:เน็ตไดF

หลายทิศทาง โดยผูFสIงสารสามารถแบIงป�นสาร มีปฏิสัมพันธ: และการโตFตอบกันระหวIางผูFสIงสารและผูFรับสารไดF ทำ

ใหFสื่อสังคมออนไลน:มีจุดเดIนดFานความสะดวก รวดเร็ว ไมIคIาใชFจIาย และใชFงานงIาย ดังนั้นองค:กรตIาง ๆ จึงเห็นถึง

ประโยชน:ของการนำสื่อสังคมออนไลน:ไปใชFในองค:กร รวมถึงหFองสมุดไดFนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชFเพื่อสIงเสริมการ

ใชFทรัพยากรสารสนเทศและบริการของหFองสมุดใหFมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 หFองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค:เพื่อสIงเสริมการเรียน การสอน ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูF

ดFวยตนเองตลอดชีวิต ซึ่งหFองสมุดเป_นองค:กรที่ไมIแสวงหาผลกำไรแตIตFองการใหFทรัพยากรสารสนเทศถูกนำไปใชF

อยIางคุFมคIามากที่สุด ไดFรับผลกระทบจากความกFาวหนFาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผูFใชFบริการหFองสมุดมี

ทางเลือกในการเขFาถึงสารสนเทศที ่ตนเองตFองการไดFหลากหลายชIองทาง หFองสมุดจึงจำเป_นตFองเพ่ิม 
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ชIองทางการใหFบริการ โดยการนำสื่อสังคมออนไลน:มาชIวยสIงเสริมการบริการและการใชFทรัพยากรสารสนเทศของ

หFองสมุดมากขึ้นโดยไมIมีขFอจำกัดทางดFานเวลาและสถานท่ี และสื่อสังคมออนไลน:ที่นำมาใชFกันอยIาแพรIหลายใน

หFองสมุด เชIน เฟซบุ^ก ไลน:@ ทวิตเตอร: อินสตาแกรม และยูทูป เป_นตFน ซึ่งสื ่อสังคมออนไลน:เหลIานี้ชIวยใหF

หFองสมุดสามารถใกลFชิดกับผูFใชFมากขึ้น และชIวยอำนวยความสะดวกใหFกับผูFใหFบริการและผูFใชFบริการ ทั้งการตอบ

คำถาม การแจFงขIาวสาร การประชาสัมพันธ:ทรัพยากรสารสนเทศ บริการและกิจกรรมที่หFองสมุดจัดขึ้น หรือแมFแตI

การรับขFอรFองเรียนตIาง ๆ ซึ่งเป_นการสื่อสารแบบสองทาง หากไมIมีการนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชF หFองสมุดจะเป_น

ฝ�ายตั้งรับที่รอใหFผูFใชFบริการตFองเดินทางมาถึงท่ีเพื่อรับบริการ หรือรับสารสนเทศที่ตนเองตFองการ ซึ่งทำใหFเกิด

ความไมIสะดวกและมีขFอจำกัดทั้งทางดFานเวลาและสถานท่ี ดังนั้นการนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชFในหFองสมุดถือเป_น

อีกชIองทางหน่ึงท่ีชIวยสนับสนุนการบริการของหFองสมุด เพราะผูFใชFไมIจำเป_นตFองเดินทางมาท่ีหFองสมุดก็สามารถรับ

บริการไดF หรือแมFแตIชIวยสรFางความสัมพันธ:อันดีกับผูFใชF ทำใหFผูFใชFรูFสึกใกลFชิดกับหFองสมุดมากย่ิงข้ึน ดังน้ันผูFวิจัยจึง

สนใจศึกษาสภาพการใชFส ื ่อส ังคมออนไลน:เพ ื ่อส Iงเสร ิมบริการหFองสมุด เพื ่อใหFทราบวIาหFองสมุดใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการใชFสื่อสังคมออนไลน: และมีการดำเนินงานในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริม

บริการหFองสมุดอยIางไรบFาง เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดFไปใชFประโยชน:ในการวางแผนและดำเนินงานการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:เพ่ือสIงเสริมการบริการของหFองสมุดใหFประสบความสำเร็จ 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาสภาพการใชFส่ือสังคมออนไลน:เพ่ือสIงเสริมบริการหFองสมุด 

 

ขอบเขตและวิธีการดำเนินการวิจัย  

 ผูQใหQขQอมูลหลัก  

 ผูFใหFขFอมูลหลักในการวิจัยคร้ังน้ี ไดFแกI บุคลากรหFองสมุดท่ีมีตำแหนIงบรรณารักษ:หรือตำแหนIงอ่ืนท่ีมีสIวน

รับผิดชอบในการใชFส่ือสังคมออนไลน:เพ่ือสIงเสริมบริการหFองสมุดจำนวน 14 คน จากหFองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 14 แหIง โดยใชFวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีเกณฑ:ในการพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี 

 1. เป_นบุคลากรหFองสมุดที่มีตำแหนIงบรรณารักษ:หรือตำแหนIงอื่นที่มีสIวนรับผิดชอบในการดูแลสื่อสังคม

ออนไลน:ของหFองสมุด 

 2.เป_นหFองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด โดย

พิจารณาจากการมีผูFติดตามบนเฟซบุ^กแฟนเพจจากจำนวนยอด Like ไมIนFอยกวIา 10,000 คนขึ้นไป (อFางอิงจาก

สำรวจเม่ือเดือนมีนาคม 2563) 
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 เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัย มีข้ันตอนในการสรFางเคร่ืองมือวิจัย ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองกับแนวคิด ทฤษฎีการใชFส่ือสังคมออนไลน: กลยุทธ:ใน

การใชFส่ือสังคมออนไลน: การใชFส่ือสังคมออนไลน:กับการบริการหFองสมุดเพ่ือเป_นแนวทางในการสรFางเคร่ืองมือวิจัย  

 2. สรFางแบบสัมภาษณ:เพื่อใชFในการเก็บรวบรวมขFอมูล แบIงออกเป_น 2 สIวนหลัก คือ 1) ขFอมูลสIวนบุคคล

ของผูFใหFสัมภาษณ: 2) แนวคำถามสัมภาษณ:ที่มีลักษณะแบบเลือกตอบเพื่อใหFไดFขFอมูลพื้นฐานและแนวคำถามแบบ

ปลายเปmด 

 3. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยผูFทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินความตรงตาม

เนื้อหาโดยใชFคIาดัชนีความสอดคลFอง (Index of Item Objective Congruency: IOC) ซึ่งผลพิจารณาคIาความ

สอดคลFองอยูIระหวIาง 0.67-1.00 แสดงวIาเป_นแบบสัมภาษณ:ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชFเก็บรวบรวมขFอมูลไดFจริง 

โดยผูFทรงคุณวุฒิใหFคำแนะนำในการปรับปรุงแกFไข ดังนี้ ในดFานรูปแบบของเนื้อหาที่หFองสมุดนำเสนอผIานสื่อสังคม

ออนไลน:ควรเพิ่มตัวเลือกอินโฟกราฟmก แอนิเมชั่น และเกมเพื่อใหFครอบคลุมมากขึ้น และปรับสำนวน ภาษาของขFอ

คำถามใหFชัดเจนมากข้ึน จากน้ันผูFวิจัยไดFทำการแกFไขปรับปรุงตามขFอเสนอแนะตIาง ๆ  

 4. ผูFวิจัยนำแบบสัมภาษณ:ไปทดลองสัมภาษณ: (Try out) กับบุคลากรที่มีหนFาท่ีรับผิดชอบการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:ของหFองสมุดอื่น ๆ จำนวน 3 คน จากหFองสมุด 3 แหIง จากนั้นผูFวิจัยไดFทำการทบทวนและมีการแกFไข

ปรับปรุงกับอาจารย:ที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อใหFขFอคำถามมีความชัดเจนยิ่งขึ้นกIอนนำไปเก็บขFอมูลกับผูFใหFขFอมูลหลัก

ตามท่ีกำหนด 

 การเก็บรวบรวมขQอมูลและการวิเคราะหDขQอมูล  

 1. ผูFวิจัยไดFดำเนินการเก็บขFอมูลโดยการสัมภาษณ:กับผูFใหFขFอมูลหลักตามที่กำหนดดFวยตนเอง โดยใชF

วิธีการสัมภาษณ:แบบเผชิญหนFาและผIานเครื่องมือออนไลน: Zoom (เนื่องจากอยูIในชIวงสถานการณ:โควิด-19) 

ในชIวงระหวIางเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2563  

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลภูมิหลังของผู้ให้สัมภาษณ์และข้อมูลส่วนสภาพการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ

บริการห้องสมุดมาวิเคราะห์และนําเสนอในเชิงตัวเลข เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนประกอบข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลจากแนวคําถามสัมภาษณ์แบบปลายเปิดนํามาวิเคราะห์ผลในลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) ร่วมกับการจําแนกชนิดข้อมูลและสรุปผลในเชิงพรรณา  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. ขQอมูลภูมิหลังของผูQใหQสัมภาษณD 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภูมิหลังของผูFใหFสัมภาษณ: 

 

 จากขFอมูลเบื้องตFน พบวIาบุคลากรท่ีเป_นผูFรับผิดชอบการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการของ

หFองสมุดสIวนใหญIมีตำแหนIงบรรณารักษ: และจบการศึกษาทางดFานบรรณารักษศาสตร:และสารสนเทศศาสตร: สIวน

ตำแหนIงอื่น ๆ ไดFแกI นักประชาสัมพันธ: และนักเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มีอายุระหวIาง 38-57 ป� (ซึ่งเป_น

กลุIมของคนยุค Generation X และ baby bloomer) และสIวนใหญIมีประสบการณ:ในการเป_นผูFรับผิดชอบส่ือ

สังคมออนไลน:ของหFองสมุดระหวIาง 1-10 ป� (ภาพท่ี 1) 

 2. วัตถุประสงคDในการใชQสื่อสังคมออนไลนDเพื่อส'งเสริมบริการหQองสมุด พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมี

วัตถุประสงค:ในการนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชFในการสIงเสริมบริการหFองสมุดเพื่อแนะนำบริการตIาง ๆ ของหFองสมุด

มากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากการแนะนำบริการท่ัว ๆ ไปของหFองสมุดแลFว ยังนำบริการท่ีมาใหมI บริการท่ีไมIคIอยเป_นท่ีรูFจัก 

หรือบริการที่มีผูFใชFนFอยมาแนะนำ เชIน บริการคFนหาบทความ บริการตรวจสอบความซ้ำซFอนของผลงานวิชาการ 

บร
รณ

าร
ักษ

V ห
รือ

นัก
สา

รส
นเ

ทศ
12

 ค
น 

สา
ขา

บร
รณ

าร
ักษ

ศา
สต

รV 
หรื

อส
าข

าว
ิชา

ที่เ
กี่ย

วข
Rอง

 1
0 

 ค
น 

Ge
ne

ra
tio

n 
X 

แล
ะ 

Ba
by

 B
oo

m
er

 9
 ค

น 

1-
10

  ป
h 1

1 
คน

 

ตำ
แห

นTง
อื่น

 ๆ
 (น

ักป
ระ

ชา
สัม

พัน
ธV 

แล
ะน

ักเ
ทค

โน
โล

ยี

สา
รส

นเ
ทศ

กา
รศึ

กษ
า)

 2
 ค

น 

สา
ขา

วิช
าอ

ื่น 
4 

คน
 

Ge
ne

ra
tio

n 
Y 

5 
คน

 

10
 ป

hขึ้น
ไป

 3
 ค

น 

ตําแหน่งงาน ด้านการศกึษา อาย ุ ประสบการ์ที;รับผิดชอบ 

ข้อมูลภมูหิลังของผู้ให้สัมภาษณ์
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29%

64%

7%

ความถี7ในการโพสต์

@-B ครั Dง ตอ่วนั 

F-G ครั Dง ตอ่วนั 

ประมาณสปัดาห์ละ K ครั Dง 

เป_นตFน รองลงมาจะเนFนการใชFสื ่อสังคมออนไลน:เพื ่อแนะนำทรัพยากรสารสนเทศและเป_นเครื ่องมือในการ

ติดตIอสื่อสารกับผูFใชF ไมIวIาจะเป_นการตอบคำถามและเป_นชIองทางในการรับขFอรFองเรียนตIาง ๆ และเพื่อการ

ประชาสัมพันธ:ขIาวสารของหFองสมุด นอกจากนี ้ยังใชFเพื ่อการทำงานระหวIางบุคลากรดFวยกันเอง เชIน ใชF

ติดตIอสื่อสารกับบุคลากรภายในหFองสมุดและบุคลากรหรือบรรณารักษ:หFองสมุดอื่น ๆ ดFวย เชIน มีกลุIม ULIBNET 

ทางเฟซบุ^กที ่ใชFในการแชร:ความรู F และการใหFขFอมูลตIาง ๆ ระหวIางบรรณารักษ:ดFวยกัน รวมกันมีไลน:กลุIม

เฉพาะงาน เชIน กลุIมงานบริการ กลุIมของหนIวยงานท่ีเป_นระดับวิทยาเขต เป_นตFน และมีการรูFจักกันเป_นการสIวนตัว

ก็จะติดตIอกันผIานสื่อสังคมออนไลน: เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วมากกวIาชIองทางอื่น และในการสIงสารคร้ัง

เดียวสมาชิกทุกคนสามารถรับรูFไดFพรFอมกัน แตIในเรื่องที่มีความเป_นทางการจะติดตIอกันทางจดหมายและอีเมล

เพราะมีความเป_นทางการและเพ่ือใชFเป_นหลักฐาน 

3. ประเภทและความถ่ีในการใชQส่ือสังคมออนไลนDเพ่ือส'งเสริมบริการหQองสมุด 

 

 

 

สำหรับประเภทของสื่อสังคมออนไลน:ที่หFองสมุดใชFในการสIงเสริมบริการหFองสมุด พบวIา หFองสมุดทุกแหIง

มีการใชFเฟซบุ^กเพจ รองลงมาใชFไลน: ทวิตเตอร: อินสตาแกรม ยูทูป ตลอดจนมีหFองสมุดบางแหIงใชFติ ๊กตอก 

(TikTok) และพอดแคสต: (Podcast) ดFวยเชIนกัน นอกจากนี้ยังพบวIาหFองสมุดเกือบทุกแหIงไมIไดFใชFสื ่อสังคม

ออนไลน:แพลตฟอร:มเดียว แตIมีการใชFสื่อสังคมออนไลน:หลายแพลตฟอร:มดFวยกันแบบคูIขนานในการสIงเสริม

บริการหFองสมุด (ภาพที่ 2) โดยใชFเฟซบุ^กเพจเป_นชIองทางหลักเนื่องจากเป_นแพลตฟอร:มที่เป_นที่นิยม ใชFงานงIาย 

ไมIมีขFอจำกัดดFานการโพสต: และมีรูปแบบการโพสต:ที่หลากหลาย ซึ่งในแพลตฟอร:มอื่น ๆ จะมีจุดเดIนและขFอจำกัด

เฟซบุ๊ก 100% 

ไลน์@ 

64.29% 

ทวติเตอร์ 

57.14% 

อินสตาแกรมและยูทปู 

42.86 % 

ติGกตอกและพอดแคสต์ 

14.29% 

ประเภทของสื7อสังคมออนไลน์ที7ใช้

เฟซบุ๊ก 

ไลน์@ 

ทวิตเตอร์ 

อินสตาแกรมและยทูปู 

ติSกตอกและพอดแคสต์ 

ภาพท่ี 2 ประเภทและความถ่ีในการใชFส่ือสังคมออนไลน:เพ่ือสIงเสริมบริการหFองสมุด 
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ท่ีแตกตIางกัน เชIน อินสตราแกรมใชFโพสต:รูปภาพกิจกรรมหรือบรรยากาศภายในหFองสมุด ทวิตเตอร:ใหFแจFงขIาวสาร

ดFวยขFอความสั้น ๆ กระชับ ซึ่งบางครั้งอาจใหFขFอมูลไดFไมIครบถFวน เป_นตFน ดังนั้นทุกแพลตฟอร:มจึงมีการเชื่อมโยง 

(link) มายังเฟซบุ^กเพจของหFองสมุดที่สามารถใหFขFอมูลไดFครบถFวนมากกวIา โดยมีความถี่ในการโพสต: 1- 3 ครั้งตIอ

วัน เน่ืองจากการโพสต:ทุกวันจะทำใหFผูFใชFสามารถมองเห็นและรับรูFความมีตัวตนของเพจหFองสมุดบนไทม:ไลน:ไดF 

แตIจะไมIโพสต:มากเกินไป เพราะอาจทำใหFสารท่ีหFองสมุดตFองการส่ือแยIงการมองเห็นกันเอง  

4. ช'วงเวลาท่ีโพสตD 

สำหรับชIวงเวลาที่โพสต:ลงบนสื่อสังคมออนไลน: พบวIา ผูFรับผิดชอบการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริม

บริการหFองสมุดมีการปฏิบัติงานทั้งในเวลางาน (office hours) และนอกเวลางาน โดยนอกเวลางานจะโพสต:ใน

กรณีที่มีเรื่องเรIงดIวนหรือจำเป_นตFองสIงสารถึงผูFใชFใหFทันเหตุการณ:และคำนึงถึงประโยชน:ของผูFใชFบริการหFองสมุด

เป_นสำคัญ เนื่องจากบางเรื่องเป_นเรื่องที่รอไมIไดF ถFาไมIโพสต:เลยจะทำใหFผูFใชFบริการหFองสมุดไดFรับขFอมูลขIาวสารท่ี

ลIาชFาเกินไป เชIน การปรับเปลี่ยนเวลาเปmด-ปmดในชIวงสถานการณ:ไมIปกติตIางๆ เชIน สถานการณ:โควิด-19 การ

แบIงป�น (share) ขIาวสารเหตุการณ:บFานเมืองที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบตIอประชาชนสIวนใหญI หรือเรื่องที่กำลังเป_น

กระแสในขณะนั้น เป_นตFน สIวนการใหFบริการตอบคำถามผIานทางสื่อสังคมออนไลน:นั้นบุคลากรที่รับผิดชอบส่ือ

สังคมออนไลน:แพลตฟอร:มนั้นโดยตรงอยูIแลFวจะพยายามตอบขFอสงสัยหรือแกFป�ญหาใหFกับผูFใชFแบบเรียลไทม:มาก

ที่สุด อีกทั้งแมFนอกเวลางานบุคลากรสIวนใหญIยังใหFความสำคัญกับการตอบคำถามแบบเรียลไทม:หรือใหFทันตIอ

ความตFองการของผูFใชFใหFรวดเร็วที่สุด เพราะตFองการชIวยเหลือผูFใชFและมีความเขFาใจพฤติกรรมการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:ของผูFใชFบริการยุคใหมIท่ีมักจะใชFชIองทางออนไลน:ในรูปแบบน้ีในการติดตIอ ซักถามขFอสงสัยตIางๆ 

5. รูปแบบของเน้ือหาท่ีนำเสนอบนส่ือสังคมออนไลนDเพ่ือส'งเสริมบริการหQองสมุด 

ในดFานรูปแบบเนื้อหาที่นำเสนอบนสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด พบวIา หFองสมุดทุกแหIง

นิยมนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟmก  วิดิทัศน: และรูปภาพเพื่อสIงขFอมูล ขIาวสาร ฯลฯ ถึงผูFใชFบริการในประเด็น

ตIาง ๆ และหFองสมุดสIวนใหญIจะมีการแนบลิงก: (Link) เพื่อเป_นชIองทางใหFผูFใชFเขFาถึงขFอมูลแบบเต็มหรือชี้ไปยัง

แหลIงขFอมูลนั้น ๆ โดยตรง สำหรับรูปแบบอื่น ๆ เชIน ใชFรูปแบบเกมตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับทรัพยากร

สารสนเทศของหFองสมุด ใชFมัลติมีเดียในการแนะนำหFองสมุด รวมทั้งมีการถIายทอดสดบริการหรือกิจกรรมท่ี

หFองสมุดจัดขึ้น เชIน การถIายทอดสดอบรมออนไลน: การถIายทอดสดงาน Book Fair ของหFองสมุด เป_นตFน (ภาพท่ี 

3) 
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ภาพท่ี 3 รูปแบบของเนFอหาท่ีโพสตลงบนส่ือสังคมออนไลน:เพ่ือสIงเสริมบริการหFองสมุด 

 

 6. กระบวนการใชQส่ือสังคมออนไลนDเพ่ือส'งเสริมบริการหQองสมุด 

 จากการศึกษาภาพรวมของกระบวนการในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด พบวIา 

หFองสมุดทุกแหIงมีกระบวนการแบIงเป_น 5 ดFานหลัก ดังน้ี 

 ดQานการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงคD และเปgาหมาย พบวIา ผูFบริหารหFองสมุดทุกแหIงใหFความสำคัญกับ

การนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชFในการสIงเสริมการบริการของหFองสมุด และทุกแหIงมีการประชุมและหารือรIวมกัน

โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อเป_นแนวทางในการปฏิบัติงาน แตIยังไมIมีการกำหนดเป_นวิสัยทัศน:

โดยตรง และมีเพียงหFองสมุดเดียวที่มีการกำหนดเป_นนโยบายการใชFสื่อสังคมออนไลน:อยIางชัดเจน สIวนหFองสมุด

อ่ืน ๆ มีการจัดทำในลักษณะท่ีเป_นขFอตกลงหรือแนวปฏิบัติรIวมกันของผูFดูแลส่ือสังคมออนไลน:ของหFองสมุดเทIาน้ัน  

แตIหFองสมุดเกือบทุกแหIงมีการกำหนดวัตถุประสงค:และเปnาหมายในการใชFสื่อสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการ

บริการของหFองสมุด เชIน เพื่อใหFหFองสมุดเป_นที่รูFจักมากขึ้น เพื่อสรFางการรับรูFและอำนวยความสะดวกแกIผูFใชFใน

การรับบริการ เพื่อสIงเสริมการอIานและกระตุFนการใชFทรัพยากรสารสนเทศของหFองสมุด เป_นตFน นอกจากน้ี

หFองสมุดสIวนใหญIยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป_นคIาใชFจIายในการใชFสื่อสังคมออนไลน:ดFวย แตIเฉพาะกับการใชF

ไลน:@เทIานั้น เนื่องจากไลน:@มีคุณสมบัติที่ชIวยสIงเสริมใหFการบริการของหFองสมุดผIานสื่อสังคมออนไลน:ใหFงIายข้ึน 
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เชIน การตั้งขFอความทักทายอัตโนมัติ การสรFางแบบสอบถาม และการบรอดแคส เป_นตFน โดยหFองสมุดมีคIาใชFจIาย 

ในการซ้ือไลน:@ โดยเลือกตามแพคเกจของผูFใหFบริการ 

 ดQานการกำหนดกลุ'มเปgาหมาย พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมีการกำหนดกลุIมเปnาหมายในการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการหFองสมุด โดยมีการระบุและใหFความสำคัญกับกลุIมเปnาหมายหลักกIอน ไดFแกI นิสิต/

นักศึกษา อาจารย: และบุคลากรภายใน สIวนกลุIมเปnาหมายรอง ไดFแกI บุคคลท่ัวไปและชุมชนโดยรอบ โดยหFองสมุด

สIวนใหญIไดFทำการวิเคราะห:กลุIมเปnาหมายกIอน เชIน การวิเคราะห:ขFอมูลจากสถิติเชิงลึกของเฟซบุ^กเพจ เพื่อดูวIา

ผูFใชFเป_นใคร มีอายุเทIาไหรI เป_นกลุIมคนที่เป_นเปnาหมายหลักหรือรอง โพสต:แบบใดบFางที่มีจำนวนยอดการกดถูกใจ 

(Like) มีการแสดงความคิดเห็น (Comment) และกดแชร: (Share) จำนวนมากเพื่อดูยอดรวมของอัตราการมีสIวน

รIวม (Engagement rate) และจะไดFนำไดFขFอมูลตIางๆ ไปใชFประโยชน:ในการเตรียมหรือสรFางเนื้อหา รูปแบบการ

โพสต: รวมถึงภาษาท่ีใชFใหFเหมาะสมกับกลุIมเปnาหมาย และตรงกับความตFองการ ความสนใจ เป_นตFน 

 ดQานบุคลากรที่รับผิดชอบ พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมีการกำหนดบุคลากรผูFรับผิดชอบการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการหFองสมุดโดยตรง สIวนใหญIมีการกำหนดผูFรับผิดชอบเป_นทีม และแบIงหนFาที่กัน

อยIางชัดเจน โดยมีฝ�ายตIาง ๆ ชIวยสนับสนุนกัน เชIน ฝ�ายประชาสัมพันธ:จะเป_นหลักดูแลสื่อสังคมออนไลน:ทั้งการ

โพสต:และตอบถามผูFใชF หากเป_นคำถามเชิงลึกจะสIงตIอไปยังบริการตอบคำถามและชIวยการคFนควFา เนื่องจากมี

ความชำนาญมากกวIา นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกรอบภาระงาน เพื่อเป_นหนFาที่ของผูFดูแลสื่อสังคมออนไลน:ของ

หFองสมุด และสามารถนำไปใชFในการประเมิน KPI (Key Performance Indicator) ของบุคคลคนน้ันไดF นอกจากน้ี

หFองสมุดยังใหFความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบสIวนนี้ โดยการสนับสนุนดFานการ

ฝ¦กอบรมการใชFสื่อสังคมออนไลน:ทั้งทางดFานการคิดเนื้อหาวิธีการเขียนขIาวประชาสัมพันธ:อยIางไรใหFนIาสนใจและ

ใหFมีผู FติดตามอIาน รวมถึงอบรมการสรFางสื่อดFวยโปรแกรมตIาง ๆ ที่เกี ่ยวขFองและจำเป_นกับการสรFางเนื้อหา 

(Content) ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับการนำเสนอขFอมูลในรูปแบบตIางๆ เชIน การทำอินโฟกราฟmก การทำ

ภาพประกอบ จำเป_นตFองมีทักษะหรือสามารถใชFงานโปรแกรมที่เกี่ยวขFองไดF เชIน โปรแกรม Canva โปรแกรม 

Illustrator และโปรแกรมตัดตIอคลิป เป_นตFน 

 ดQานการดำเนินงานและกลยุทธD พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตของ

ภาษาในการโพสต:ลงบนสื่อสังคมออนไลน:ของหFองสมุด โดยเนื้อหาที่โพสต:ตFองมีประโยชน:แกIผูFใชF สIวนใหญIจะ

โพสต:เนื้อหาเกี่ยวกับหFองสมุดทางดFานทรัพยากรและบริการของหFองสมุด ขIาวสารรวมถึงกิจกรรมตIาง ๆ ของ

หFองสมุด โดยใชFภาษาที่เหมาะสมกับกลุIมเปnาหมาย มีการกำหนดเทคนิคการสรFางเนื้อหาใหFนIาสนใจ วิธีการ

นำเสนอตFองไมIนIาเบื่อ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูFใชF เชIน ใสIแคปชั่นใหFนIาสนใจ โดยไมIพิมพ:หัวขFอที่นำเสนอ

โดยตรง แตIใชFแคปชั่นที่สะดุดตาใหFผูFใชFรูFสึกสนใจ เชIน แทนที่จะพิมพ:วIา “วันนี้มีบริการฐานขFอมูลภาษาอังกฤษมา
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นำเสนอ” สามารถสรFางแคปชั่นใหมI “คุณเป_นคนหนึ่งหรือเปลIาที่ไมIเกIงภาษาอังกฤษ เรามีฐานขFอมูลมาชIวยเหลือ

คุณ” เป_นตFน  การเลIนกับกระแสในขณะนั้นโดยนำทรัพยากรสารสนเทศที่หFองสมุดมีมานำเสนอ หรือการใชFคำคม 

เชIน ในชIวงสถานการณ:โควิด-19 ท่ีหFองสมุดปmดใหFบริการ ใชFแฮชแท็ก “#เราอยูIหFองสมุดสIงหนังสือใหFคุณ ขอใหFคุณ

หยุดอยูIบFานเพื่อเรา” เป_นตFน มีการกำหนดระยะเวลาในการตอบคำถามกับผูFใชFตามความเหมาะสม โดยสIวนใหญI

จะตอบแบบเรียลไทม: หรือตอบกลับผูFใชFภายใน 15 นาที และมีการสนับสนุนดFานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ

ตIอความตFองการของผูFดูแลส่ือสังคมออนไลน:ท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร: อินเทอร:เน็ต รวมถึงโปรแกรมท่ีใชF และอุปกรณ:

อ่ืน ๆ ท่ีรFองขอ ซ่ึงผูFใหFขFอมูลหลักมีการศึกษาเทคนิคการใชFส่ือสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการของหFองสมุด

หรือหนIวยงานอื่น ๆ ดFวยนอกจากน้ีหFองสมุด สIวนใหญIยังมีการวางแผนกิจกรรมการโพสต:ลงบนสื่อสังคมออนไลน:

ของหFองสมุด ซึ่งสIวนใหญIจะไมIไดFกำหนดตายตัวแตIมีการกำหนดครIาว ๆ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย มี

เพียงไมIก่ีแหIงท่ีกำหนดตายตัววIาในวันจันทร:-วันศุกร: จะตFองโพสต:อะไรบFาง 

  ดQานการประเมินผล พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมีวิธีการประเมินผลการใชFสื่อสังคมออนไลน:ในการสIงเสริม

บริการหFองสมุด โดยแตIละหFองสมุดก็มีวิธีการประเมินผลที่แตกตIางกันออกไป เชIน การใชFเครื่องมือแบบสอบถาม

เพื่อสอบถามความพึงพอใจหรือการรับรูFขIาวสารผIานสื่อสังคมออนไลน:ของหFองสมุด การวิเคราะห:ขFอมูลเชิงลึกของ 

เฟซบุ^กเพจ การดูสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และการติดตามวIาผูFใชFพูดถึงหFองสมุดอยIางไรบFาง เป_นตFน 

ซึ่งหFองสมุดทุกแหIงไดFนำผลที่ไดFจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการของ

หFองสมุด รวมถึงแนวทางการสรFางโพสต:ในอนาคต 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการใชFสื ่อสังคมออนไลน:เพื ่อสIงเสริมบริการหFองสมุดพบประเด็นที่นIาสนใจเพื่อนำมา

อภิปราย ดังน้ี 

 1. ดQานการใชQส่ือสังคมออนไลนDเพ่ือส'งเสริมบริการหQองสมุด 

 หFองสมุดทุกแหIงมีการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อแนะนำบริการตIาง ๆ ของหFองสมุด และมีการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:ประเภทเฟซบุ^กมากที่สุด อาจเป_นเพราะในยุคป�จจุบันสื่อสังคมออนไลน:โดยเฉพาะเฟซบุ^คไดFรับความนิยม

ในประเทศไทยมาก มีสถิติการใชFสูงมากกวIาแพลตฟอร:มอ่ืนๆ ดังน้ันหFองสมุดทุกแหIงจึงนำมาใชFเป_นชIองทางหลักใน

การแจFงขFอมูลขIาวสาร โดยฉพาะประชาสัมพันธ:งานบริการและทรัพยากรของหFองสมุดเป_นหลัก เนื่องจากสามารถ

เผยแพรIขFอมูลไปไดFในวงกวFางอยIางรวดเร็ว และคาดวIาผูFใชFทุกคนสามารถเขFาถึงเพื่อรับสารไดFงIาย รวมทั้งไมIเสีย

คIาใชFจIายในการใชFงาน ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ Akporhonor & Olise (2015) พบวIา การใชFงานสื่อสังคม

ออนไลน:มีประโยชน:มากที่จะนำมาใชFในการสIงเสริมงานตIางๆ ของหFองสมุดและเป_นการประหยัดคIาใชFจIายอีกดFวย 
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และสอดคลFองกับงานวิจัยของ Peacemaker, Robinson & Hurst (2016) ท่ีพบวIาคนสIวนใหญIเห็นดFวยวIาส่ือ

สังคมออนไลน:เฟซบุ^กสำคัญมากตIอกลยุทธ:การสื่อสารของหFองสมุด และนักศึกษาใชFเฟซบุ^กของหFองสมุดเพราะมี

ประสิทธิภาพในการตอบสนองความตFองการทางวิชาการไดF (Ntaka, 2017) สำหรับดFานรูปแบบเนื้อหาที่พบวIาเป_น

ที่นิยมมากที่สุดไดFแกI อินโฟกราฟmก วิดิทัศน:และรูปภาพ อาจเป_นเพราะการนำเสนอขFอมูลในลักษณะน้ีจะชIวยใหF

เขFาใจและเขFาถึงไดFงIายมากกวIาขFอมูลที่เป_นตัวหนังสือเพียงอยIางเดียว และยิ่งถFาหากหFองสมุดตFองการที่จะกระจาย

ขFอมูลใหFชัดเจนและรวดเร็ว การใชFตัวหนังสือเพียงอยIางเดียวก็ยังคงนIาเบื่อเกินไปที่จะอIาน โดยเฉพาะขFอมูลท่ีมี

จำนวนมากๆ จะทำใหFผูFอIานไมIสนใจและไมIติดตามอIานไปจนจบ การใชFส่ือตIางๆ มากกวIาตัวหนังสือ โดยเฉพาะการ

นำเสนอในแบบภาพ หรือคลิปที่มีความเคลื่อนไหวทั้งภาพและเสียง จะทำใหFผูFรับสารสนใจมากกวIาขFอมูลที่เป_น

ตัวหนังสือเพียงอยIางเดียว อีกทั้งยังเป_นสื่อที่สอดคลFองกับพฤติกรรมการรับสารของคนยุคป�จจุบันที่ไมIตFองการอIาน

เนื้อหายาวๆ แตIตFองการอIานแบบสั้นกระชับและหากสนใจจึงจะตามไปอIานตIอจากแหลIงขFอมูลที่หFองสมุดแนะนำ 

ซึ่งสอดคลFองกับงานวิจัยของ วงศกร ชัยรัตนะถาวร (2557) พบวIารูปแบบการนำเสนอบนเฟซบุ^กของหFองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาที่ใชFมากที่สุดคือขFอความและรูปภาพ เนื่องจากรูปภาพเป_นสื่อที่ไดFรับความนิยมนำมาใชFในการช้ี

หรือแสดงขFอมูลเฉพาะตIาง ๆ เพื่อชIวยสนับสนุนใหFผูFพบเห็นเกิดความเขFาใจไดFชัดเจนและงIายขึ้น ประหยัดเวลาใน

การรับรูF อีกท้ังเป_นส่ือท่ีสรFางความสะดุดตาไดFจากภาพและสีสัน 

 2.กระบวนการในการใชQส่ือสังคมออนไลนDเพ่ือส'งเสริมบริการหQองสมุด 

 จากผลการวิจัยที่พบวIา หFองสมุดทุกแหIงมีกระบวนการในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อสIงเสริมบริการ

หFองสมุด 5 ดFานหลัก ไดFแกI 1) ดFานการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค: และเปnาหมาย  2) ดFานการกำหนด

กลุIมเปnาหมาย 3) ดFานบุคลากรที่รับผิดชอบ 4) ดFานการดำเนินงานและกลยุทธ: และ 5) ดFานการประเมินผล ซึ่งใน

ภาพรวมแสดงใหFเห็นวIาในยุคป�จจุบันนั้นการดำเนินงานใดๆ ของหFองสมุดจะตFองมีการวางแผน และมีกระบวนการ

ทำงานอยIางเป_นระบบ เพื่อใหFบรรลุวัตถุประสงค:หรือเปnาหมายที่วางไวFและใหFเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไมIเวFนแมFแตI

การนำสื่อสังคมออนไลน:มาเป_นกลยุทธ:ในการสIงเสริมบริการหFองสมุด ซึ่งผลการวิจัยในภาพรวมแสดงใหFเห็นวIา

หFองสมุดทุกแหIงวIาใหFความสำคัญกับการดำเนินงานในการนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชF สะทFอนจากการท่ีผูFบริหารใหF

ความสำคัญ จากการที่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีนโยบาย ขFอตกลงหรือแนว

ปฏิบัติรIวมกันของผูFดูแลสื่อสังคมออนไลน:ของหFองสมุด มีการจัดใหFมีบุคลากรท่ีดูแลรับผิดชอบงานดFานสื่อสังคม

ออนไลน:โดยตรง มีกรอบภาระงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดFานนี้โดยเฉพาะอยIางชัดเจน และในการทำงานมี

การวิเคราะห:กลุIมเปnาหมายเพื่อนำขFอมูลไปใชFประโยชน:ในการจัดเตรียมเนื้อหาหรือเป_นกลยุทธ:ในการใชFสื่อสังคม

ออนไลน:ใหFตรงกับความตFองการและสอดคลFองกับพฤติกรรมของผูFใชFในยุคป�จจุบัน ตลอดจนมีประเมินผลการใชFส่ือ

สังคมออนไลน:และนำไปปรับปรุงแกFไขอยIางเป_นรูปธรรม ซึ่งผูFวิจัยขออภิปรายในภาพรวมที่แสดงใหFเห็นถึงความ
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เหมือนและความแตกตIางในรายละเอียดปลีกยIอยของการใชFงานสื่อสังคมออนไลน:ในหFองสมุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยในอดีตซึ่งเป_นยุคเริ่มตFนของการเขFามาของสื่อสังคมออนไลน:และเพิ่งเริ่มตFนนำสื่อสังคมออนไลน:มาใชFกับ

งานของหFองสมุด สะทFอนไดFจากงานวิจัยของกัลยา ตันจะโร และพิมพ:รำไพ เปรมสมิทธ: (2555) ที่ศึกษาการใชFส่ือ

สังคมออนไลน:เพื่อการประชาสัมพันธ:หFองสมุดมหาวิทยาลัย โดยในภาพรวมผลแสดงใหFเห็นวIาในอดีตหFองสมุดใชF

สื่อสังคมออนไลน:คลFายคลึงกับในยุคป�จจุบันคือ เนFนการสIงเสริมใหFมีผูFใชFบริการหFองสมุดมากขึ้นและใหFสามารถ

สื่อสารกับผูFใชFบริการไดFทุกที่ทุกเวลา โดยเนFนการแนะนำบริการหFองสมุด โดยมีบรรณารักษ:เป_นผูFรับผิดชอบหลัก 

และใชFเฟซบุ^กเป_นหลัก แตIสิ่งที่แตกตIางคือขFอคFนพบในอดีตที่เป_นยุคเริ่มตFนของการใชFสื่อสังคมออนไลน:ในงาน

หFองสมุดที่วIายังไมIมีการกำหนดเป_นนโยบายที่เนFนเฉพาะการใชFสื่อสังคมออนไลน:ในงานสIงเสริมบริการหFองสมุดท่ี

ชัดเจนแบบในป�จจุบัน มีบรรณารักษ:เป_นผูFรับผิดชอบในการใชFสื่อสังคมออนไลน:เพื่อการประชาสัมพันธ: แตIไมIไดFมี

ทีมที่รับผิดชอบเฉพาะสIวนสื่อสังคมออนไลน:โดยตรง ยังมีป�ญหาในเรื่องจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบดFานนี้ไมI

เพียงพอ ทำใหFบรรณารักษ:ไมIมีเวลาปฏิบัติงานในการใชFสื่อสังคมออนไลน: ยังขาดทักษะในการใชFสื่อสังคมออนไลน:

เพื่อการประชาสัมพันธ: การนำเขFาขFอมูลผIานสื่อสังคมออนไลน:ไมIไดFเกิดขึ้นทุกวันและมีความไมIแนIนอน ยังไมIมี

ความชัดเจนในสIวนของการประเมินผลการใชFสื่อสังคมออนไลน: อีกทั้งยังไมIมีการนำผลการประเมินมาใชFเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงอยIางจริงจัง สอดคลFองของรัฐธีร: ปภัสสุรีย:โชติ (2554) ซึ่งเป_นงานวิจัยในยุคใกลFเคียงกันท่ี

พบวIาหFองสมุดสIวนใหญIไมIมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใชFเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และงานวิจัยของวงศกร ชัย

รัตนะถาวร (2557) ท่ีสะทFอนใหFเห็นวIาเดิมทีหFองสมุดไมIมีการกำหนดนโยบายเก่ียวกับเฟซบุ̂กโดยตรง แตIแฝงอยูIใน

นโยบายการประชาสัมพันธ: จากประเด็นขFางตFนที่กลIาวมาทั้งหมดอาจเป_นเพราะเพิ่งเป_นชIวงเริ่มตFนที่สื่อสังคม

ออนไลน:ถูกนำมาใชFอยIางแพรIหลายในหนIวยงานตIางๆ และยังไมIไดFรับความนิยมและเขFาไปอยูIในพฤติกรรมของคน

ในยุคป�จจุบัน และยังเป_นเรื่องใหมIของหFองสมุดจึงยังไมIมีการกำหนดเป_นนโยบาย วางแผนการทำงานที่เป_นระบบ

อยIางชัดเจนแบบในยุคป�จจุบัน 

 

ขQอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชQ 

 1. จากผลการวิจัยที่พบวIารูปแบบเนื้อหาที่นิยมมากที่สุด ไดFแกI อินโฟกราฟmก วิดิทัศน:และรูปภาพ จะชIวย

ใหFเขFาใจและเขFาถึงไดFงIายมากกวIาขFอมูลที่เป_นตัวหนังสือเพียงอยIางเดียว โดยเฉพาะขFอมูลท่ีมีจำนวนมาก ๆ จะทำ

ใหFผูFอIานไมIสนใจและไมIติดตามอIานไปจนจบ รวมทั้งมีการกำหนดเทคนิคเนื้อหาใหFนIาสนใจ เชIน การใสIแคปชั่นท่ี

เป_นกระแสป�จจุบัน การใสIแฮชแท็ก เป_นตFน ดังนั้นบุคลากรผูFดูแลสื่อสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการของ

หFองสมุดควรใชFรูปแบบของเนื้อหาที่นำเสนอมีความหลากหลายทั้งการใชFอินโฟกราฟmก วิดิทัศน: และรูปภาพมา

นำเสนอใหFเหมาะสมกับเนื้อหา และใชFขFอความประกอบคำบรรยายเพื่อใหFรายละเอียดของขFอมูลไดFอยIางครบถFวน 
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ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูFใชFไดFมากกวIาการนำเสนอดFวยขFอความเพียงอยIางเดียว และควรติดตามขIาว

และกระแสป�จจุบันอยูIเสมอเพ่ือนำมาสรFางโพสต:ใหFนIาสนใจ  

 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวIาการนำสื่อสังคมออนไลน:มาเป_นกลยุทธ:ในการสIงเสริมบริการหFองสมุดตFองมีการ

วางแผนและทำงานอยIางเป_นระบบ ซึ่งหFองสมุดสIวนใหญIไมIไดFมีการกำหนดนโยบายการใชFสื่อสังคมออนไลน:อยIาง

ชัดเจนมีเพียงขFอตกลงหรือแนวปฏิบัติรIวมกันเทIานั้น ซึ่งการกำหนดนโยบายจะเป_นแนวทางในการดำเนินงานใหF

บรรลุวัตถุประสงค:และเปnาหมายที่ตั้งไวF ดังนั้นผูFบริหารหFองสมุดควรใหFความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ:ในการใชF

สื่อสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการของหFองสมุด โดยเฉพาะดFานการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค: และ

เปnาหมายเพื่อเป_นแนวทางในการปฏิบัติงานของผูFดูแลสื่อสังคมออนไลน:ของหFองสมุด รวมถึงการสนับสนุนการ

ฝ¦กอบรมแกIผูFดูแลสื่อสังคมออนไลน:เพื่อพัฒนาการดำเนินการและกลยุทธ:ในการดูแลสื่อสังคมออนไลน:ในการ

สIงเสริมการบริการของหFองสมุดใหFมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

ขQอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป 

 ควรศึกษาสภาพและกลยุทธ:การใชFสื่อสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการของหFองสมุดโดยใชFวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือใหFไดFขFอมูลที่เป_นสถิติซึ่งทำใหFสามารถนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบการใชFสื่อสังคมออนไลน:ใน

การสIงเสริมการบริการของหFองสมุดที่เป_นกลุIมตัวอยIาง รวมถึงศึกษาใหFครอบคลุมป�ญหาและอุปสรรคที่พบในการ

ใชFส่ือสังคมออนไลน:ในการสIงเสริมการบริการของหFองสมุด 
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ในช<วงการแพร<ระบาดของไวรัส COVID-19  

CRISIS MANAGEMENT ON LOW-COST AIRLINES’ OPERATING AT DON MUEANG 

INTERNATIONAL AIRPORT DURING COVID-19 PANDEMIC 
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บทคัดย'อ  

 การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@

ระบาดของไวรัส COVID-19 มีวัตถุประสงคTเพื่อศึกษาและวิเคราะหTการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบิน

ต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งการวิจัยฉบับน้ี

เป[นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณTผู8ให8ข8อมูลสำคัญ ได8แก@ พนักงานต8อนรับ

ภาคพื้นอาวุโส (Senior Passenger Service) และพนักงานต8อนรับภาคพื้น (Ground Passenger Service) 

และใช8การวิเคราะหTเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

          ผลการวิจัยพบว@า พนักงานสายการบินต8นทุนต่ำที่ปฏิบัติงานในท@าอากาศดอนเมืองได8มีเตรียมการ

รับมือจากการระบาดของไวรัส โดยได8สังเกตการเตรียมการ (Preparation) ของสายการบินจากการจัดต้ัง

หน@วยงานในการรับมือภาวะวิกฤตในบางสายการบิน นอกจากนั ้นสายการบินได8ประเมินและระบุ 

(Identification) ถึงหน@วยงานและตำแหน@งที ่ได8ผลกระทบมากที่สุดและรองลงมา รวมถึงพนักงานมีการ

ตอบสนอง (Response) จากนโยบายในการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินอย@างเคร@งครัด และให8ความ

ร@วมมือในทุก ๆ ด8าน ตลอดจนการประชาสัมพันธT (Promotion) ของสายการบินเพื ่อฟ� �นฟูภาพลักษณT                

และช่ือเสียงขององคTกร และสายการบินได8มีการประเมินผล (Assessment) โดยฝ�ายบริหารของสำนักงานใหญ@ 

โดยหารือถึงมาตรการ และแนวทางเพื่อให8พนักงานในองคTกรปฏิบัติตัวตามนโยบายที่ได8กำหนดไว8เพื่อการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

คำสำคัญ : การจัดการภาวะวิกฤต พนักงานบริการภาคพ้ืน สายการบินต8นทุนต่ำ เช้ือไวรัส COVID-19 
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Abstract 

 The crisis management on low-cost airlines’ operating at Don Mueang International 

Airport during Covid-19 pandemic has aimed to study and analyze of crisis management of 

low-cost airlines’ operating at Don Mueang International Airport during Covid-19 pandemic. 

The qualitative research method was implemented to conduct the study, 5 structural- 

interview consists of 5 main questions in accordance with airline’s crisis management approach 

were carried on collecting data from senior passenger service and ground passenger service 

who work in low-cost airlines which operating flight at Don Mueang International Airport.              

The descriptive analysis was utilized to obtain the data analyzed.  

 The result revealed that regarding the preparation of the low-cost carrier employees 

have observed the establishing related department of airlines to cope with Covid-19 crisis. 

Furthermore, identification method, the airlines have identified the most and the least impacts 

of Covid-19 on each department. Moreover, strict- responding process of employees towards 

the airlines’ policies to cooperate with all the executive members’ guidance. Including the 

positively promoting procedures of airline image restoration and gain its reputation. Ultimately, 

the executive members of airlines have assessed the effect of Covid-19 on providing and 

updating the vital information for their all employee in the organization to overcome the 

Covid-19 crisis more effectively. 

 

Keywords: Crisis Management, Ground Staffs, Low-cost Airline, Covid-19 

 

บทนำ 

 องคTการการบินพลเรือนระหว@างประเทศ (The International Civil Aviation Organization หรือ 

ICAO) ได8ระบุว@า อุตสาหกรรมการขนส@งทางอากาศกำลังขยายตัวและอนาคตของอุตสาหกรรมการบิน                     

มีความก8าวหน8า เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินเป[นเครือข@ายการขนส@งที่รวดเร็วที่สุดในโลกทำให8สามารที่จะ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให8เกิดการสร8างงานและส@งเสริมการค8าระหว@างประเทศ รวมถึงการท@องเที่ยว 

(The International Civil Aviation Organization [ICAO], 2018) และสมาคมขนส@งทางอากาศระหว@าง

ประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได8มีการประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรม

การบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก พบว@าในป� พ.ศ. 2562 ธุรกิจสายการบินจะมีกำไรถึง 6,000 ล8านดอลลารT     

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,900 ล8านดอลลารT รวมทั้งยังคาดว@าจะมีความต8องการในการเดินทางทางอากาศยาน       
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ขยายตัวอย@างต@อเนื ่องประมาณร8อยละ 4.1 (International Air Transport Association [IATA], 2020)                

แต@ในส@วนของสถานการณTการบินในประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห@งประเทศไทย (กพท.) ระบุว@าป� 

พ.ศ. 2563 ปริมาณเที่ยวบิน ปริมาณผู8โดยสาร และการขนส@งของสายการบินยังคงเติบโตอยู@ในระดับต่ำ                

โดยคาดว@าสายการบินต@างชาติจะเติบโต อยู@ที่ประมาณร8อยละ 5 ขณะที่สายการบินในประเทศจะเติบโตเพียง

ร8อยละ 1 เท@านั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินถือว@าอยู@ในช@วงเริ่มอิ่มตัวเพราะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให8

ส@งผลกระทบต@อการทำธุรกิจด8านการบินและการเดินทาง (สำนักงานการบินพลเรือนแห@งประเทศไทย [กพท.], 

2562) และซึ่งนอกจากป�จจัยต@าง ๆ เหล@านี้ ยังพบว@ายังมีป�จจัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและไม@สามารถควบคุมได8              

เช@น โรคระบาดที ่เกิดขึ ้นในช@วงปลายป� พ.ศ. 2562 ที ่ผ@านมาโดยองคTการอนามัยโลก (World Health 

Organization หรือ WHO) ประกาศชื่อที่เป[นทางการสำหรับใช8เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรน@า

สายพันธุTใหม@ว@า "โควิด-ไนนTทีน" (COVID-19) ไวรัสมีการแพร@เชื้อระหว@างคนโดยผ@านการติดเชื้อจากละออง

เสมหะและการไอ โดยองคTการอนามัยโลก (WHO) ได8แนะนำให8ประชาชนลดการสัมผัสป�จจัยเสี ่ยงและ              

การแพร@เชื ้อในระยะต@าง ๆ (World Health Organization [WHO], 2020) ซึ ่งการระบาดของเชื ้อไวรัส

ก@อให8เกิดความไม@มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยภาคส@วนที่ได8รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคการท@องเที่ยว 

เนื่องจากการห8ามเดินทาง การป�ดสถานที่สาธารณะ รวมถึงสถานที่ท@องเที่ยวและการให8คำแนะนำของรัฐบาล

ประเทศต@าง ๆ เกี่ยวกับความระมัดระวังในการเดินทางท@องเที่ยวในทั่วโลก รวมถึงผลกระทบกับประเทศไทย               

ที่ส@งผลให8นักท@องเที่ยวต@างชาติเดินทางเข8ามาในประเทศไทยในป� พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 34.2 ล8านคน               

จาก 39.8 ล8านคนในป� พ.ศ. 2562 และพบว@ามีนักท@องเที่ยวต@างชาติเดินทางเข8ามาประเทศไทยลดลงร8อยละ 

40 เมื่อเทียบกับช@วงเดียวกันของป�ก@อน (การท@องเที่ยวแห@งประเทศไทย, 2563) ด8วยสาเหตุเหล@านี้เป[นผลให8

สายการบินจำนวนมากต8องยกเลิกเที่ยวบิน เป[นการชั่วคราว (Thai PBS, 2563) รวมถึงสนามบินที่มีผลกระทบ

จากไวรัส COVID-19 อย@างรุนแรง จนทำให8สนามบินหลายแห@งต8องป�ดให8บริการชั่วคราวและสายการบินต8อง

หยุดให8บริการตั้งแต@เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ในเส8นทางบินระหว@างประเทศ ซึ่งทำให8ส@งผลกระทบในทุก ๆ 

ภาคส@วนของอุตสาหกรรมการบิน โดยถือเป[นภาวะวิกฤตของอุตสาหกรรมการบินที่ทุกภาคส@วนจะต8องแก8ไข 

เนื่องจากสายการบินยังคงมีบทบาทสำคัญในป�จจุบันด8วยการขนส@งสิ่งของจำเป[นรวมถึงเวชภัณฑTและการ

ส@งกลับของคนหลายพันคน ที่ติดอยู@ทั ่วโลกโดยข8อจำกัดในการเดินทางและหลังจากมีการระบาดของโรค 

COVID-19 รัฐบาลในแต@ละประเทศจะต8องใช8สายการบินเพื่อสนับสนุนการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมต@อ

ศูนยTกลางการผลิตและสนับสนุนการท@องเที ่ยว ซึ ่งถือว@าอุตสาหกรรมการบินคือตัวแปรที ่สำคัญของ              

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให8ขับเคลื่อนและอยู@รอดจากภาวะวิกฤตนี้ต@อไป (IATA, 2020) ภาวะ

วิกฤตที่อุตสาหกรรมการบินกำลังประสบป�ญหาอยู@นั้น สร8างมูลค@าความเสียหายอย@างมหาศาลในทางรายได8

และสร8างความเสียหายให8กับภาคธุรกิจและแรงงานในแต@ละภาคส@วน ซึ่งอุตสาหกรรมการบินจะต8องวางแผน

และดำเนินการฟ��นฟูเพื่อให8สายการบินไม@ได8รับผลกระทบจาก COVID-19 อีก แต@ทั้งนี้ขึ ้นอยู@กับศักยภาพ               
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ของการบริหารงานในการรับมือกับความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตที่แต@ละสายการบินกำลังเผชิญ และสิ่งที่ธุรกิจ

สายการบินหลายแห@งต8องแก8ป�ญหาจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้แบบเร@งด@วนคือการปลดพนักงาน การลดขนาด

องคTกรการปรับตัวเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู8บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช@น สายการบินไทยและสายการบิน                

แอรTเอเชียประกาศลดค@าตอบแทนผู8บริหารระดับสูงทุกคนตั้งแต@ระดับผู8อำนวยการฝ�ายขึ้นไป รวมท้ังขอความ

ร@วมมือจากนักบิน วิศวกรซ@อมบำรุงอากาศยาน และพนักงานระดับผู8จัดการขึ้นไปของแผนกต@าง ๆ ให8ใช8สิทธ์ิ 

ลางานอย@างน8อย 2 วันต@อเดือนโดยไม@รับค@าตอบแทน (Nopphawhan, 2563) 

 ดังนั้นผู8วิจัยจึงศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยาน       

ดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อศึกษาขั้นตอนและแนวทางในการแก8ไขป�ญหาจาก

ภาวะวิกฤตในการดำเนินธุรกิจสายการบินต8นทุนต่ำในสภาวะการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 ตลอดจน

การวิเคราะหTผลเพื่อนำเสนอให8หน@วยงานภาครัฐและเอกชนหรือผู8ที่มีส@วนเกี่ยวข8องในอุตสาหกรรมการบิน

สามารถนำข8อมูล จากการวิจัยนี ้ไปศึกษาหรือค8นคว8าไปต@อยอดการวิจัยและพัฒนาขององคTกรให8เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการภาวะวิกฤตได8 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@

ระบาดของไวรัส COVID-19 มีวัตถุประสงคTดังน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมือง

ในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 

          2.  เพื ่อวิเคราะหTการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที ่ให8บริการในท@าอากาศยาน       

ดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

      1.  ขอบเขตดQานเน้ือหา 

               การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการ

แพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใช8แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การจัดการภาวะวิกฤตการจัดการภาวะ

วิกฤตของสายการบิน ข8อมูลพื ้นฐานสายการบินต8นทุนต่ำท@าอากาศยานดอนเมืองและเอกสารและวิจัย            

ท่ีเก่ียวข8อง 

          2.  ขอบเขตดQานประชากรท่ีใชQในการศึกษาวิจัย 

               ในการวิจัยครั้งนี ้ มีผู 8ให8ข8อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ ่งเป[นผู8ดำเนินงานในส@วนของการ

ปฏิบัติการภาคพ้ืนของสายการบินท่ีให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมือง ดังน้ี 
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                2.1  พนักงานต8อนรับภาคพ้ืนอาวุโส (Senior Passenger Service) จำนวน 3 ราย 

                2.2  พนักงานต8อนรับภาคพ้ืน (Ground Passenger Service) จำนวน 3 ราย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

        การศึกษาวิจัยเรื ่อง การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยาน      

ดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 การวิจัยครั ้งนี ้เป[นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีวัตถุประสงคTเพื ่อศึกษาและเพื่อวิเคราะหTการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำ           

ท่ีให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 

  1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

    ในการวิจัยครั้งนี ้ มีผู 8ให8ข8อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งเป[นพนักงานปฏิบัติการภาคพื้นของ       

สายการบินที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมือง คือ พนักงานต8อนรับภาคพื้นอาวุโส (Senior Passenger 

Service) จำนวน 3 ราย และพนักงานต8อนรับภาคพ้ืน (Ground Passenger Service) จำนวน 3 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัย 

     เครื่องมือที่ใช8ในการเก็บข8อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณTแบบมีโครงสร8าง (Structured Interview) ซ่ึง

มีการกำหนดคำถามในการสัมภาษณTไว8ล@วงหน8าเพื่อใช8ในการสัมภาษณTผู8ให8ข8อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยมี

วิธีการใช8แนวคำถาม (Interview Guide) ซึ่งเป[นคำถามปลายเป�ด (Open-end Questions) เพื่อใช8เป[นแนวทาง

ในการสัมภาษณTผู8ให8ข8อมูลหลัก โดยประเด็นคำถามท่ีใช8เป[นแนวทางในการสัมภาษณT ประกอบด8วย 3 ส@วนดังน้ี 

               ส@วนที่ 1 : ข8อมูลเบื ้องต8นของฝ�ายปฏิบัติการภาคพื้นของสายการบินต8นทุนต่ำ ได8แก@ ชื ่อ อายุ 

ตำแหน@ง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับสายการบิน และ E-mail 

               ส@วนที่ 2 : บทบาทและหน8าที่ฝ�ายปฏิบัติการภาคพื้นของสายการบินต8นทุนต่ำในการจัดการภาวะ

วิกฤตในช@วงการแพร@ระบาดไวรัส COVID-19 

               ส@วนที่ 3 : การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19

ได8แก@ 1. ขั้นตอนการเตรียมการก@อนเกิดภาวะวิกฤต (Preparation for a Crisis) 2. ขั้นตอนการระบุประเภท        

ของวิกฤต (Identification of The Type of Crisis) 3. ขั้นตอนการตอบสนองต@อภาวะวิกฤต (Crisis Response) 

4. ขั้นตอนการประชาสัมพันธTในภาวะวิกฤต (Promote in Crisis) และ5. ขั้นตอนการประเมินผลการจัดการภาวะ

วิกฤต (Crisis Impact Assessment) 

ส@วนท่ี 4 : ข8อเสนอแนะและข8อคิดเห็นอ่ืน ๆ ของฝ�ายปฏิบัติการภาคพ้ืนของสายการบินต8นทุนต่ำ  

  3. วิธีการเก็บรวบรวมขQอมูล 

              การสัมภาษณTแบบเชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยคณะผู8วิจัยได8ทำการสัมภาษณTพนักงาน

ต8อนรับภาคพื้นอาวุโส (Senior Passenger Service) จำนวน 3 ราย และพนักงานต8อนรับภาคพื้น (Ground 
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Passenger Service) จำนวน 3 ราย โดยผู8วิจัยเป[นผู 8มีบทบาทหลักในการเก็บข8อมูลด8วยแนวคำถามการ

สัมภาษณT (Interview Guide) โดยใช8วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงของผู8ให8ข8อมูลสำคัญ  

 4. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

              วิจัยฉบับนี ้ได8ดำเนินการตรวจสอบความเที ่ยงตรงของข8อมูล (Content Validity) ใช8วิธีการ

ตรวจสอบแบบด ัชน ีความสอดคล 8องของข 8อสอบก ับจ ุดประสงค T  (The Index of Item Objective 

Congruence) หรือค@า IOC โดยนำแบบสอบถามที่ผู 8วิจัยสร8างขึ้นให8ผู8เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน พิจารณาให8

คะแนนหาค@าดัชนีความสอดคล8อง IOC ระหว@างข8อคำถามกับวัตถุประสงคTที่กำหนด เพื่อให8แบบสอบถาม      

มีความชัดเจนเข8าใจง@าย เหมาะสม และครอบคลุมตามวัตถุประสงคTของการวิจัยน้ี 

              การตรวจสอบความเชื่อมั่นข8อมูล (Reliability) ใช8วิธีการตรวจสอบแบบสามเส8าด8านข8อมูล (Data 

Triangulation) (พิเชษฐT วงศTเกียรติ์ขจร, 2559: 193-194) โดยพิจารณาในการตรวจสอบเชื่อมั่น ด8วยวิธีการ

ตรวจสอบแหล@งของข8อมูล ได8แก@ ความแตกต@างของบุคคล ความแตกต@างของสถานที่ และความแตกต@าง    

ของเวลา ดังนี้ ผู8ให8ข8อมูลสำคัญ คือ พนักงานปฏิบัติการภาคพื้นในตำแหน@ง 1. Acting Station Manager      

2. Baggage Service และ3. Ticketing and Reservation โดยใช8วิธีการสัมภาษณTต@างวันและเวลา 

         5. การวิเคราะหDขQอมูล  

             ผู8วิจัยทำการถอดเสียงเครื่องบันทึกจากการสัมภาษณTที่เก็บรวบรวมได8จากเครื่องบันทึกเสียง ผู8วิจัย

อ@านข8อมูลทั ้งหมด จากนั ้นมาจัดแยกตามองคTประกอบต@าง ๆ พิจารณาข8อมูลที ่ได8ว@ามีความสมบูรณT            

เพียงพอที่จะตอบคำถามได8หรือไม@และหาข8อมูลเพิ่มเติมเพื่อให8ได8ข8อมูลที่สมบูรณTที่สุด รวมทั้งวิเคราะหTข8อมูล 

ผู8วิจัยวิเคราะหTข8อมูลโดยอาศัยวิธีการวิเคราะหTเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยจะมีการวิเคราะหT

ข8อมูลและบันทึกข8อมูลอย@างละเอียดจากการสัมภาษณT แล8วนำไปคัดแยกองคTประกอบต@าง ๆ แยกประเภท 

และวิเคราะหTข8อมูลเพ่ือหาข8อสรุป 

         6. ขQอพิจารณาดQานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยD 

             ผู8วิจัยได8คำนึงถึงจริยธรรมในการวิจัยโดยท่ีผู8วิจัยได8ทำการติดต@อทำหนังสือขอความอนุเคราะหTช้ีแจง

วัตถุประสงคTของการวิจัยเพื่อขออนุญาตในการสัมภาษณTก@อนเมื่อได8รับการยินยอมแล8วผู8ให8ข8อมูลสำคัญ (Key 

Informants) ทุกท@านได8ลงนามยินยอมให8เก็บรวบรวมข8อมูลแล8วผู8วิจัยจึงทำการสัมภาษณTจริง โดยผู8วิจัย        

ได8เป�ดเผยเฉพาะข8อมูลรูปภาพและข8อความในงานวิจัยตามที่ผู8ให8สัมภาษณTอนุญาตแล8วเท@านั้น ซึ่งในส@วนของ

ข8อมูลท่ีไม@สามารถเป�ดเผยได8 ผู8วิจัยได8ทำการเก็บไว8เป[นความลับไม@ทำการเผยแพร@เพ่ือปกป¬องความเป[นส@วนตัว

และความปลอดภัยของผู8ให8ข8อมูลสำคัญ 
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ผลการวิจัย  

  จากการศึกษาและวิเคราะหTการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที ่ให8บริการใน               

ท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 สามารถสรุปผลการวิจัยการจัดการภาวะ

วิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 แต@ละข้ันตอน ได8ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิจัยการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส 

COVID-19 แต@ละข้ันตอน 

ข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต                     

สายการบินตQนทุนต่ำ 

รายละเอียดข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต       

สายการบินตQนทุนต่ำ 

1. ข้ันตอนการเตรียมการก@อนเกิดภาวะวิกฤต 

(Preparation for a Crisis) 

- บร ิษ ัทสายการบินต 8นท ุนต ่ำได 8ดำเน ินจ ัดต้ัง

หน@วยงานที่มีหน8าที่ในการจัดการความเสี่ยงและการ

จัดการภาวะวิกฤตในช@วงการระบาดของ COVID-19 

- บริษัทสายการบินต8นทุนต่ำได8มีการสื่อสารภายใน

องคTกร เพื ่อให8พนักงานได8ทราบถึงแนวทางการ

ปฏิบัติงานในช@วงการระบาดของ COVID-19 

2. ข้ันตอนการระบุประเภทของวิกฤต 

(Identification of The Type of Crisis) 

- บร ิษ ัทสายการบินต 8นทุนต ่ำได 8ม ีการระบุถึง

หน@วยงานภายในองคTกรที่ได8รับผลกระทบจากการ

ระบาดของ COVID-19 โดยแบ@งระดับผลกระทบ

จากมากไปน8อย เช@น แผนกลูกเรือของสายการบิน

เนื่องจากบริษัทได8ยกเลิกและปรับลดเที่ยวบิน ส@งผล

ให8องคTกรต8องลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานบน

อากาศยาน และพนักงานที ่ปฏิบัติงานประจำท่ี

สำนักงานสายการบินได8รับผลกระทบค@อนข8างน8อย 

เน่ืองจากยังปฏิบัติตามปกติ 

3. ข้ันตอนการตอบสนองต@อภาวะวิกฤต )Crisis 

Response) 

- พนักงานมีการตอบสนองเชิงนโยบายในการจัดการ

ภาวะวิกฤตของสายการบินอย@างเคร@งครัด รวมถึงให8

ความร@วมมือในทุก ๆ ด8านของนโยบาย อย@างในด8าน

การปรับลดเงินเดือนของพนักงานเพื ่อประคอง

ค@าใช8จ@ายของสายการบิน โดยพนักงานได8มีการทำ

ความเข8าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 
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ข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต                     

สายการบินตQนทุนต่ำ 

รายละเอียดข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต       

สายการบินตQนทุนต่ำ 

รวมถึงต8องปฏิบัต ิตามนโยบายในเรื ่องของโรค

ระบาดในเรื่องการป¬องตัวเอง อย@างการล8างมือและ

การใส@หน8ากากอนามัยตลอดเวลา  

4. ข้ันตอนการประชาสัมพันธTในภาวะวิกฤต 

(Promote in Crisis) 

- บริษัทสายการบินต8นทุนต่ำจัดทำกลยุทธTในการ

ประชาสัมพันธT ฟ��นฟูภาพลักษณTและชื่อเสียงของ

องคTกร โดยการส@งเสริมการขายด8วยวิธีการลดราคา

ตั๋วโดยสาร และการประชาสัมพันธTในการสร8างความ

เชื่อมั่นในเรื่องของการทำความสะอาดอากาศยาน     

ที ่เป[นไปตามหลักการรักษาความปลอดภัยของ

อากาศยานในช@วงของการเกิดโรคระบาด ตาม

มาตรฐานองคTกรการบินสากล เพ่ือสร8างความเช่ือม่ัน

แก@ผู 8โดยสารว@าสามารถเดินทางโดยอากาศยานได8

อย@างปลอดภัย ผ@านทางสื่อสังคมออนไลนT (Social 

Media) เช @น Facebook Instagram Line และE-

mail 

5. ข้ันตอนการประเมินผลการจัดการภาวะวิกฤต 

(Crisis Impact Assessment) 

- บริษัทสายการบินต8นทุนต่ำจะมีการประชุมและ

ประเม ินผลกระทบและการจ ัดการความเส ี ่ยง 

ตลอดจนการจัดการภาวะวิกฤต จากฝ�ายบริหารของ

สำนักงานใหญ@ และจะดำเนินการจัดทำและประกาศ

การระเบียบการ การปฏิบัติตัว และปฏิบัติงาน

ในช@วงระบาดของไวรัส COVID-19  

- บริษัทสายการบินต8นทุนต่ำมีการหาแนวทางในการ

ร ับมือภาวะว ิกฤตที ่ม ีโอกาสเก ิดข ึ ้นในอนาคต      

โดยสายการบินจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลหรือ

หน@วยงานที่เกี่ยวข8องภายใต8การจัดการภาวะวิกฤต

ของโรคระบาดเพ่ือให8เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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อภิปรายผล  

  จากวัตถุประสงคTของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะหTการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบิน

ต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการศึกษา             

การจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาด

ของไวรัส COVID-19 โดยมี 5 ข้ันตอน พบว@า  

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก@อนเกิดภาวะวิกฤต (Preparation for a Crisis) คือ บริษัทสายการบิน

ต8นทุนต่ำได8ดำเนินจัดตั้งหน@วยงานที่มีหน8าที่ในการจัดการความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตในช@วงการ

ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทสายการบินต8นทุนต่ำได8มีการสื่อสารภายในองคTกร เพื่อให8พนักงานได8ทราบ

ถึงแนวทางการปฏิบัติงานในช@วงการระบาดของ COVID-19 โดยสอดคล8องกับงานวิจัยของ ศิริพงศT รักใหม@ 

(2560) ในการจัดทำบทความเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม บทสรุปพบว@า การจัดการภาวะ

วิกฤตในธุรกิจโรงแรมมีความสำคัญต@อการดำเนินธุรกิจโรงแรมในป�จจุบันเป[นอย@างยิ ่ง เนื ่องจากตลอด

ระยะเวลาที่ผ@านมาธุรกิจโรงแรมได8รับผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤตในรูปแบบต@าง ๆ อย@างต@อเนื่อง 

ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจส@งผลให8ภาวะวิกฤตยังคงดำรงอยู@อย@างหลีกเลี่ยงได8ยาก ธุรกิจโรงแรมจึงต8อง

เตรียมความพร8อมในการรับมือกับภาวะวิกฤต โดยอาศัยแนวทางการจัดการภาวะวิกฤตที่เริ่มต8นตั้งแต@การวาง

แผนการจัดการภาวะวิกฤต การจัดทำคู@มือ การซักซ8อมทำความเข8าใจกับผู8รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขั้นตอน

การจัดการภาวะวิกฤต และการเตรียมการในการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตธุรกิจโรงแรมจำเป[นจะต8องเรียนรู8

วิธีการจัดการภาวะวิกฤต ที่ครอบคลุมตั้งแต@ก@อนการเกิดภาวะวิกฤตระหว@างเกิดภาวะวิกฤต และการฟ��นฟู

ธุรกิจโรงแรมภายหลังเกิดภาวะวิกฤตเพื ่อสร8างความเชื ่อมั ่นและนำพาธุรกิจโรงแรมให8สามารถกลับมา

ดำเนินการได8เป[นปกติ อย@างมั ่นคงโดยเร็วที ่สุด ข8อพึงระวังสำคัญที ่ได8จากการศึกษาหลักการ แนวคิด         

และงานวิจัยที่เกี่ยวข8องกับการจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม ก็คือการสร8างความตระหนักแก@ผู8รับผิดชอบ        

และผู8เกี่ยวข8องในการให8ความสำคัญต@อกระบวนการและขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต โดยเฉพาะอย@างย่ิง 

การให8ความสำคัญต@อการวางแผน การซักซ8อม และการส่ือสารระหว@างเกิดวิกฤต  

  ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเภทของวิกฤต (Identification of The Type of Crisis) บริษัทสายการบิน

ต8นทุนต่ำได8มีการระบุถึงหน@วยงานภายในองคTกรที่ได8รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยแบ@ง

ระดับผลกระทบจากมากไปน8อย เช@น แผนกลูกเรือของสายการบินเนื่องจากบริษัทได8ยกเลิกและปรับลด

เที่ยวบิน ส@งผลให8องคTกรต8องลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานบนอากาศยาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำ 

ที่สำนักงานสายการบินได8รับผลกระทบค@อนข8างน8อย เนื่องจากยังปฏิบัติตามปกติ พนิดา ชื่นชม (2558)         

ได8ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีความสัมพันธTต@อการตระหนักรู8สถานการณT และการจัดการภาวะวิกฤต

ทางการบิน ผลการศึกษาพบว@า พฤติกรรม การจัดการภาวะวิกฤตแบบที่อาศัยกฎระเบียบข8อบังคับตามคู@มือ

ทางการบิน ได8รับอิทธิพล จากการตระหนักรู8สถานการณTระดับที่ 3 คือ การฉายภาพอนาคตของภาวะวิกฤต 
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และพฤติกรรมแบบที่อาศัยการประยุกตTใช8ความรู8ต@าง ๆ เกี่ยวกับการบิน ได8รับอิทธิพลจากการรับรู8อย@างมี

นัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยในส@วนของการตระหนักรู8สถานการณT ป�จจัยที่มีความสัมพันธTต@อระดับการรับรู8 

คือ ศักยภาพทางพุทธิป�ญญา และการจัดการในการตั้งใจ ระดับการเชื่อมโยงสัมพันธT ภาวะวิกฎติกับการบิน 

คือ ป�จจัยการจัดการข8อมูลข@าวสาร และระดับการฉายภาพอนาคตภาวะวิกฎตินั ้น ๆ (Projection) คือ          

การทำงานเป[นอัตโนมัติ รูปแบบความสัมพันธTโครงสร8างเชิงเส8นตามสมมติฐานมีความสอดคล8องกับข8อมูลเชิง

ประจ ักษ T  (Chi-Square = 13.72, p = 0.25, GFI= 0.95, AGFI = 0.77 , df = 11, RMSEA = 0.046) 

ข8อเสนอแนะ 1) แบบทดสอบการจัดการภาวะวิกฤต ควรจะเพิ่มเข8าไปกับการวัดโดยวิธีการสังเกตจากผู8

ประเมิน เพื ่อเป[นข8อมูลสนับสนุนการให8คะแนนของผู8ประเมิน 2) สร8างกลุ @มสัมมนาระหว@างนักบินเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณTในการตัดสินใจ เกี่ยวกับภาวะวิกฤตทางการบิน 3) ควรผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับป�จจัย 5 

ด8านในบทเรียนของนักเรียนนักบินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการภาวะวิกฤตทางการบิน 4) ควรให8ความสนใจ

ป�จจัยพลวัตการส่ือสารระหว@างบุคคลเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการทำงานเป[นทีมท่ีดี  

  ขั้นตอนที่ 3 การตอบสนองต@อภาวะวิกฤต (Crisis Response) พนักงานมีการตอบสนองเชิงนโยบาย

ในการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินอย@างเคร@งครัด รวมถึงให8ความร@วมมือในทุก ๆ ด8านของนโยบาย  

อย@างในด8านการปรับลดเงินเดือนของพนักงานเพื่อประคองค@าใช8จ@ายของสายการบิน โดยพนักงานได8มีการทำ

ความเข8าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ รวมถึงต8องปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องของโรคระบาด                

ในเรื่องการป¬องตัวเอง อย@างการล8างมือและการใส@หน8ากากอนามัยตลอดเวลา โดยสอดคล8องกับงานวิจัยของ 

Winni Johansen (2012) ได8ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Entering New Territory: A Study of Internal Crisis 

Management and Crisis Communication in Organizations ผลการศึกษาวิจัยพบว@า องคTกรส@วนใหญ@

มักจะประสบกับภาวะวิกฤตต@าง ๆ จึงจำเป[นต8องมีแผนฉุกเฉินในการรับมือกับภาวะวิกฤต มีการวางแผน

ประสานงานการดำเนินการจัดการวิกฤตภายในองคTกรและ การสื่อสารในภาวะวิกฤตในช@วงก@อนเกิดภาวะ

วิกฤต ระหว@างการเกิดภาวะวิกฤต และหลังจากเกิดภาวะวิกฤตและแผนในการรับมือจะเกี่ยวข8องกับการ

จัดการและการสื่อสารกับผู8ที ่มีส@วนได8ส@วนเสียในช@วงวิกฤต ดังนั้นการศึกษาจึงแสดงให8เห็นถึงพฤติกรรม                

ที่ค@อนข8างเป[นมืออาชีพ และเป[นทางการขององคTกรต@อแผนฉุกเฉินในการรับมือกับภาวะวิกฤต ยังรวมถึงการ

จัดการวิกฤตที่เกี่ยวข8องกับบุคคลภายในองคTกร นอกจากนี้ผลการวิจัยชี้ให8เห็นอย@างชัดเจนถึงความแข็งแกร@ง

ขององคTกรส@วนใหญ@ในการจัดการวิกฤต ยิ่งองคTกรใหญ@ยิ่งต8องมีแผนในการรับมือกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะ

องคTกรเอกชน  

  ข้ันตอนท่ี 4 การประชาสัมพันธTในภาวะวิกฤต (Promote in Crisis) บริษัทสายการบินต8นทุนต่ำจัดทำ

กลยุทธTในการประชาสัมพันธT ฟ��นฟูภาพลักษณTและชื่อเสียงขององคTกร โดยการส@งเสริมการขายด8วยวิธีการลด

ราคาตั๋วโดยสาร และการประชาสัมพันธTในการสร8างความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำความสะอาดอากาศยานท่ี

เป[นไปตามหลักการรักษาความปลอดภัยของอากาศยานในช@วงของการเกิดโรคระบาด ตามมาตรฐานองคTกร
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การบินสากล เพื่อสร8างความเชื่อมั่นแก@ผู8โดยสารว@าสามารถเดินทางโดยอากาศยานได8อย@างปลอดภัย ผ@านทาง

สื่อสังคมออนไลนT (Social Media) เช@น Facebook Instagram Line และE-mail  โดยสอดคล8องกับงานวิจัย

ของ ชุติภา มหาศิริมงคล (2559) ได8ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาตรา

สินค8า Korea King และการนำเสนอแนวทางแก8ไขตามแนวคิดทฤษฎีการใช8สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการภาวะ

วิกฤต ผลการวิจัยพบว@า ในช@วงก@อนการเกิดภาวะวิกฤต โคเรียคิงไม@ได8มีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือภาวะ

วิกฤต เนื่องจากแบรนดTมุ@งเน8นไปยังการสร8างการรับรู8ในแบรนดTเป[นสำคัญ โดยการทุ@มงบ โฆษณา โปรโมช่ัน

การตลาดและการใช8พรีเซ็นเตอรT ขาดทีมงานทำหน8าที่พูดคุยกับลูกค8าในสื่อออนไลนTและขาดการติดตาม               

การวางแผนรับมือกับประเด็นที่อาจเป[นภัยคุกคามโดยแนวทางปฏิบัติในช@วงก@อนการเกิดภาวะวิกฤต แบรนดT

ควรมีการจัดทำแผนการสื่อสารภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมรับมือล@วงหน8า โดยเตรียมแผนรับมือในทุก ๆ ประเด็น

ป�ญหาที่อาจเกิดขึ้นแบ@งตามระดับความรุนแรงใช8เครื่องมือติดตามบทสนทนาในสื่อออนไลนTช@วยในการติดตาม

กระแสที่เกิดขึ้น รวมถึงกำหนดตัวโฆษกที่จะต8องเป[นคนสื่อสารกับสาธารณชนหากเกิดวิกฤตด8วย และแบรนดT

ควรให8ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธTเพื่อสร8างภาพลักษณTเชิงบวกให8กับแบรนดTมากขึ้นด8วย หรืออาจมี

การใช8ทีมงานผู8เชี่ยวชาญคอยช@วยประเมินและวิเคราะหTสถานการณTของแบรนดT ตั้งแต@ก@อนเกิดภาวะวิกฤต

สำหรับช@วงเกิดภาวะวิกฤตนั้น แบรนดTได8ตอบโต8ภาวะวิกฤตอย@างรวดเร็วโดยการแถลงการณTผ@าน Facebook                  

ของแบรนดTโดยใช8กลยุทธTการให8เหตุผลในการช้ีแจงต@อเหตุการณTที่เกิดขึ้นแต@คำตอบยังไม@สามารถทำให8

สาธารณชนพอใจ และมีการใช8พรีเซ็นเตอรTเข8ามาช@วยในการอธิบายถึงเหตุการณTซ่ึงเป[นการขยายการรับรู8ภาวะ

วิกฤตนี้ให8สาธารณชนรับรู8เพิ่มมากขึ้น และแบรนดTได8มีความพยายามในการปกป�ดหรือต8องการลบข8อมูลที่ส่ือ

บางสำนักนำเสนอ โดยผู8วิจัยได8นำเสนอแนวทางปฏิบัติในช@วงภาวะวิกฤตดังนี้ แบรนดTควรจัดตั้งทีมรับมืออย@าง

รวดเร็ว และคอยติดตามทิศทางวิกฤต ที่เกิดขึ้นโดยใช8เครื่องมือต@าง ๆ เข8าช@วยเพื่อเตรียมคำตอบในการ

แถลงการณTต@าง ๆ โดยคำแถลงการณTจะต8องเป[นความจริง ตรวจสอบได8 และโปร@งใส โดยแต@งตั้งโฆษกของ              

แบรนดTในการสื่อสารและใช8สื่อของตนเอง (Own Media) ในการแถลงการณTหรือชี้แจงเท@านั้นช@วงหลังภาวะ

วิกฤตแบรนดTยังคงทำการสื่อสารเรื่องกระบวนการผลิตซึ่งส@งผลให8ภาพลักษณTของแบรนดTติดลบมากยิ่งข้ึน   

โดยแนวทางปฏิบัติจากผู 8วิจัยคือแบรนดTควรใช8กลยุทธTการขอโทษแสดงความจริงใจและยอมรับผิดต@อ

สาธารณชน หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่อาจเป[นการกระตุ8นให8เกิดภาวะวิกฤตหรือการสื่อสาร อาจสร8างภาพลักษณT

เชิงลบต@อแบรนดT  

  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการประเมินผลการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Impact Assessment) คือ บริษัท

สายการบินต8นทุนต่ำจะมีการประชุมและประเมินผลกระทบและการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการจัดการ

ภาวะวิกฤต จากฝ�ายบริหารของสำนักงานใหญ@ และจะดำเนินการจัดทำและประกาศการระเบียบการ             

การปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานในช@วงระบาดของไวรัส COVID-19 และสายการบินต8นมีการหาแนวทางในการ

รับมือภาวะวิกฤตที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตโดยสายการบินจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐบาลหรือหน@วยงาน            
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ท่ีเก่ียวข8องภายใต8การจัดการภาวะวิกฤตของโรคระบาดเพ่ือให8เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยสอดคล8องกับงานวิจัย

ของ Fei Hao , Qu Xiao , Kaye Chon, (2020) ได8ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง COVID-19 and China’s Hotel 

Industry: Impacts, a Disaster Management Framework, and Post-Pandemic Agenda ผลการว ิ จัย

พบว@า นอกจากการสรุปผลกระทบโดยรวมของการแพร@ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ต@อธุรกิจโรงแรมของ

ประเทศจีนแล8วความสำคัญและความคิดริเริ่มของการศึกษานี้คือการพัฒนาการจัดการการแพร@ระบาดของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ซึ่งประกอบด8วย ขั้นตอนหลักการจัดการการแพร@ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ                  

กลยุทธTในการต@อต8านการแพร@ระบาด นอกจากนี้ยังนำเสนอข8อมูลเกี่ยวกับแนวโน8มที่สำคัญของธุรกิจโรงแรม

ของจีนในช@วงหลังการแพร@ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 โดยการศึกษาน้ี มีจุดมุ @งหมายเพื ่อช@วยให8

ผู8ประกอบการธุรกิจโรงแรมท่ีตกอยู@ในภาวะวิกฤตการแพร@ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถท่ีจะดำเนิน

ธุรกิจต@อไปได8และสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตของการแพร@ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 การศึกษานี้สามารถ

สร8างแรงบันดาลใจให8 บริษัทและธุรกิจโรงแรมทั่วโลกให8เข8าใจสถานการณT และกลยุทธTการจัดการการแพร@

ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพมาใช8และมุ@งมั่นในการกระตุ8นและฟ��นฟูธุรกิจ และได8จัดเตรียม

ข8อเสนอแนะในบริบทอุตสาหกรรมโรงแรมหลัง COVID-19 ในประเทศจีน ข8อจำกัดของการศึกษานี้ส@วนใหญ@

อยู@ที่การคาดการการสำรวจเชิงประจักษT และความไม@สามารถคาดเดาได8ของการแพร@ระบาด ดังนั้นการศึกษา

ในอนาคตจะต8องใช8รูปแบบและวิธีการคาดการณTที่แม@นยำยิ่งขึ้น การสำรวจความเต็มใจในการใช8บริการธุรกิจ

โรงแรมหลังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลูกค8าจะช@วยให8นักวิชาการและผู8ปฏิบัติงานสามารถรับรู8               

ถึงแนวทางในการฟ��นฟูของธุรกิจได8 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

สรุปผลงานวิจัย 

จากการวิจัยการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบินต8นทุนต่ำที่ให8บริการในท@าอากาศยาน 

ดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของไวรัส COVID- 19  พบว@า พนักงานสายการบินต8นทุนต@@าที่ปฏิบัติงาน               

ในท@าอากาศดอนเมืองได8มีเตรียมการรับมือจากการระบาดของไวรัสมีการสังเกตการเตรียมการ (Preparation) 

ของบริษัทสายการบินจากการจัดตั้งหน@วยงานในการรับมือภาวะวิกฤตในบางสายการบิน โดยจะมีการประกาศ

ออกมาว@าให8พนักงานต8องปฏิบัติตัวอย@างไรในการทำงานหรือการป¬องกันตัวเองในช@วงของการเกิดโรคระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนั้นสายการบินได8ระบุ (Identification) ถึงหน@วยงาน และตำแหน@งที่ได8   

ผลกระทบมากที่สุด เช@น แผนกลูกเรือ เนื่องจากเป[นพนักงานที่บริการผู8โดยสารตลอดการทำงานโดยตรง             

และพนักงานที่ได8รับผลกระทบรองลงมา คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานของสายการบิน รวมถึง

พนักงานมีการตอบสนองเชิงนโยบาย (Response) จากนโยบายในการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบิน  

อย@างเคร@งครัด รวมถึงให8ความร@วมมือในทุก ๆ ด8าน เพื่อเป[นการช@วยสายการบินให8สามารถจัดการภาวะวิกฤต                   
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จากการแพร@ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ให8มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการประชาสัมพันธT 

(Promotion) ของสายการบินเพื่อฟ��นฟูภาพลักษณTและชื่อเสียงขององคTกร โดยที่สายการบินมีการส@งเสริม 

การขายด8วยวิธีการลดราคาตั๋วโดยสารสื่อสังคมออนไลนT (Social Media) เพื่อให8ผู8โดยสารสามารถกลับมา

เดินทางอีกครั ้ง และสายการบินได8มีการประเมินผล (Assessment) โดยฝ�ายบริหารของส@านักงานใหญ@                   

หรือการประชุมหารือถึงมาตรการ แนวทาง และระเบียบเพื่อให8พนักงานในองคTกรส@าหรับการปฏิบัติตัว                     

ตามนโยบายท่ีได8กำหนดไว8 เพ่ือให8การดำเนินการบินมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 

ขQอเสนอแนะงานวิจัย 

            1) ผู8บริหารและผู8จัดการองคTกรอื่น ๆ รับทราบถึงการจัดการภาวะวิกฤตของสายการบิน

ต8นทุนต่ำท่ีให8บริการในท@าอากาศยานดอนเมืองในช@วงการแพร@ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และสามารถนำ

ปรับใช8กับองคTกรหรืองานวิจัยอ่ืน ๆ  

            2) พนักงานมีความประสงคTให8รัฐบาลหรือหน@วยงานท่ีเกี่ยวข8องมีการประกาศการเป�ดน@านฟ¬า

อย@างเป[นทางการ เพ่ือการจัดการภายในสายการบินอย@างมีประสิทธิภาพในข้ันตอนต@อไป 

            3) ผลการวิจัยช@วยให8ทางสายการบินฟูลเซอรTวิสหรือสายการบินอ่ืน ๆ ตระหนักถึงการจัดการ

ภาวะวิกฤตในช@วงการแพร@ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เพื่อให8สายการบินฟูลเซอรTวิสหรือสายการบินอื่น ๆ 

สามารถจัดการแก8ไขป�ญหาท่ีเกิดจากการแพร@ของเช้ือไวรัส COVID-19 ให8เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ

นำข8อมูลและผลการวิจัยไปปรับใช8ในการพัฒนาองคTกรในด8านการปรับลดบุคลากร 
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บทคัดย(อ  
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง ป7จจัยความเชื ่อมั ่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวง          

การระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษา: ทHาอากาศยานนานาชาติอู Hตะเภา ระยอง - พัทยา                

มีวัตถุประสงคY 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตรYของผู@โดยสารชาวไทยท่ีใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติ     

อูHตะเภา ระยอง - พัทยา 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของ

ผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษา: ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา 

ระยอง - พัทยา โดยกลุHมตัวอยHางที่ใช@ศึกษา คือ ผู@โดยสารชาวไทยที่มาใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติ         

อูHตะเภา ระยอง - พัทยา จำนวน 400 คน โดยใช@วิธีสุHมกลุHมตัวอยHางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื ่องมือที ่ใช@ในการวิจัยครั ้งนี ้มีเปsนแบบสอบถามประมาณคHา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที ่ใช@ใน            

การวิเคราะหYข@อมูล ได@แกH คHาร@อยลHะ คHาเฉลี่ย คHาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหYความแตกตHางของคHาเฉล่ีย 

(Independent Samples t-test) การวิเคราะหYความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวHา ผู@โดยสารชาวไทยที่มาใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภาระยอง-พัทยา    

สHวนใหญHเปsนเพศหญิงมีจำนวน 204 คน (คิดเปsนร@อยละ 51.00) สHวนใหญHอยูHในชHวงอายุน@อยกวHา 25 ป�          

มีจำนวน 157 คน (คิดเปsนร@อยละ 39.25) ระดับการศึกษาสHวนใหญHอยูHในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 202 คน 

(คิดเปsนร@อยละ 50.50) ประกอบอาชีพรับราชการ มีจำนวน 99 คน (คิดเปsนร@อยละ 24.75) สHวนใหญHมีความถ่ี

ในการเดินทาง 1-3 ครั้งตHอป� จำนวน 166 คน (คิดเปsนร@อยละ 41.50) และมีวัตถุประสงคYในการเดินทางเพ่ือ

การทHองเที่ยวหรือพักผHอน จำนวน 266 คน (คิดเปsนร@อยละ 66.50) เมื่อพิจารณาเปsนรายด@าน พบวHาป7จจัย

ความเชื ่อมั ่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19      

กรณี ศึกษาทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา โดยรวมทั้ง 4 ด@าน อยูHในระดับมากที่สุด คือ      
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1. ด@านความเชื่อมั่นด@านบริการ (Mean = 4.5654, S.D. = 0.44943) 2. ด@านความเช่ือมั่นด@านภาพลักษณY

องคYกร (Mean = 4.3462, S.D = 0.74389) 3. ด@านความเชื่อมั่นด@านกายภาพ (Mean = 4.3017, S.D = 

0.51499) 4. ด@านความเช่ือม่ันด@านบุคคลากร (Mean = 4.2925, S.D = 0.56909)  

 ผลการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรYป7จจัยความเช่ือม่ันในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสาร

ชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 ในด@านตHาง ๆ พบวHา ลักษณะประชากรศาสตรYของ

ผู@โดยสารชาวไทยในด@าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถ่ีในการใช@บริการ วัตถุประสงคYในการเดินทาง

มีป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 

ไมHแตกตHางกันในทุกด@าน อยHางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

คำสำคัญ : ป7จจัยความเช่ือม่ัน  ผู@โดยสารชาวไทย  COVID-19 ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา 

              ระยอง - พัทยา 

 

Abstract 
 Trust Factors for Making Decision on Visiting of Thai Passenger during COVID-19 

Pandemic. A case study of U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport has aimed 1) to study 

the demographics of Thai passenger who are travelling through the airport and 2) to study and 

compare trust factors for making decision on their visiting U-Tapao Rayong-Pattaya 

International Airport (UTP). This study based on Quantitative Research method. The 400 of 5 

rating-scale questionnaires were carried out to collect data, focusing on Thai passenger who 

are travelling via UTP, by using purposive sampling. The Analyzing of this study have 

implemented Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (S.D.) and Hypothesis testing 

analyzed by t-Test and One-Way ANOVA (f-Test). 

The results reveal that most of correspondents are as following; women (204 persons) 

which have percentage 51.00, rage of ages is below 25 years old (157 persons) at percentage 

39.25, have a bachelor degree (202 persons) at percentage 50.50, have occupation as 

government officer (99 persons) at percentage 24.75, correspondents are have frequency of 

travel via the airport between 1 to 3 times a year (166 persons) at 41.50 percent and The 

majority of Thai passenger using UTP for their travelling and leisure in the city nearby (266 

persons) at 66.50 percent. According to the study of the trust factors of Thai passengers' on 

visiting UTP during the pandemic of COVID-19 demonstrated that the most decision making’s 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
~ 569 ~ 

 

perspectives in terms of 1. Trust on the airport service (Mean = 4.5654, S.D. = 0.44943), 2. The 

airport image on gaining passengers’ trust (Mean = 4.3462, S.D = 0.74389), 3. The UTP physical 

of service (Mean = 4.3017, S.D = 0.51499) and 4. The airport’s service of personnel (Mean = 

4.2925, S.D = 0.56909). 

In accordance with the comparison studied of sample characteristic differentiations 

and trust factors of Thai passengers' on visiting the airport during the pandemic of COVID-19 

found that regarding gender, age, education levels, occupation, visiting frequency and purpose 

of visiting of Thai passenger have no differences on trust factors for making decision during 

COVID-19 pandemic with statistically significant.   

Keywords: Trust Factors, Thai Passenger, COVID-19, U-Tapao Rayong-Pattaya  

                International Airport 

บทนำ 

 องคYการการบินพลเร ือนระหวHางประเทศ (The International Civil Aviation Organization : 

ICAO) ได@คาดการณYวHา อุตสาหกรรมการบินสHงผลกระทบตHอเศรษฐกิจและการเดินทางในแตHละภูมิภาคทั่วโลก 

มีอัตราการเติบโตท่ีดีข้ึนน@อยกวHาป�ท่ีผHานมา จึงทำให@มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ และธุรกิจการบิน โดยในป� ค.ศ. 

2016 มีอัตราการขนสHงของผู @โดยสารเติบโตขึ ้นเพียงร@อยละ 11.8 (The International Civil Aviation 

Organization [ICAO], 2017) จึงมีการพัฒนาขึ้นอยHางตHอเนื่องโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก คือ ประเทศ

ลาว ประเทศสิงคโปรY และประเทศไทย เปsนต@น ประเทศไทยต้ังอยูHภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กซ่ึงมีการเติบโตทางการ

ขนสHงทางอากาศที่สอดคล@องกับทวีปยุโรปในที่ในป� ค.ศ. 2017 โดยในป7จจุบันการเติบโตของธุรกิจการบิน                

ของประเทศไทยมีมูลคHาประมาณ 3.2 แสนล@านบาท ในป� ค.ศ. 2018 ซึ่งทำให@ความต@องการในการเดินทาง        

ของนักทHองเที่ยวตHางชาติและชาวไทยชะลอตามลง (สำนักงานการบินพลเรือนแหHงประเทศไทย, 2563)                    

ในต@นป� ค.ศ. 2020 ได@มีการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือเรียกอีกอยHางหนึ่งวHา COVID - 19 โดยมีต@นกำเนิด

จากเมืองอูHฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป ย (Hubei) ประเทศจีน สHงผลกระทบตHอเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจของโลก

หยุดชั่วคราวในหลายประเทศ ด@านอุปสงคYการรวมกันของรายได@ที่ลดลง และอุปทานซึ่งเปsนผลมาจากการหยุด

ชั ่วคราว ทำให@เศรษฐกิจไทยของไทยได@รับผลกระทบกับธุรกิจตHาง ๆ เชHน ธุรกิจการค@า ธุรกิจการผลิต                 

ธุรกิจการกHอสร@าง และธุรกิจภาคบริการ สHงผลกระทบทางการทHองเที ่ยวของโลกและของประเทศไทย                  

คือการแพรHระบาดของไวรัสโคโรนา สHงผลให@การทHองเที่ยวทั่วโลกได@รับผลกระทบอยHางหนักจากการระบาด               

ของไวรัส ประเทศไทยสHงผลให@นักทHองเท่ียวตHางชาติเดินทางเข@าออกในประเทศไทยในป�พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 

34.2 ล@านคน จาก 39.8 ล@านคนในป� พ.ศ. 2562 ผลกระทบตHออุตสาหกรรมการขนสHงทั้งโลกและประเทศไทย       
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ทั้งอุตสาหกรรมการขนสHง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางการบิน (สำนักงานการบินพลเรือนแหHงประเทศไทย, 

2563) สHงผลกระทบตHออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ทำให@การขนสHงในทวีปเอเชียตะวันออกลดลงถึงร@อยละ 60 

จากสถานการณYดังกลHาวสHงผลให@ธุรกิจสายการบิน ที่เกี ่ยวข@องการอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย                  

มีนโยบายเพื่อสร@างความเชื่อมั่นและความภักดีที่มีอิทธิพลตHอการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารในชHวงการ

ระบาดของ COVID-19 คือ สำนักงานการบินพลเรือนแหHงประเทศไทยประกาศให@ผู@ดำเนินการเดินอากาศ 

(The Civil Aviation Authority of Thailand [CAAT], 2020) ผู@ปฏิบัติหน@าที่ในอากาศยานและผู@ดำเนินงาน

ทHาอากาศยาน มีแนวทางในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคขององคYการอนามัยโลก (WHO)   

และองคYการการบินพลเรือนระหวHางประเทศ เพื ่อยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ£าระวังป£องกันโรค 

(European Aviation Safety Agency [EASA], 2020) โดยท่ีทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา 

มีการสร@างความเช่ือม่ัน ในด@านบริการ ด@านกายภาพ ด@านบุคคลากร และด@านภาพลักษณY (อนุชา อรุณทองวิไล

, 2558 และ Demers, 2017) เพื่อให@ผู@โดยสารทั้งชาวไทยและชาวตHางชาติมั่นใจใจการใช@บริการในชHวงหลัง 

โรคระบาด COVID-19 คือ มีการพHนฆHาเชื้อด@วยน้ำยากHอนเข@าอาคารผู@โดยสาร มีการทำความสะอาดที่น่ัง 

ห@องน้ำทุก ๆ 1 ชั่วโมง มีหุHนยนตYตรวจวัดอุณหภูมิผู@โดยสาร และมีมาตราการคัดกรองผู@ที่จะผHานเข@ามาใน

อาคารผู@โดยสารทุกคน เพื่อป£องกันการแพรHระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทHากาศยานนานาชาติอูHตะเภา 

ระยอง - พัทยา สร@าง Terminal Screening นี้ขึ้นเพื่อสร@างความมั่นใจและให@ผู@โดยสารใช@บริการทHาอากาศ

ยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา  

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรYของผู@โดยสารชาวไทยที่ใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติ         

อูHตะเภา ระยอง - พัทยา 

       2. เพื่อศึกษาป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาด     

ของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษาทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา 

       3. เพื ่อเปรียบเทียบป7จจัยความเชื ่อมั ่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวง                    

การระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษาทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตดOานพ้ืนท่ี 

  ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา เปsนพื้นที่ในการวิจัยโดยมีที่ตั้งอยูHพื้นที่ 70 หมูH 2 

ตำบลพลา อำเภอบ@านฉาง จังหวัดระยอง 
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  ขอบเขตดOานประชาการ 

ผู@โดยสารชาวไทยที่มาใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา ในป� พ.ศ. 2562      

มีจำนวน 791,513 คน (กรมการทHาอากาศยานอูHตะเภา, 2562)          

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปsนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีวัตถุประสงคYเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตรYของผู@โดยสารชาวไทยที่ใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา และ                 

2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการ

ระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษา: ทHาอากาศยานนานาชาติอู Hตะเภา ระยอง - พัทยา โดยมี

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยและการเก็บข@อมูลกลุHมตัวอยHาง ระหวHางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยผู@วิจัยมีรายละเอียดข้ันตอนในการปฏิบัติดังตHอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

         ประชากรที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่ใช@ในการศึกษาครั้งนี้ ผู@วิจัยได@ใช@การสุHมผู@โดยสาร     

ชาวไทยที่ใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา จำนวน 400 คน จากการคำนวณสูตร

วิธีการของ Taro Yamane โดยกำหนดระดับคHาความเชื่อมั่นร@อยละ 95 และระดับคHาความคลาดเคลื่อนร@อยละ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

          แบบสอบถาม (Questionnaires) เปsนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข@อมูลโดยสร@างขึ้นจาก

การศึกษาทฤษฎีแนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข@องกับป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสาร

ชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 โดยแบบสอบถามแบHงออกเปsน 3 สHวน ได@แกH 1) ข@อมูล

เกี่ยวกับป7จจัยสHวนบุคคลของผู@ตอบแบบสอบถามผู@โดยสารชาวไทยโดย 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับป7จจัย      

ความเชื ่อมั ่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19                

และ 3) ข@อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขOอมูล 

         การเก็บรวบรวมเพื่อใช@ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด@วยข@อมูลจากแหลHงปฐมภูมิ (Primary 

Data) และข@อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข@อมูลจากแหลHงข@อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคY

ในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมข@อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเปsนข@อมูลที่ได@จากการเก็บข@อมูลผHานการเก็บแบบสอบถาม              

จากผู@โดยสารที่เดินทางผHานเข@าออกภายในทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา ในพื้นที่ที่กำหนด

ไว@ในขอบเขตการศึกษา จำนวน 400 ตัวอยHาง โดยใช@วิธีสุHมกลุHมตัวอยHางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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และการเก็บรวบรวมข@อมูลทุติยภูมิข@อมูลสHวนนี้ผู@วิจัยได@ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข@อง ตลอดจน

ข@อมูลจากส่ืออินเทอรYเน็ต 

      4. การวิเคราะหDขOอมูล 

         การวิเคราะหYข@อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด@วยการแสดงผลการวิเคราะหYข@อมูล

ทางสถิติ ได@แกH คHาความถี่ (Frequency) คHาร@อยละ (Percentage) คHาเฉลี่ย (Means) คHาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ใช@อธิบายเกี่ยวกับป7จจัยความเช่ือมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสาร           

ชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 โดยกำหนดการให@คะแนนแบบสอบถามเปsนมาตราสHวน

ประมาณคHาคะแนนเปsน 5 ระดับ (Rating Scale) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการ

วิเคราะหYความแตกตHางของคHาเฉล่ีย (Independent Samples; t-Test) การวิเคราะหYความแปรปรวน                

ทางเดียว (One-Way ANOVA; f-Test) เพ่ือใช@ในการทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะหYการเปรียบเทียบ  

ผลการวิจัย 

     ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรYของผู@โดยสารชาวไทยที่ใช@บริการทHาอากาศยานนานาชาติ                  

อูHตะเภา ระยอง – พัทยา แสดงรายละเอียดได@ดังภาพท่ี 1  
 

ภาพท่ี 1 ข@อมูลลักษณะประชากรศาสตรYของผู@โดยสารชาวไทย 
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 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวง

การระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษา: ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง – พัทยา สามารถ

แสดงได@ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความเช่ือม่ันในการใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID - 19 

ความเช่ือม่ันในการใชOบริการของผูOโดยสาร 

ชาวไทยในช(วงการระบาดของโรคติดต(อ 

COVID - 19 

Mean S.D. ระดับความเชื่อมั่น 

ด8านบริการ (Services) 4.5654 0.44943 มากท่ีสุด 

ด8านกายภาพ (Physical) 4.3017 0.51499 มากท่ีสุด 

ด8านบุคคลากร (Personnel) 4.2925 0.56909 มากท่ีสุด 

ด8านภาพลักษณNองคNกร (Image) 4.3462 0.74389 มากท่ีสุด 

      

  จากตารางที่ 1 ความเชื่อมั่นในการใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ 

COVID - 19 โดยทHาอากาศยานได@สร@างความเชื่อมั่นในด@านการให@บริการ (Services) ในเรื่องของ พนักงาน    

ทHาอากาศยานตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู@โดยสาร (Mean = 4.7600, S.D. = 0.46145) และทHาอากาศยาน  

ติดป£ายบารYโค@ดในการลงชื่อเข@าใช@อาคารผู@โดยสาร (Mean = 4.4100, S.D. = 0.89381) นอกจากนั้นในด@าน

กายภาพ (Physical) ความสะอาดของห@องสุขามีการเตรียมสบูHหรือเจลสำหรับล@างมือ (Mean = 4.6100,               

S.D. = 0.48836) และทHาอากาศยานมีมาตรการติดตั ้งที ่กั ้นพลาสติกระหวHางที ่นั ่ง (Mean = 4.0800,                 

S.D. = 1.17134) และในด@านบุคคลากร (Personnel) พนักงานทHาอากาศยานสวมใสHหน@ากากอนามัยในการ

ปฏิบัติหน@าที่ COVID - 19 (Mean = 4.4300, S.D. = 0.76914) และพนักงานทHาอากาศยานเว@นระยะหHาง             

ในการปฏิบัติหน@าที ่แกHผู @โดยสาร (Mean = 4.0850, S.D. = 1.14063) รวมถึงทHาอากาศยานฯ ได@สร@าง

ภาพลักษณYองคYกร (Image) ทHาอากาศยานประชาสัมพันธYทางสื ่อ Social media เชHน Facebook, Line              

เปsนต@น เกี่ยวกับมาตรการป£องกัน COVID - 19 (Mean = 4.4325, S.D. = 0.76282) และทHาอากาศยานสร@าง

ความม่ันใจตHอภาพลักษณYองคYกรเพ่ือให@ผู@โดยสารใช@บริการในคร้ังตHอไป (Mean = 4.2875, S.D. = 0.95505)  

  ผลการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรYป7จจัยความเช่ือม่ันในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสาร

ชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 ในด@านตHาง ๆ พบวHา ลักษณะประชากรศาสตรY                     

ของผู@โดยสารชาวไทยในด@าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการใช@บริการ วัตถุประสงคYในการ

เดินทางมีป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ 

COVID-19 ไมHแตกตHางกันในทุกด@านอยHางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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อภิปรายผล  

 จากการศึกษา ป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาด

ของโรคติดตHอ COVID-19 กรณี ศึกษาทHาอากาศยานนานาชาติอู Hตะเภาระยอง - พัทยา มีประเด็นสำคัญ         

ท่ีสามารถนำผลการศึกษามาอภิปรายผลได@ดังตHอไปน้ี  

 ความเชื ่อมั ่นในการใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19        

ในด@านความเชื่อมั่นในการบริการ (Services) โดยรวมมากที่สุด โดยพนักงานทHาอากาศยานมีการตรวจวัด

อุณหภูมิคัดกรองผู@โดยสาร ทHาอากาศยานได@ให@บริการเจลล@างมือภายในบริเวณอาคารผู@โดยสาร นอกจากน้ัน

ทHาอากาศยานยังมีการติดป£าย ที่ระบุให@ผู@โดยสารสวมหน@ากากอนามัยกHอนเข@าอาคารผู@โดยสาร และมีการติด

สติ ๊กเกอรYเพื ่อแสดงให@เห็นถึงผู @โดยสารที ่ผHานการคัดกรอง รวมถึงทHาอากาศยานมีการติดสัญลักษณY             

เว@นระยะหHางที่บริเวณพื้นทHาอากาศยาน เพื่อให@ผู@โดยสารได@ยืนตามตำแหนHงที่ระบุไว@ในการเว@นระยะหHาง

ระหวHางบุคคล ซึ่งสอดคล@องกับมาตรการเว@นระยะหHางของผู@โดยสารของ ICAO (2020) และมีป£ายแสดงคิว   

อารYโค@ดเพื่อให@ผู@โดยสารลงชื่อเข@าใช@กHอนเข@าใช@บริการภายในทHาอากาศยาน ซึ่งสอดคล@องกับงานวิจัยของ                

วิณารัตนY ภูวพัฒนYชัยกิจ (2559) ได@ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให@บริการของทHาอากาศยานสุวรรณภูมิที่สHงผลตHอ                        

ความพึงพอใจของผู@ใช@บริการชาวไทย ผลการวิจัยพบวHาระดับความคิดเห็นตHอความพึงพอใจของผู@ใช@บริการ  

ชาวไทยและป7จจัยคุณภาพการให@บริการ ในด@านความนHาเชื่อถือด@านการตอบสนองความต@องการ ด@านการให@

ความม่ันใจ ด@านความเข@าใจและรับรู@ความต@องการและด@านความเปsนรูปธรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา 

คุณภาพการให@บริการของทHาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมสHงผลตHอความพึงพอใจของผู@ใช@บริการชาวไทย 

อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ความเชื ่อมั ่นในการใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19        

ในด@านความเชื ่อมั ่นด@านกายภาพ (Physical) โดยรวมมากที ่ส ุด โดยห@องสุขามีการทำความสะอาด                     

และจัดเตรียมเจลหรือสบูHสำหรับล@างมือ ได@ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิผู@โดยสารแบบอัตโนมัติในบริเวณทางเข@า

และทางออก กHอนและหลังขึ้นเครื่องบิน นอกจากนั้นยังมีการทำความสะอาดของเครื่องบริการอัตโนมัติ 

(Kiosk) ที่อยูHบริเวณภายในทHาอากาศยาน และมีการให@พนักงานจำแนกประเภทของถังขยะตHาง ๆ เชHน ถังขยะ

สำหรับทิ้งหน@ากากอนามัย เปsนต@น รวมถึงภายในมีการจัดกรเว@นระยะหHางสำหรับที่นั่งตามมาตรการป£องกัน 

COVID-19 และ มีมาตรการติดตั้งที่กั้นพลาสติกระหวHางที่นั่ง ซึ่งคลอดคล@องกับงานวิจัยของ กาญจนา มัตรัตนY 

(2560) ได@ศึกษารื่อง ป7จจัยที่มีผลตHอการเลือกใช@บริการเช็คอินตู@คีออสของผู@โดยสารสายการบินบางกอกแอรY

เวยY สนามบินสมุย ผลการวิจัยพบวHา ป7จจัยที ่มีผลตHอการเลือกใช@บริการเช็คอินตู @คีออส ของผู @โดยสาร                 

สายการบิน บางกอกแอรYเวยY ทHาอากาศยานสมุย ผลการศึกษาวิจัย พบวHา ป7จจัยที่มีผลตHอการเลือกใช@บริการ

เช็คอินผHานตู @คีออสของผู @โดยสาร สายการบินบางกอกแอรYเวยY ทHาอากาศยานสมุย โดยเรียงจากระดับ                
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ความพึงพอใจ ได@แกH ป7จจัยด@านพนักงาน มีคHาเฉลี่ย (Mean: 4.45)ป7จจัยด@านตู@คีออสมีคHาเฉลี่ย (Mean: 4.05) 

และด@านสถานท่ีให@บริการ มีคHาเฉล่ีย (Means: 3.98) 

 ความเชื ่อมั ่นในการใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19        

ในด@านความเชื่อมั่นด@านบุคคลากร (Personnel) โดยรวมมากที่สุด โดยพนักงานทHาอากาศยานมีการสวมใสH

หน@ากากอนามัย สวมใสHถุงมือมือยาง และหน@ากากป£องกัน หรือ Face shield ในระหวHางการปฎิบัติหน@าท่ี

ภายในทHาอากาศยาน นอกจากนั้น พนักงานทHาอากาศยานสามารถอธิบายถึงกฎและข@อบังคับในมาตรการ

รักษาความปลอดภัยชHวงการระบาด COVID-19 ให@แกHผู@โดยสารได@รับรู@อยHางชัดเจนและครบถ@วน รวมถึงมีการ

คอยสังเกตการณYพฤติกรรม หรืออาการของผู@โดยสารที่มีความเสี่ยงตHอ COVID-19 และพนักงานยังมีการเว@น

ระยะหHางระหวHางปฎิบัติหน@าท่ี เชHน มีการเว@นระยะระหวHางพนักงานและผู@โดยสารในการตรวจวัดอุณหภูมิ    

และการบริการ เปsนต@น ซึ่งสอดคล@องกับงานวิจัยของ Antwi, Fan, Nataliia, et al (2019) ได@ศึกษาเรื่อง Do 

airport staff helpfulness and communication generate behavioral loyalty in transfer 

passengers? A conditional mediation analysis ผลการวิจัยพบวHา การรับรู@ของเจ@าหน@าที่ทHาอากาศยาน

เชิงบวกอยHางมีนัยสำคัญกับตัวแปรความภักดีทางพฤติกรรมทั้งสามและระบุวHาความสัมพันธYเหลHานี้สามารถ

อธิบายได@บางสHวนผHานภาพลักษณYและความพึงพอใจของผู@โดยสาร นอกจากนี้ความสัมพันธYทั ้งทางตรง                

และทางอ@อมของเจ@าหน@าที่ทHาอากาศยาน กับตัวแปรความภักดีทางพฤติกรรมมีความอHอนไหวตHอประเภท

ผู@โดยสารแตHไมHใชHทHาอากาศยาน คาดวHาการวิเคราะหYในภายหลังแสดงให@เห็นวHาการรับรู @ของเจ@าหน@าท่ี                

ทHาอากาศยานของผู@โดยสารที่รับสHงนั้นแตกตHางกันอยHาง มีนัยสำคัญตามประเภทผู@โดยสารแตHไมHใชHทHาอากาศ

ยานมีการกลHาวถึงผลกระทบทางทฤษฎีและทางปฏิบัติข@อจำกัด และทิศทางสำหรับการศึกษาในอนาคต 

 ความเชื ่อมั ่นในการใช@บริการของผู @โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19          

ในความเชื่อมั่นด@านภาพลักษณYองคYกร (Image) โดยรวมมากที่สุด โดยที่ทHาอากาศยานมีการประชาสัมพันธY

หรือโฆษณาทางสื ่อ Social media เชHน Facebook, Line เปsนต@น เกี ่ยวกับมาตรการป£องกัน COVID-19     

และใช@ป£ายเพื่อให@เกิดการตระหนักถึงเหตุผลของการป£องกันเชื้อ COVID-19 รวมถึงกระบวนการให@บริการ   

ตามมาตรการป£องกันการระบาดในระหวHางการใช@บริการ นอกจากนั้นทHาอากาศยานต@องการสร@างความมั่นใจ

ด@านภาพลักษณYองคYกรเพื ่อให@ผู @โดยสารมั ่นใจในการใช@บริการในครั ้งตHอไปซึ ่งสอดคล@องกับงานวิจัย              

ของ Chunqin Zhang (2020)  ได @ศ ึกษาเร ื ่ อง  Influence mechanism of the corporate image on 

passenger satisfaction with public transport China ผลการวิจัยพบวHา การสำรวจกลไกที ่มีอิทธิพล              

ตHอภาพลักษณYองคYกรที ่มีตHอความพึงพอใจของผู @โดยสารที ่มีตHอระบบขนสHงสาธารณะและการปรับปรุง                 

ความพึงพอใจของผู@โดยสารเปsนสิ่งที่โดดเดHน เนื่องจากเปsนป7จจัยสำคัญในการเพิ่มจำนวนผู@โดยสารและรายได@ 

เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะในประเทศจีนเราจึงปรับดัชนีความพึงพอใจของลูกค@าในยุโรป (ECSI) และสร@าง

แบบจำลองโครงสร@างและแบบจำลองการวัดดัชนีความพึงพอใจของผู@โดยสาร จากข@อมูลความพึงพอใจ        
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ของผู @โดยสารในหางโจวหลักฐานเชิงประจักษYได@ร ับการตรวจสอบตามโหมดสมการโครงสร@างกำลัง                        

สองน@อยที่สุด (PLS-SEM) ผลการวิจัยที่สําคัญของการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ สHงเสริมการรับรู@คุณภาพและคุณคHา            

โดยในขณะที ่ม ันไม Hส HงผลกระทบตHอความพึงพอใจอย Hางม ีน ัยส ําค ัญโดยตรงด @านความปลอดภัย                          

ความสะดวกสบาย ความนHาเชื ่อถือ ความสะดวกสบาย เศรษฐกิจ และรวดเร็ว ซึ ่งจะอธิบายลักษณะ                    

ของคุณภาพการรับรู@อยHางมีนัยสําคัญสHงผลกระทบตHอมูลคHาการรับรู@และความพึงพอใจของผู@โดยสารโดยตรง

ของในขณะเดียวกันคHารับรู@ที่สHงผลกระทบตHอความพึงพอใจของผู@โดยสารด@วยในเชิงบวก เมื่อกําหนดกลยุทธY

การสHงเสริมการขายความพึงพอใจกิจการขนสHงสาธารณะสามารถมุHงเน@นสามด@านที่สําคัญของลักษณะบริการ 

ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 

 ผลการศึกษาการเปร ียบเทียบป7จจ ัยส Hวนบุคคล และป7จจ ัยความเช ื ่อม ั ่นในการใช @บร ิการ                   

ของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 แตกตHางกัน ได@แกH เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ความถี่ในการใช@บริการ และวัตถุประสงคYในการเดินทาง ของผู@ตอบแบบสอบถามทำให@ทราบถึงป7จจัย

ความเชื่อมั่นในการใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 ในด@านความ

เช่ือม่ันในการบริการ ความเช่ือม่ันด@านผลิตภัณฑY ความเช่ือม่ันด@านบุคคลากร และความเช่ือม่ันด@านภาพลักษณY

องคYกร มีผลตHอป7จจัยความเชื่อมั่น ในการใช@บริการของผู@โดยสาร  ชาวไทยในชHวงการระบาดของโรงติดตHอ 

COVID-19 แตกตHางกัน เนื่องจาก ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภาระยอง - พัทยา มีมาตรการในการป£องกัน 

COVID-19 ตามมาตราฐานสากลที ่ปฎิบติแตกตHางกันไป และอาจจะไมHแตกตHางกันในขั ้นตอนที ่สำคัญ                   

เช Hน จะต@องการตรวจว ัดอ ุณหภูม ิของผ ู @ โดยสารก Hอนเข @าบร ิ เวณภายในอาคารผู @ โดยสาร เป sนต@น                       

สรุปผู @โดยสารชาวไทยที ่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี ่ในการใช@บริการ และวัตถุประสงคY                

ในการเดินทาง แตกตHางกัน มีป7จจัยความเชื่อมั่นในการใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการระบาด             

ของโรคติดตHอ COVID-19 แตกตHางกัน 

 
สรุปผลและขOอเสนอแนะ  

 สรุปผลผลการวิจัย 

 ความเชื ่อมั ่นของผู @โดยสารชาวไทยที่เดินทางผHานทHาอากาศยานนานาชาติอู Hตะเภาระยอง - พัทยา          

โดยทHาอากาศยานได@สร@างความเชื่อมั่นในด@านการให@บริการ (Services) ในเรื่องของ พนักงานทHาอากาศยานฯ 

ได@มีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู@โดยสารกHอนเข@าอาคารผู@โดยสาร นอกจากนั้นทHาอากาศยานฯ ได@มีการ

ให@บริการในพื้นที่ห@องโถงภายในอาคารผู@โดยสาร และบริเวณห@องน้ำ และทHาอากาศยานมีป£าย “โปรดสวมใสH

หน@ากากอนามัยกHอนเข@าอาคารผู@โดยสาร” นอกจากนั้นในด@านกายภาพ (Physical) ทHาอากาศยานฯ ได@ติดต้ัง

เครื่องมือวัดอุณหภูมิผู@โดยสารอัตโนมัติภายในสHวนประตูทางเข@า - ทางออก ทั้งกHอนและหลัง ขึ้นเครื่อง และ   

ทHาอากาศยานฯ มีการทำความสะอาดเครื่องบริการอัตโนมัติ (Kiosk) และในด@านบุคคลากร (Personnel) 
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พนักงานทุกคนที่ปฎิบัติงานในทHาอากาศยานฯ สวมใสHหน@ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฎิบัติหน@าท่ี                   

สวมถุงมือในกรณีที ่สัมผัสสิ ่งของ สัมภาระ และกระเป´าของผู @โดยสาร รวมถึงทHาอากาศยานฯ ได@สร@าง

ภาพลักษณYองคYกร (Image) ในเร่ืองของ การประชาสัมพันธYทางส่ือ Social media เชHน ทHาอากาศยานได@สร@าง

ความมั่นใจและกระประชามสัมพันธYการรักษาความปลอดภัยในชHวงการระบาดของ COVID - 19 ให@กับ

ผู@โดยสารผHานทาง Facebook หรือ เว็บไซตY เปsนต@น และจากการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรY              

ของผู@โดยสารกับป7จจัยการสร@างความเช่ือม่ันของทHาอากาศยานมีความเช่ือม่ันในแตHละด@านท่ีไมHแตกตHางกัน  

 

ขOอเสนอแนะ 

 ขOอเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชOประโยชนD 

  1.จากการศึกษาวิจัย ป7จจัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทยในชHวงการ

ระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 กรณีศึกษา ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา ทHาอากาศยาน

นำแนวทางไปใช@เพื่อการแก@ไข@ป7ญหาและการดำเนินธุรกิจเพื่อสร@างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช@บริการ                

ของผู@โดยสารในชHวงเวลาการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 

 2. ผู@บริหารและหนHวยงานท่ีเกี่ยวข@องกับทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภา ระยอง - พัทยา ควรนำ

ผลการวิจัยครั ้งนี ้ไปเปsนแนวทางในการพัฒนาทHาอากาศยานให@เกิดความเชื ่อมั ่นและมั่นคงในชHวงที่เกิด

โรคติดตHอ COVID-19 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให@บริการแกHผู@โดยสาร 

     ขOอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต(อไป  

 1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู@วิจัยได@ศึกษา ป7จจัยความเชื่อมั่นในการใช@บริการของผู@โดยสารชาวไทย

ในชHวงการระบาดของโรคติดตHอ COVID-19 ทำให@มีผู@โดยสารน@อยในการทำแบบสอบถามจึงใช@ระยะเวลานาน 

จึงจะสามารถเก็บได@ครบตามจำนวน และมีมาตรการในการจะเข@าถึงผู@โดยสารหลายขั้นตอน จึงทำให@ยาก              

ตHอการเก็บแบบสอบถามในคร้ังน้ี ในการวิจัยคร้ังตHอไปจึงควร มีการวางแผนระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม

และมีการตรวจดูตารางบินเพื่อให@ตรงกับที่ผู@โดยสารมาใช@บริการของทHาอากาศยานนานาชาติอHตะเภา ระยอง - 

พัทยา 

 2. การศึกษาในครั้งถัดไปควรเพิ่มแนวทางที่จะป£องกันหรือพัฒนามาตรการในการป£องกันเชื้อไว@รัส 

COVID - 19 เพ่ือสร@างความเช่ือม่ันแกHผู@โดยสารท้ังชาวไทยและชาวตHางชาติท่ีมาใช@บริการทHาอากาศยาน 

 
กิตติกรรมประกาศ  

     ขอขอบคุณอาจารยYพุทธชน อนุรักษY อาจารยYที่ปรึกษา และขอบคุณผู@รHวมวิจัย ผู@ทรงคุณวุฒิ และ     

ทHาอากาศยานนานาชาติอูHตะเภาระยอง - พัทยา ที่ให@ความอนุเคราะหYพื้นที่เพื่อเก็บข@อมูลการวิจัย ตลอดจน

ผู@ตอบแบบสอบถามทุกทHานท่ีได@ให@ความอนุเคราะหYในการดำเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลHวงไปด@วยดี 
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บทคัดย(อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค: ดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาปGจจัยสHวนบุคคลของผูNมาใชNบริการ (2) เพ่ือศึกษาปGจจัย

ทางการตลาดในการเลือกใชNบริการ (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการ และ (4) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ:ระหวHางปGจจัยการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการ Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

กลุHมตัวอยHาง คือผูNมาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 400 ตัวอยHาง เคร่ืองมือท่ีใชNคือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชNวิเคราะห:คือ คHาความถ่ี คHารNอยละ คHาคะแนนเฉล่ีย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐาน เพ่ือหาคHาความสัมพันธ:โดยใชN Pearson Chi-square   

 กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHเปnนเพศหญิง  อายุ 20–30 ปp  การศึกษาอนุปริญญา อาชีพลูกจNาง  รายไดN 

10,000–20,000 บาท ปGจจัยทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกใชNบริการอยูHในระดับมากท่ีสุด ในดNานผลิตภัณฑ: 

รองลงมาคือ ดNานบุคคล ดNานลักษณะทางกายภาพ ดNานกระบวนการใหNบริการ ดNานราคา ดNานชHองทางการจัด

จำหนHาย และดNานการสHงเสริมการตลาด  พฤติกรรมของกลุHมตัวอยHางมาเพ่ือบริโภคไอศกรีม  ทานไอศกรีมเปnน

เซต  มากับครอบครัว  1-2 คร้ังตHอเดือน เวลาท่ีมา 17.00-19.00 น. ทานมากกวHา 300  บาท สาขาท่ีมาบHอย 

Big c การวิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการใชNบริการ พบวHาจุดประสงค:

หลักในการใชNบริการ ประเภทของสินคNา มารับประทานกับใคร มาใชNบริการท่ีรNานบHอยเพียงใด ชHวงเวลาท่ีมาใชN

บริการ คHาใชNจHายท่ีมารับประทาน และสาขาท่ีมาใชNบริการบHอยท่ีสุด มีความสัมพันธ:กับปGจจัยทางการตลาดใน

การเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  ณ ระดับนัยสำคัญท่ี .05 

 

คำสำคัญ : ปGจจัยทางการตลาด  พฤติกรรม  การบริการ  รNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 
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Abstract 

               The purposes of this research were to study (1) personal factors of service users 

(2) marketing factors of service selection and (3) behavioral selection of service users and (4) 

relationship between marketing factors and behavioral selection of Swensens’service in 

Suratthani. The sample was 400 customers using Swensens’service. The research instrument 

to collect data was a questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics including 

frequency, percentage, mean, and standard deviation as well as testing the hypothesis to 

find correlation using Pearson Chi-square. 

     Most of the responses were female, age between 20-30 years, educational level in 

diploma, employees, and average monthly income between 10,000–20,000 Baht.  The 

marketing factors influenced the selection of services at the highest level.  For the product 

side, it was followed by the personals, physical aspects, the process of providing services, 

pricing, distribution channels and marketing promotion aspects. The behavior of the samples 

came to Swensens’service to consume ice cream, eat ice cream in a set, came with their 

families 1-2 times a month. They arrived at 17.00-19.00 pm. and ate more than 300 baht. 

They frequently came at Big C branch of Swensens’service. The analysis of the relationship 

between the marketing factors and the behavioral service usage were found that the main 

purposes of using the service, types of products, eating with whom, how often they 

consume, time for coming to Swensen, expenses, and branches frequently using the service 

had the relationship with the marketing factors for service selection of Swensen, Surat Thani 

Province, at the significance level of .05. 

 

Keywords: Marketing Factors  Behaviour  Service  Swensens in Suratthani 

บทนำ 

          ตลาดไอศกรีมในประเทศไทยสามารถแบHงออกไดNเปnน 3 ตลาด คือ ตลาดไอศกรีมระดับพรีเม่ียม ตลาด

ไอศกรีมระดับสแตนดาร:ด และตลาดไอศกรีมระดับแมส แตHตลาดไอศกรีมท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในปpท่ี

ผHานมา และไดNรับความนิยมจากผูNบริโภคมากท่ีสุดในปGจจุบัน คือ ตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม โดย ตลาดไอศกรีมพ

รีเม่ียม จะมีการขยายตัวรNอยละ20 หรือมีมูลคHาตลาดประมาณ 5,000ลNานบาท เน่ืองจาก พฤติกรรมของ

ผูNบริโภคท่ีหันมาใหNความสำคัญ กับข้ันตอนการผลิต และการเลือกใชNวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ และมีคุณภาพ

มากข้ึน ซ่ึงเปnนไปตามกระแสการรักสุขภาพของผูNบริโภค อีกท้ังความแปลกใหมH ในการนำเสนอรูปแบบ
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ไอศกรีม การมีรสชาติท่ีแตกตHาง  และมีความหลากหลาย สHงผลใหNไอศกรีมพรีเม่ียมไดNรับความนิยมจาก

ผูNบริโภคมากข้ึน 

 จากรายละเอียดดังกลHาวขNางตNน จะเห็นวHาตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม มีโอกาสขยายตัวสูงข้ึน ท้ังน้ีเกิดจาก

รสชาติ และรูปแบบไอศกรีมมีใหNเลือกหลากหลาย รวมถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคไอศกรีมพรีเม่ียมมีเหตุผล

ตามความตNองการ หรือโอกาสตHางๆ เชHน ความชอบสHวนตัว เปnนแหลHงนัดพบปะสังสรรค: ผHอนคลาย เปnนตNน 

ถึงแมNวHาไอศกรีมพรีเม่ียมยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก แตHคาดหมายวHาการแขHงขันยังคงมีมากข้ึน ท้ังการพัฒนา

คุณภาพสินคNา และคุณภาพบริการใหNมีความสอดคลNองกับสภาพแวดลNอมของตลาดท่ีมีกาเปล่ียนแปลงและการ

แขHงขันสูงมากข้ึน ประกอบกับพฤติกรรมผูNบริโภคมีการเปล่ียนแปลงเร็วสHงผลใหNผูNประกอบหลายรายตNอง

ปรับตัวใหNทันกับความตNองการของลูกคNา ถึงแมNวHาไอศกรีม Swensen’s จะเปnนผูNนำในตลาดไอศกรีมพรีเม่ียม             

ก็ตามแตHดNวยสภาพการแขHงขันท่ีสูงข้ึนมาก จึงจำเปnนตNองมุHงพัฒนาคุณภาพสินคNา และการใหNบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตNองการของลูกคNาใหNไดNรับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดความภักดีท่ีจะซ้ือสินคNาและการมาใชN

บริการไดNอีกในอนาคต จากความเปnนมาและปGญหาท่ีกลHาวมา จึงทำใหNผูNวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปGจจัยทางการ

ตลาดท่ีมีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมการเลือกใชNบริการรNานไอศกรีม  Swensen’s  จังหวัดสุราษฎร:ธานี  ของ

ลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร:ธานี  จำนวน  3  สาขา  ไดNแกH  1. สาขาอำเภอเมือง

สุราษฎร:ธานี  2. สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร:ธานี และ 3. สาขาบ๊ิกซีสุราษฎร:ธานี  ท้ังน้ี เพ่ือศึกษาปGจจัยสHวนบุคคล

ท่ีสHงผลตHอคุณภาพสินคNา และการบริการ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ:ของความพึงพอใจในตัวสินคNา โดย

สามารถนำขNอมูลท่ีไดNมาพัฒนา ปรับปรุงการบริการใหNสอดคลNองกับพฤติกรรมการเลือกใชNบริการ และสามารถ

นำไปใชNเปnนแนวทางในการพัฒนาสินคNา รวมถึงการใหNบริการท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามความ

ตNองการของลูกคNา เพ่ือใหNลูกคNาเกิดความภักดีไอศกรีมสเวนเซHนส:ตHอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปGจจัยสHวนบุคคลของผูNมาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  

 2. เพ่ือศึกษาปGจจัยทางการตลาดในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  

 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ:ระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน 

Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดQานเน้ือหา  ประกอบดNวย 

   1.1  ขNอมูลปGจจัยสHวนบุคคล ประกอบดNวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดNตHอเดือน 
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  1.2  ขNอมูลปGจจัยการตลาดท่ีมีผลตHอการใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  ไดNแกH     

ดNานผลิตภัณฑ:  ดNานราคา  ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย  ดNานการสHงเสริมการตลาด  ดNานบุคคล  ดNาน

กระบวนการใหNบริการ  ดNานลักษณะทางกายภาพ 

  1.3  ขNอมูลพฤติกรรมการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  

2. ขอบเขตดQานพ้ืนท่ีและกลุ(มเป\าหมาย 

  กลุHมตัวอยHางท่ีใชNในการศึกษา ไดNแกH ลูกคNาท่ีมาใชNบริการของ  Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  

จำนวน 3 สาขา ไดNแกH  1. สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร:ธานี  2. สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร:ธานี และ 3. สาขาบ๊ิกซี 

สุราษฎร:ธานี  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปnนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ศึกษาปGจจัยการตลาดและพฤติกรรมการ

ใชNบริการ Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี ซ่ึงไดNกำหนดรายละเอียดและข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 

1.1  ประชากรท่ีใชNในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ลูกคNาท่ีมาใชNบริการบริการรNาน Swensen’s  

จังหวัดสุราษฎร:ธานี ลูกคNาท่ีมาใชNบริการของ  Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  จำนวน  3  สาขา  ไดNแกH        

1. สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร:ธานี  2. สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร:ธานี และ 3. สาขาบ๊ิกซีสุราษฎร:ธานี 

1.2  กลุHมตัวอยHางท่ีใชN  เลือกกลุHมตัวอยHางโดยใชNวิธีการสุHมแบบบังเอิญ  (Acciddental   

Sampling)  โดยการกำหนดขนาดของกลุHมตัวอยHาง ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% และคHาความคลาดเคล่ือน

จากการสุHมตัวอยHาง  5%  ของ  Khazanie Ramakant   เพ่ือเก็บรวบรวมขNอมูลจากลูกคNาท่ีมาใชNบริการรNาน 

Swensen’s  จังหวัดสุราษฎร:ธานี  ของลูกคNา 3  สาขา  ไดNแกH  1. สาขาอำเภอเมืองสุราษฎร:ธานี  2. สาขา

เซ็นทรัลสุราษฎร:ธานี และ 3. สาขาบ๊ิกซีสุราษฎร:ธานี  โดยไมHทราบจำนวนประชากร  จึงกำหนดจำนวนกลุHม

ตัวอยHางโดยการคำนวณจากสูตร   

เม่ือ                                n = !(#-!)(&)!

'(
 

N  แทนขนาดของกลุHมตัวอยHาง 

P  แทนคHาเปอร:เซ็นต:ท่ีตNองการจะสุHมจากประชากรท้ังหมด 

E  แทนคHาเปอร:เซ็นต:ความคลาดเคล่ือนจากการสุHมตัวอยHาง  

Z  แทนระดับความเช่ือม่ันท่ีผูNวิจัยกำหนดไวNในท่ีน้ีใชNระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 %  

Z  มีคHาเทHากับ 1.96 

 

ซ่ึงแทนคHาจากสูตรไดN ดังน้ี 
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n =      (0.05) (1-0.05) (1.96) 2 

                                  0.05 2
 

= 384.16     

     = 385  

 

 การกำหนดเปnนกลุHมตัวอยHางโดยสุHมแบบบังเอิญ  ไดNจำนวนกลุHมตัวอยHาง  385  ตัวอยHาง แตHเพ่ือใหNไดN

ขNอมูลท่ีมีความนHาเช่ือถือมากข้ึน  การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชNกลุHมตัวอยHาง จำนวน  400  คน 

  2.  เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย 

      เคร่ืองมือท่ีใชNในการเก็บรวบรวมขNอมูลคร้ังน้ีเปnนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสรNางตาม

กรอบแนวคิดและสมมติฐานโดยแบHงออกเปnน 3 สHวน ดังน้ี 

     สHวนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะสHวนบุคคลของผูNตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปnนคำถาม

แบบมีคำตอบใหNเลือกหลายคำตอบ  (Multiple  Choice)   มีขNอคำถามจำนวน  5  ขNอ 

     สHวนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับปGจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตHอการเลือกใชNบริการรNาน 

Swensen’s  จังหวัดสุราษฎร:ธานี ลักษณะแบบสอบถามเปnนแบบตรวจสอบรายการ (Check - list)  มีขNอ

คำถามจำนวน  26  ขNอ 

     สHวนท่ี  3  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัด                 

สุราษฎร:ธานี ลักษณะแบบสอบถามเปnนมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale)  มีขNอคำถามจำนวน  7  ขNอ 

 3.  สถิติท่ีใชNในการการวิเคราะห:ขNอมูล 

     ในการวิเคราะห:ขNอมูลคร้ังน้ี ผูNวิจัยไดNนำหลักสถิติมาใชNในการวิเคราะห:จากแบบสอบถาม ดังน้ี 

   3.1  ใชNสถิติในการวิเคราะห:คุณภาพเคร่ืองมือ หาความเช่ือม่ัน โดยใชNคHาสัมประสิทธิแอลฟ�า 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

  3.2  ใชNสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ไดNแกH คHาความถ่ี (Frequency) และคHา

รNอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะสHวนบุคคลของกลุHมตัวอยHาง ไดNแกH เพศ อายุ ระดับการศึกษา

อาชีพ รายไดNเฉล่ีย สถานภาพ ของผูNท่ีมาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนคHาเฉล่ีย 

(Mean) และคHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห:พฤติกรรมของผูNท่ีมาใชNบริการ 

ไดNแกH 1. ผลิตภัณฑ: (Product) 2.ราคา (Price) 3.ชHองทางการจัดจำหนHาย (Place)  4. การสHงเสริมการตลาด  

(Promotion) 5.บุคลากร (People)  6. กระบวนการ(Process)  7. การนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

  3.3  ใชN  Chi-square  ทดสอบความสัมพันธ:ระหวHางตัวแปรเชิงกลุHม  2  ตัว  เพ่ือใชN

เปรียบเทียบปGจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตHอการใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  และทดสอบ
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ความสัมพันธ:ระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัด 

สุราษฎร:ธานี 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมการเลือกใชNบริการ                                         

รNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

1. ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยสHวนบุคคลของผูNมาใชNบริการรNาน  Swensen’s  จังหวัด                 

สุราษฎร:ธานี  พบวHา ลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการสHวนใหญHเปnนเพศหญิง  อายุ 20 – 30 ปp ระดับการศึกษา

อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเทHา  ประกอบอาชีพลูกจNาง/พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดNเฉล่ียตHอเดือน 

10,000 – 20,000 บาท   

2.  ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยทางการตลาดในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัด

สุราษฎร:ธานี (ตารางท่ี  1) 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยทางการตลาดในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s 

จังหวัดสุราษฎร:ธานี  โดยภาพรวม 

สรุปผล 
ระดับความคิดเห็น 

 

Std. Deviation ผลลัพธ: 

1. ดNานผลิตภัณฑ: 4.44 0.373 มากท่ีสุด 

2. ดNานราคา 4.28 0.502 มากท่ีสุด 

3. ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย 4.16 0.454 มาก 

4. ดNานการสHงเสริมการตลาด 4.14 0.448 มาก 

5. ดNานบุคคล 4.40 0.414 มากท่ีสุด 

6. ดNานกระบวนการใหNบริการ 4.30 0.415 มากท่ีสุด 

7. ดNานลักษณะทางกายภาพ 4.31 0.513 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.207 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบวHา ปGจจัยทางการตลาดในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:

ธานี  โดยภาพรวม  อยูHในระดับมากท่ีสุด โดยมีคHาเฉล่ียเทHากับ ( =4.29)  สำหรับผลการพิจารณาเปnนราย

ดNาน  เรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนNอยตามเกณฑ:ในการวิเคราะห:และแปรผลขNอมูล พบวHา  ปGจจัยทาง

การตลาดในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  อยูHในระดับมากท่ีสุด  ไดNแกH  ดNาน

X

X
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ผลิตภัณฑ:  โดยมีคHาเฉล่ียเทHากับ ( =4.44)   รองลงมาคือ  ดNานบุคคล  โดยมีคHาเฉล่ียเทHากับ ( =4.40)  

ดNานลักษณะทางกายภาพ  โดยมีคHาเฉล่ียเทHากับ  ( =4.31)  ดNานกระบวนการใหNบริการ  โดยมีคHาเฉล่ีย

เทHากับ  ( =4.30)  ดNานราคา  โดยมีคHาเฉล่ียเทHากับ  ( =4.28)  ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย  โดยมี

คHาเฉล่ียเทHากับ ( =4.16)  และดNานการสHงเสริมการตลาด คHาเฉล่ียเทHากับ ( =4.14)  ตามลำดับ 

3.  ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:

ธานี  

     3.1  ดQานจุดประสงคDหลักในการเลือกใชQบริการรQาน Swensen’s มากท่ีสุด  จากการศึกษา 

พบวHา กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHมีจุดประสงค:

เพ่ือบริโภคไอศกรีม คิดเปnนรNอยละ 44.80 รองลงมา ไดNแกH จุดประสงค:เพ่ือใชNเปnนท่ีนัดพบกับกลุHมเพ่ือน คิด

เปnนรNอยละ 28.20 จุดประสงค:เพ่ือฉลองในโอกาสพิเศษ คิดเปnนรNอยละ 21.50 จุดประสงค:รายการสHงเสริมการ

ขาย คิดเปnนรNอยละ 5.20 และจุดประสงค:อ่ืนๆ คิดเปnนรNอยละ 0.30 ตามลำดับ 

   3.2  ดQานประเภทของสินคQาท่ีมาทานบ(อยท่ีสุด  จากการศึกษา พบวHา กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ี

เขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHทานประเภทไอศกรีมเปnนเซต คิดเปnนรNอยละ 

48.80 รองลงมา ไดNแกH ทานประเภทบิงซู คิดเปnนรNอยละ 34.20 ทานประเภทเคNก คิดเปnนรNอยละ 14.50 และ

ทานประเภทเคร่ืองด่ืม คิดเปnนรNอยละ 2.50 ตามลำดับ 

   3.3  ดQานบุคคลท่ีท(านไปรับประทานไอศกรีมดQวย จากการศึกษา พบวHา กลุHมตัวอยHางของลูกคNา

ท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHไปทานกับครอบครัว คิดเปnนรNอยละ 41.50 

รองลงมา ไดNแกH ไปทานกับเพ่ือน คิดเปnนรNอยละ 36.50 ไปทานคนเดียว คิดเปnนรNอยละ 13.20 ไปทานกับแฟน 

คิดเปnนรNอยละ 8.80 และอ่ืนๆ คิดเปnนรNอยละ 0.00 ตามลำดับ 

   3.4  ดQานท(านบริโภคไอศกรีมในรQาน Swensen’s บ(อยเพียงใด  จากการศึกษา พบวHา กลุHม

ตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHบริโภคไอศกรีมในรNาน 

Swensen’s 1-2 คร้ังตHอเดือน คิดเปnนรNอยละ 58.50 รองลงมา ไดNแกH บริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s 3-6 

คร้ังตHอเดือน คิดเปnนรNอยละ 37.50 บริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s 7-10 คร้ังตHอเดือน และบริโภค

ไอศกรีมในรNาน Swensen’s มากกวHา 10 คร้ังตHอเดือน คิดเปnนรNอยละ 0.80 ตามลำดับ 

     3.5  ดQานช(วงเวลาใดท่ีท(านเขQามาใชQบริการรQาน Swensen’s บ(อยท่ีสุด  จากการศึกษา พบวHา 

กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHใชNบริการรNาน 

Swensen’s ชHวงต้ังแตH 17.00-19.00 น. คิดเปnนรNอยละ 27.50 รองลงมา ไดNแกH ใชNบริการรNาน Swensen’s 

ชHวงต้ังแตH 19.00 น. เปnนตNนไป คิดเปnนรNอยละ 23.70 ใชNบริการรNาน Swensen’s ชHวงต้ังแตH 15.00-17.00 น. 

คิดเปnนรNอยละ 18.30 ใชNบริการรNาน Swensen’s ชHวงต้ังแตH 13.00-15.00 น. คิดเปnนรNอยละ 12.70 ใชNบริการ

X X

X

X X

X X
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รNาน Swensen’s ชHวงต้ังแตH 11.00-13.00 น. คิดเปnนรNอยละ 9.80 และใชNบริการรNาน Swensen’s ชHวงต้ังแตH 

10.00-11.00 น. คิดเปnนรNอยละ 8.00 ตามลำดับ 

   3.6  ดQานค(าใชQจ(ายในการบริโภคไอศกรีมในรQาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละเท(าไร                       

จากการศึกษา  พบวHา กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวน

ใหญHคHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละ มากกวHา 300 บาท คิดเปnนรNอยละ 

47.20 รองลงมา ไดNแกH คHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละ 201-300 บาท 

คิดเปnนรNอยละ 23.30 คHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละ 100-200 บาท คิด

เปnนรNอยละ 19.00 และคHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละต่ำกวHา 100 บาท 

คิดเปnนรNอยละ 10.50 ตามลำดับ 

    3.7  ดQานช(วงเวลาใดท่ีท(านเขQามาใชQบริการรQาน Swensen’s บ(อยท่ีสุด จากการศึกษา พบวHา 

กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHใชNบริการสาขา Big c 

สุราษฎร:ธานี คิดเปnนรNอยละ 53.50 รองลงมา ไดNแกH ใชNบริการสาขาเซ็นทรัลสุราษฎร:ธานี คิดเปnนรNอยละ 

24.20 และใชNบริการสาขาสุราษฎร:ธานี คิดเปnนรNอยละ 22.30 ตามลำดับ 

  4.  ผลการวิเคราะห:ขNอมูลเก่ียวกับความสัมพันธ:ระหวHางระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการ

เลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  (ตารางท่ี 2)    

 

   ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวHางระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการ

เลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี โดยภาพรวม 

 
 

พฤติกรรมในการเลือกใชQบริการ 

รQาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎรDธานี 

ปrจจัยทางการตลาดโดยภาพรวม 

ค(าสถิติ (x2) Df Sig. ผลลัพธD 

1 . จุ ดป ระส งค: ห ลั ก ใน การ เลื อก ใชN บ ริก ารรN าน 

Swensen’s มากท่ีสุด 
1062.741 624 0.000 ปฏิเสธ H0 

2. ประเภทของสินคNาท่ีมารับประทานบHอยท่ีสุด 945.462 468 0.000 ปฏิเสธ H0 

3. ทHานมักไปทานไอศกรีมในรNาน Swensen’s กับใคร 1014.853 468 0.000 ปฏิเสธ H0 

4. ทHานบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s บHอย

เพียงใด 
994.378 468 0.000 ปฏิเสธ H0 

5. ชHวงเวลาใดท่ีทHานเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s 

บHอยท่ีสุด 
1589.128 780 0.000 ปฏิเสธ H0 
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  ตารางท่ี 2   พบวHา ความสัมพันธ:ระหวHางระหวHางปGจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกใชN

บริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี โดยภาพรวม มีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการ

รNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  ดNานจุดประสงค:หลักในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s มากท่ีสุด 

ดNานประเภทของสินคNาท่ีมาทานบHอยท่ีสุด ดNานทHานมักไปทานไอศกรีมในรNาน Swensen’s กับใคร ดNานทHาน

บริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s บHอยเพียงใด ดNานชHวงเวลาใดท่ีทHานเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s บHอย

ท่ีสุด ดNานคHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละเทHาไร และดNานสาขาท่ีทHานมา

ใชNบริการบHอยท่ีสุด ณ ระดับนัยสำคัญ ท่ี .05 

 

อภิปรายผล  

  จากการสรุปผลการวิจัยดังกลHาวขNางตNน ผูNวิจัยไดNนำประเด็นปGญหาของการวิจัยนำมาอภิปรายผล

ดังตHอไปน้ี 

          1. ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยสHวนบุคคลของผูNมาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี พบวHา 

กลุHม ตัวอยHางของผูN เขN ามาใชNบ ริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  สHวนใหญH เปnน เพศหญิง                     

มีอายุ  20 – 30 ปp  มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเทHา ประกอบอาชีพลูกจNาง/พนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายไดN  10,000 – 20,000 บาท 

          2. ขNอมูลเก่ียวกับปGจจัยทางการตลาดท่ีมีผลในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:

ธานี  โดยภาพรวม  มีผลตHอการใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี  อยูHในระดับมากท่ีสุด และ

เม่ือแยกเปnนรายขNอ พบวHา กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHใหNความสำคัญกับดNานผลิตภัณฑ: รองลงมา คือ ดNานบุคคล 

ดNานลักษณะทางกายภาพ ดNานกระบวนการใหNบริการ ดNานราคา ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย และดNานการ

สHงเสริมการตลาด ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลNองกับ พงศ:ศิริ (2558) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูNบริโภค

ตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการ รNานไอศกรีม Swensen’s สาขา Big C สตูล  ผลการวิจัยพบวHา ความ          

พึงพอใจของผูNบริโภคตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการ จำแนกตามปGจจัยสHวนบุคคล พบวHา ผูNบริโภคท่ีมีอายุ

ท่ีแตกตHางกันมีความพึงพอใจตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการรNานไอศกรีม Swensen’s Big C สตูล ในดNาน

พฤติกรรมในการเลือกใชQบริการ 

รQาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎรDธานี 

ปrจจัยทางการตลาดโดยภาพรวม 

ค(าสถิติ (x2) Df Sig. ผลลัพธD 

6. คHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s 

โดยเฉล่ียคร้ังละเทHาไร 
981.892 468 0.000 ปฏิเสธ H0 

7. สาขาท่ีทHานมาใชNบริการบHอยท่ีสุด 607.832 312 0.000 ปฏิเสธ H0 
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ผลิตภัณฑ: และดNานลักษณะทางกายภาพ แตกตHางกัน ผูNบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตHางกัน มีความพึงพอใจตHอ           

สHวนประสมทางการตลาดบริการรNานไอศกรีม Swensen’s Big C สตูล ในดNานลักษณะทางกายภาพท่ีแตกตHาง

กัน ผูNบริโภคท่ีมีรายไดNท่ีแตกตHางกัน มีความพึงพอใจตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการรNานไอศกรีม 

Swensen’s Big C สตูล ในทุกดNาน แตกตHางกัน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูNบริโภคตHอสHวนประสม

ทางการตลาดบริการ จำแนกตาม พฤติกรรมของผูNบริโภค พบวHา ผูNบริโภคท่ีมีชHวงเวลาในการบริโภคท่ีแตกตHาง

กัน มีความพึงพอใจตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการรNานไอศกรีม Swensen’s Big C สตูล ในดNาน

ผลิตภัณฑ: ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย ดNานการสHงเสริมการตลาด ดNานบุคคล และดNานกระบวนการใหNบริการ 

แตกตHางกัน ผูNบริโภคท่ีมีจำนวนคร้ังในการบริโภคตHอเดือน แตกตHางกัน มีความพึงพอใจตHอสHวนประสมทาง

การตลาดบริการรNานไอศกรีม Swensen’s Big C สตูล ในดNานผลิตภัณฑ: ดNานราคา ดNานการสHงเสริมการตลาด 

ดNานกระบวนการใหNบริการ และดNานลักษณะทางกายภาพ แตกตHางกัน ผูNบริโภคท่ีมีจุดประสงค:หลักในการ

เลือกใชNบริการ ท่ีแตกตHางกัน มีความพึงพอใจตHอสHวนประสมทางการตลาดบริการรNานไอศกรีม Swensen’s 

Big C สตูล ในทุกดNาน แตกตHางกัน ผูNนำเวลา ผูNแนะนำใหNรูNจักท่ีแตกตHางกัน มีความพึงพอใจตHอสHวนประสม       

ทางการตลาด แตกตHางกัน 

           3. ขNอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี พบวHา             

กลุHมตัวอยHางของผูNเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี ดNานจุดประสงค:หลักในการเลือกใชN

บริการรNาน Swensen’s มากท่ีสุด จากการศึกษา พบวHา กลุHมตัวอยHางของลูกคNาท่ีเขNามาใชNบริการรNาน 

Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สHวนใหญHมีจุดประสงค:เพ่ือบริโภคไอศกรีม สHวนใหญHทานประเภทไอศกรีม

เปnนเซต  ไปทานกับครอบครัว  มาบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s 1-2 คร้ังตHอเดือน  มาใชNบริการรNาน 

Swensen’s ชHวงต้ังแตH 17.00-19.00 น.  คHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละ 

มากกวHา 300 บาท  สHวนใหญHใชNบริการสาขา Big c สุราษฎร:ธานี   ซ่ึงสอดคลNองกับ จักรกฤษณ:, 2556             

ศึกษาปGจจัยท่ีมีผลตHอพฤติกรรมการใชNบริการรNานไอศกรีมพรีเม่ียม ในศูนย:การคNาเซ็นทรัลพลาซHา  เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัยพบวHา  ผูNตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเลือกเขNาใชNบริการรNาน

ไอศกรีมพรีเม่ียม คือรNานสเวนเซHนส:มากท่ีสุด และมีพฤติกรรมช่ืนชอบไอศกรีมพรีเม่ียม คือ ประเภทไอศกรีม

นมมากท่ีสุด  มีการใชNจHายเงินในการเขNาใชNบริการรNานไอศกรีม  201-300 บาท/คร้ัง  ความถ่ีในการใชNบริการ

คือใชNบริการ 2 คร้ัง/เดือน เวลาท่ีในการเขNาใชNบริการ 16.01-09.00 น. 

           4.  ผลการวิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวHางปGจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน 

Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน 

Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี ดNานจุดประสงค:หลักในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s มากท่ีสุด ดNาน

ประเภทของสินคNาท่ีมาทานบHอยท่ีสุด ดNานทHานมักไปทานไอศกรีมในรNาน Swensen’s กับใคร ดNานทHานบริโภค

ไอศกรีมในรNาน Swensen’s บHอยเพียงใด ดNานชHวงเวลาใดท่ีทHานเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s บHอยท่ีสุด 
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ดNานคHาใชNจHายในการบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละเทHาไร และดNานสาขาท่ีทHานมาใชN

บริการบHอยท่ีสุด ณ ระดับนัยสำคัญ ท่ี .05 ซ่ึงสอดคลNองกับ มนตรี (2559)  ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค

ไอศกรีมและปGจจัยท่ีสHงผลตHอการตัดสินใจเลือกรNานไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกHน ผลการวิจัย

สรุป พบวHา ปGจจัยท่ีสHงผลตHอการตัดสินใจเลือกรNานไอศกรีมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกHน พบวHา ปGจจัย

สHวนประสมการตลาดดNานพนักงานมีความสำคัญเปnนอันดับแรก รองลงมา คือ ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย 

ดNานกายภาพ และดNานราคา ดNานสHงเสริมการตลาด ดNานผลิตภัณฑ: และดNานกระบวนการ ปGจจัยทางการตลาด

โดย ภาพรวมอยูHในระดับมาก พบวHา อันดับหน่ึง ไดNแกH ดNานผลิตภัณฑ: รองลงมาคือ ดNานพนักงานและการ

บริการ ดNานราคา ดNานชHองทางการจัดจำหนHาย และดNานการสHงเสริมการตลาดตามลำดับ 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ 

1. ปGจจัยสHวนบุคคลกับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี พบวHา 

เพศไมHมีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี ดNานประเภท

ของสินคNาท่ีมาทานบHอยท่ีสุด ดNานทHานบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s บHอยเพียงใด และดNานสาขาท่ีทHาน

มาใชNบริการบHอยท่ีสุด แตHมีความสัมพันธ:กับพฤติกรรมในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:

ธานี ดNานจุดประสงค:หลักในการเลือกใชNบริการรNาน Swensen’s มากท่ีสุด ดNานทHานมักไปทานไอศกรีมในรNาน 

Swensen’s กับใคร ดNานชHวงเวลาใดท่ีทHานเขNามาใชNบริการรNาน Swensen’s บHอยท่ีสุด และดNานคHาใชNจHายใน

การบริโภคไอศกรีมในรNาน Swensen’s โดยเฉล่ียคร้ังละเทHาไร ผูNบริหารระดับสูงของรNาน Swensen’s จังหวัด

สุราษฎร:ธานี จึงสามารถนำตัวแปรดังกลHาวมารHวมใชNเปnนเกณฑ:ตามลักษณะประชากรศาสตร:ในการแบHงสHวน

ตลาดและกำหนดกลุHมเป¢าหมายไดN จึงจะชHวยทำใหNรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี สามารถใหNบริการ

รNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี เพ่ือตอบสนองความตNองการของลูกคNาไดNอยHางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. สHวนประสมทางการตลาดทุกดNานมีความสำคัญในการใชNรHวมกัน เพ่ือจะสHงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ

ทำใหNลูกคNาเกิดความประทับใจและเต็มใจใชNบริการมากข้ึน ตลอดจนแนะนำหรือบอกตHอบุคคลรอบขNางใหNใชN

บริการตาม  ผูNบริหารระดับสูงของรNาน Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี จึงควรใหNความสำคัญตHอสHวนประสม

ทางการตลาดในทุกดNาน โดยใหNความสำคัญกับปGจจัยตHางๆ เหลHาน้ีมากเปnนพิเศษ ท่ีครอบคลุมไดNตามท่ีตNองการ 

การกำหนดราคาสินคNาเปnนไปอยHางมาตรฐานสอดคลNองกับสถานการณ:ปGจจุบัน การมีสาขาจำนวนมาก

ครอบคลุมพ้ืนท่ีตHางๆ มากมาย การจัดโปรแกรมสHงเสริมการขายโดยการเพ่ิมอัตรา พนักงานมีความรูN

ความสามารถในการใหNบริการท่ีเปnนเลิศและสามารถตอบสนองความตNองการไดNเปnนอยHางดี พ้ืนท่ีใหNบริการมี

เพียงพอและจัดสรรและตกแตHงพ้ืนท่ีไดNอยHางลงตัว สวยงาม ทันสมัย และปลอดภัยและกระบวนการใหNบริการ

อยHางมืออาชีพท่ีมีความรวดเร็ว ถูกตNองแมHนยำ และโปรHงใสเช่ือถือไดN 
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ขQอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต(อไป  

1. ควรทำการศึกษาในเชิงลึกท้ังในดNานตัวแปร เคร่ืองวิจัย และพ้ืนท่ีในเขตอ่ืนของสุราษฎร:ธานี หรือ

ในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีรNาน Swensen’s มีสาขาต้ังอยูH เพ่ือทำใหNมีฐานขNอมูลท่ีมีประโยชน:ในเชิงเปรียบเทียบและ

ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมในมิติตHางๆ ซ่ึงจะมีคุณประโยชน:ตHอการนำมาประยุกต:ใชNไดNจริงมากข้ึนและ

เพ่ิมพูนคุณคHาของงานวิจัยใหNมีประโยชน:อยHางแทNจริง ความนHาสนใจ และความนHาเช่ือถือมากข้ึน 

2. ควรทำการศึกษาทบทวนเปnนระยะตามโอกาสและสถานการณ:ท่ีเหมาะสมเพ่ือสHงเสริมความ

ทันสมัยของฐานขNอมูลท่ีสามารถนำมาประยุกต:ใชNและพัฒนาประสิทธิภาพการใหNบริการ เพ่ือใหNมีความ

สอดคลNองกับพฤติกรรมความตNองการใชNบริการในปGจจุบันและรักษาความไดNเปรียบทางการแขHงขันของรNาน 

Swensen’s จังหวัดสุราษฎร:ธานี ไดNอยHางตHอเน่ือง 

  

กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คณะผูNวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย:นันทิดา  อัมรักษ: อาจารย:ท่ีปรึกษา ซ่ึงไดNใหN 

ความรูN และคอยใหNคำแนะนำ ขNอคิดเห็นและตรวจทาน แกNไขขNอบกพรHองตHางๆ จนทำใหNการศึกษาในคร้ังน้ี

สำเร็จสมบูรณ: ซ่ึงผูNวิจัยขอขอบพระคุณเปnนอยHางสูงไวN ณ โอกาสน้ี 
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 บทคัดย(อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญา

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTง

ทะเลภาคตะวันออก โดยกลุGมตัวอยGางที่ใชUในการศึกษา คือ ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออกที่เคย

ใชUบริการทGาอากาศยาน จำนวน 400 คน โดยใชUวิธีการสุGมกลุGมตัวอยGางโดยไมGใชUหลักความนGาจะเป\นดUวยวิธีการ

สุGมแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชUเป\นแบบสอบถามแบบประมาณคGา 5 ระดับ สถิติท่ีใชU คือ คGาความถ่ี คGารUอยละ คGาเฉล่ีย 

สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชUคGาสถิติ t-test และ f-test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวGา  

1. ประชาชนในพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออกมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญา

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUาน

อยูGในระดับมากทุกดUาน  

2. ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานพบวGา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จุดประสงค:

ในการใชUบริการ ประเภทของผูUใหUขUอมูล ความถี่ในการใชUบริการ ชGวงเวลาที่ใชUบริการ และระยะเวลาที่อยูG

ภายในทGาอากาศยานตGางกัน มีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 โดยรวมไมGแตกตGางกัน ในขณะท่ีประชาชนที่มี

รายไดUเฉลี่ยท่ีไดUรับตGอเดือนตGางกัน มีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการ โดยรวมแตกตGางกันอยGางมีนัยสำคัญ    

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง คุณภาพการบริการ โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3  
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Abstract 

This study aims to study and to compare on the expectation of the service quality’s 

expectations towards public and private partnership agreement in the third major airport 

development projects of people in eastern seaboard Area. This study based on quantitative research 

method. The 400 of questionnaires were carried out to collect data, focusing on people who used 

to use the service at airport by Non–Probability Sampling, Accidental Sampling. The Analyzing of this 

study have Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (S.D.) and Hypothesis testing analyzed 

by t-test and F-test. 

 1. People in eastern seaboard area expected with service quality towards public and private 

partnership Agreement in the third major airport development projects. Overall and each aspect are 

high level.  

 2. The comparison result shown that people in eastern seaboard area, who are different on 

gender, age, educational level, career, purposes used service, type of informant, frequency of coming 

for used service in airport, service period, length of stay inside the airport, had the service quality’s 

expectations towards public and private partnership agreement in the third major airport 

development projects was overall no significant difference. Whereas, the people who are different 

on average income per month had overall statically different significant at the 0.05 

 

Keywords: Expectations, Service Quality, Third Major Airport Development Projects 
 

บทนำ 

       รัฐธรรมนูญแหGงราชอาณาจักรไทยกำหนดใหUมี “ยุทธศาสตร:ชาติ 20 ป�” เป\นยุทธศาสตร:ในการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค:เพื ่อยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคสGวน โดยเนUนการพัฒนาใน 12 

อุตสาหกรรมเป�าหมาย ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป\นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค:หลัก

เพื่อตGอยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก มุGงเนUนการพัฒนาพื้นท่ี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ไดUแกG 

จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ขUอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก, 2563) 

 “ทGาอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชย:หลักแหGงท่ี 3” เชื่อมทGาอากาศยานดอนเมืองและทGาอากาศยาน

สุวรรณภูมิดUวยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งโครงการพัฒนาทGาอากาศยานนานาชาติ อูGตะเภา ระยอง-พัทยา ยังเป\นการ

รGวมลงทุนระหวGางรัฐและเอกชน  โดยโครงการนี้มีเป�าหมายที่จะพัฒนาเพื่อใหUสามารถรองรับการขนสGงทางอากาศ 
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ทำใหUเกิดศูนย:กลางการพัฒนาธุรกิจเป�าหมายโดยเฉพาะการเป\น “ศูนย:กลางอุตสาหกรรมทGองเท่ียวและ Logistics 

& Aviation” รวมถ ึงการเป \นศ ูนย :กลางของ “มหานครการบ ินภาคตะว ันออก” (ข Uอม ูลจาก สำน ักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2563) 

 โดยในปSจจุบันทGาอากาศยานนานาชาติอูGตะเภา ระยอง-พัทยา มีปSญหาในเรื่องของการเดินทางเขUามา

ภายในทGาอากาศยานซึ่งคGอนขUางลำบากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกคGอนขUางนUอย เมื่อเทียบกับทGาอากาศยาน

นานาชาติอื่น ถูกจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการรองรับผูUโดยสาร ปSญหานักทGองเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นเป\นจำนวนมากใน

อนาคต การประชาสัมพันธ:โครงการทGาอากาศยานนานาชาติอู Gตะเภา ระยอง-พัทยา ยังไมGมีประสิทธิภาพ      

(ขUอมูลจาก Salika, 2563) 

 ดUวยเหตุผลดังกลGาวขUางตUน คณะผูUวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอ

สัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพ้ืนท่ี

ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก โดยประโยชน:ที่คาดวGาจะไดUรับจะทำใหUสามารถเขUาถึงความคาดหวังตGอคุณภาพ     

การบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 

ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก และหนGวยงานที่เกี่ยวขUองสามารถนำผลจากการวิจัยไปพัฒนา   

และปรับปรุงโครงการพัฒนาทGาอากาศยานนานาชาติอูGตะเภา ระยอง-พัทยา และโครงการพัฒนาทGาอากาศยาน  

ในพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทยใหUมีประสิทธิภาพตGอไปไดUในอนาคต 
 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ

และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 
        

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 1. ขอบเขตดUานเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตดUานเนื้อหาที่เกี่ยวขUองกับความคาดหวังตGอคุณภาพ      

การบริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของ

ประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งประกอบดUวยคุณภาพการบริการที่มีตGอประชาชนชาวไทยในดUาน

ความเป\นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไวUวางใจไดU การตอบสนองตGอประชาชน การใหUความเชื่อมั่นตGอประชาชน 

และการรูUจักและเขUาใจประชาชน 

 2. ขอบเขตดUานประชากรที่ใชUในการศึกษาวิจัย ประชากรที่ใชUในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวไทย

ในพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออกท่ีเคยใชUบริการทGาอากาศยาน 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 596 ~ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุGมตัวอยGางที่ใชUในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ คือ ประชาชนที่อยู Gในพื้นที่ชายฝSTงทะเล       

ภาคตะวันออก ไดUแกG จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน 400 คน โดยใชUวิธีการสุGมกลุGมตัวอยGางแบบ       

ไมGใชUหลักความนGาจะเป\นดUวยวิธีการสุGมแบบบังเอิญ 

2. ตัวแปรในการศึกษา 

 2.1 ตัวแปรตUน คือ ลักษณะทางดUานประชากรศาสตร: ไดUแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือน จุดประสงค:ในการใชUบริการ ประเภทของผูUใหUขUอมูล ความถี่ในการใชUบริการ 

ชGวงเวลาท่ีใชUบริการ และระยะเวลาท่ีอยูGภายในทGาอากาศยาน  

 2.2 ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ

และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 

ซึ่งประกอบดUวยคุณภาพการบริการที่มีตGอประชาชนชาวไทยในดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือ

ไวUวางใจไดU การตอบสนองตGอประชาชน การใหUความเช่ือม่ันตGอประชาชน การรูUจักและเขUาใจประชาชน 

3. การสรUางเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย 

    - ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ความคาดหวัง ความคิดเห็น ขUอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชน ขUอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทGาอากาศยานนานาชาติ

อูGตะเภา ระยอง-พัทยา และงานวิจัยที่เกี่ยวขUองกับ “ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุน

ระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเล

ภาคตะวันออก” เพ่ือนำขUอมูลมาเป\นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

 - ศึกษาวิธีการสรUางแบบสอบถามประเภทตGาง ๆ จากหนังสือ และแบบสอบถามงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขUอง 

แลUวนำมาพัฒนาและสรUางเป\นแบบสอบถามสำหรับใชUเป\นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี    

- การหาความเที่ยงตรง ซึ่งหลังจากไดUสรUางแบบสอบถามเสร็จแลUว จึงไดUนำแบบสอบถามไปปรึกษา           

ที่ปรึกษาวิจัย และผูUเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตUอง และความสมบูรณ:ของเนื้อหา แลUวนำขUอเสนอแนะ

ตGาง ๆ ท่ีไดUมาปรับปรุงแกUไขแบบสอบถามเพ่ือใหUสมบูรณ: โดยคGาความเท่ียงตรงท่ีคำนวณไดUเทGากับ 1 ทุกขUอ 

- ทดสอบความเชื่อมั่น สถิติที่ใชUหาคGาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดUแกG ความเชื่อมั่น การทดสอบ   

หาคGาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคGาสัมประสิทธิ์อัลฟ�า ของครอนบัค โดยคGาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามท้ังฉบับมีคGาความคาดหวังเทGากับ 0.99 

4. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขUอมูล 

 เครื่องมือที่ใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูลเป\นแบบสอบถาม ขUอมูลที่ศึกษาแบGงเป\น 3 สGวน ไดUแกG ขUอมูล

เกี่ยวกับลักษณะทางดUานประชากรศาสตร: ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ
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และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 

และขUอเสนอแนะ 

5. การเก็บรวบรวมขUอมูล 
             5.1  แหลGงขUอมูลปฐมภูมิ เป\นการเก็บรวบรวมขUอมูลโดยใชUแบบสอบถามกับ กลุGมตัวอยGางที่อยูGใน

พ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก ไดUแกG จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง   

     5.2  แหลGงขUอมูลทุติยภูมิ เป\นการรวบรวมขUอมูลประกอบการศึกษาวิจัย โดยใชUการศึกษาแนวคิดและ    

ทฤษฎี รวมทั ้งงานวิจัยที ่เกี ่ยวขUองทั ้งที ่อยู Gในรูปของหนังสือ บทความวิชาการ ขUอมูลจากแหลGงอUางอิง

อิเล็กทรอนิกส:ท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวขUองกับการศึกษาวิจัย 
6. สถิติท่ีใชUในการวิเคราะห:ขUอมูล 

  6.1  การวิเคราะห:ขUอมูลโดยใชUสถิติเชิงพรรณนา โดยจะใชUคGาความถี่ คGารUอยละ คGาเฉลี่ย และสGวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายใหUเห็นลักษณะของขUอมูลทางดUานประชากรศาสตร:ของผูUตอบแบบสอบถาม 

และขUอมูลเกี่ยวกับมุมมองของประชาชนที่อยูGในพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก ไดUแกG จังหวัดชลบุรี และ

จังหวัดระยองตGอความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชน  

ในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3  
      6.2  การวิเคราะห:ขUอมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน เป\นการทดสอบสมมติฐานโดยใชUสถิติ t-test และการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตGางเกี่ยวกับมุมมองของประชาชน   

ท่ีอยูGในพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก ไดUแกG จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ตGอความคาดหวังตGอคุณภาพการ

บริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3  
 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาขUอมูลเก่ียวกับลักษณะทางดUานประชากรศาสตร:พบวGา ผูUตอบแบบสอบถามสGวนใหญG   

เป\นเพศหญิงจำนวน 226 คน คิดเป\นรUอยละ 56.50 มีอายุระหวGาง 20-30 ป� จำนวน 264 คน คิดเป\นรUอยละ 66.00 

มีการศึกษาอยูGในระดับปริญญาตรี จำนวน 287 คน คิดเป\นรUอยละ 71.75 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 135 คน 

คิดเป\นรUอยละ 33.75 สGวนใหญGมีรายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือนต่ำกวGา 15,000 บาท จำนวน 159 คน คิดเป\น

รUอยละ 39.75 จุดประสงค:ในการใชUบริการสGวนใหญGใชUบริการเพื่อการเดินทาง จำนวน 317 คน คิดเป\นรUอยละ 

79.25 ผูUใหUขUอมูลสGวนใหญGเป\นนักทGองเท่ียว จำนวน 220 คน คิดเป\นรUอยละ 55.00 มีความถ่ีในการใชUบริการ

สGวนใหญGใชUบริการ 1 คร้ังตGอป� จำนวน 228 คน คิดเป\นรUอยละ 57.00 ชGวงเวลาที่ใชUบริการสGวนใหญGใชUบริการ

ชGวงเวลา 12.01-18.00 น. จำนวน 160 คน คิดเป\นรUอยละ 40.00 สGวนระยะเวลาท่ีอยูGภายในทGาอากาศยานสGวนใหญG

ใชUระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง จำนวน 241 คน คิดเป\นรUอยละ 60.25 ตามลำดับ 
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ผลการศึกษาความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชน     

ในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก แสดงไดUดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคGาเฉลี่ย (Mean) สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของความคาดหวัง และอันดับที่เกี่ยวกับ

ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการ

พัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก โดยรวมและรายดUาน   
                                                                                                 

ข"อท่ี ความคาดหวัง Mean S.D. ระดับความคาดหวัง อันดับท่ี 

1 ด$านความเป,นรูปธรรมของบริการ 4.15 0.67 มาก 3 

2 ด$านความเช่ือถือไว$วางใจได$ 4.20 0.69 มาก 1 

3 ด$านการตอบสนองตHอประชาชน 4.14 0.70 มาก 4 

4 ด$านการให$ความเช่ือม่ันตHอประชาชน 4.17 0.67 มาก 2 

5 ด$านการรู$จักและเข$าใจประชาชน 4.04 0.73 มาก 5 

 รวม 4.14 0.64 มาก  

 

จากตารางที่ 1 แสดงวGาคGาเฉลี่ย (Mean) สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคาดหวังตGอคุณภาพ

การบริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 

ของประชาชนพื ้นที ่ชายฝS Tงทะเลภาคตะวันออก โดยรวมมีคGาเฉลี ่ยอยูGในระดับมาก (Mean = 4.14)              

เมื่อพิจารณาเป\นรายดUานพบวGา คGาเฉลี่ยของความคาดหวังอยูGในระดับมากทุกดUาน โดยสามารถเรียงลำดับ

คGาเฉลี่ยของความคาดหวังจากมากไปนUอย ไดUแกG ดUานความเชื่อถือไวUวางใจไดU (Mean = 4.20) ดUานการใหU

ความเช่ือม่ันตGอประชาชน (Mean = 4.17) ดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ (Mean = 4.15) ดUานการตอบสนอง

ตGอประชาชน (Mean = 4.14) และดUานการรูUจักและเขUาใจประชาชน (Mean = 4.04) ตามลำดับ 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 

แสดงไดUดังตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุน

    ระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นท่ี

    ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดUเฉล่ียท่ีไดUรับตGอเดือน 
 

ความคาดหวังตAอคุณภาพการบริการที่มี

ตAอสัญญารAวมลงทุนระหวAางภาครัฐและ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทAาอากาศ

ยานหลักแหAงท่ี 3 ของประชาชนพื้นท่ี

ชายฝXYงทะเลภาคตะวันออก 

เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได"

เฉล่ียท่ี

ได"รับตAอ

เดือน 

T Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig 

1. ดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ 0.43 0.67 0.94 0.44 1.01 0.37 0.75 0.56 3.20 0.02* 

2. ดUานความเช่ือถือไวUวางใจไดU 0.15 0.88 1.12 0.35 0.34 0.71 0.06 0.99 1.86 0.12 

3. ดUานการตอบสนองตGอประชาชน -0.32 0.75 0.61 0.65 0.17 0.84 0.32 0.86 2.40 0.05* 

4.  ดUานการใหUความเช่ือม่ันตGอ

ประชาชน 
0.04 0.97 0.95 0.44 0.35 0.71 0.25 0.91 1.38 0.24 

5.  ดUานการรูUจักและเขUาใจประชาชน -0.63 0.53 0.49 0.74 0.27 0.76 1.75 0.12 1.27 0.28 

รวม -0.09 0.93 0.78 0.54 0.21 0.81 0.21 0.94 2.22 0.07 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวGา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดUเฉล่ียตGอเดือน ตGางกัน

มีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนา

ทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก โดยรวมแตกตGางกันอยGางไมGมี

นัยสำคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุน

 ระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นท่ี

 ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก จำแนกตาม จุดประสงค:ในการใชUบริการ ประเภทของผู UใหUขUอมูล

ความถ่ีในการใชUบริการ ชGวงเวลาท่ีใชUบริการ ระยะเวลาท่ีอยูGภายในทGาอากาศยาน 
 

ความคาดหวังตAอคุณภาพการบริการที่มี

ตAอสัญญารAวมลงทุนระหวAางภาครัฐและ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทAาอากาศ

ยานหลักแหAงที ่3ของประชาชนพื ้นท่ี

ชายฝXYงทะเลภาคตะวันออก 

จุดประสงค_

ในการใช"

บริการ 

ประเภท

ของผู"ให"

ข"อมูล 

ความถ่ีใน

การใช"

บริการ 

ชAวงเวลาท่ี

ใช"บริการ 

ระยะเวลา

ท่ีอยูA

ภายในทAา

อากาศยาน 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ด$านความเป,นรูปธรรมของบริการ 0.85 0.47 -1.56 0.12 0.15 0.88 1.23 0.30 1.32 0.26 

2. ด$านความเช่ือถือไว$วางใจได$ 0.41 0.74 -0.92 0.36 0.28 0.78 0.68 0.56 0.86 0.49 

3. ด$านการตอบสนองตHอประชาชน 0.35 0.79 -1.54 0.12 0.26 0.80 0.80 0.49 1.61 0.17 

4.  ด$านการให$ความเช่ือม่ันตHอประชาชน 0.14 0.94 -1.28 0.20 -0.30 0.77 0.65 0.58 1.77 0.13 

5.  ด$านการรู$จักและเข$าใจประชาชน 0.31 0.82 -0.55 0.58 -0.16 0.87 1.25 0.29 1.13 0.34 

รวม 0.36 0.78 -1.26 0.21 0.05 0.96 0.93 0.43 1.25 0.29 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวGา ประชาชนท่ีมีจุดประสงค:ในการใชUบริการ ประเภทของผูUใหUขUอมูล ความถี่ในการ

ใชUบริการ ชGวงเวลาที่ใชUบริการ ระยะเวลาที่อยู GภายในทGาอากาศยาน ตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพ       

การบริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 

ของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก โดยรวมและรายดUานแตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาพบวGา ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 

โดยรวมมีคGาเฉลี่ยอยูGในระดับมาก (Mean = 4.14) ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ:เดิมที่ผGานมาทำใหUประชาชน     

มีความคาดหวังที่จะใชUประโยชน:จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหUบริการ 

ทำใหUประชาชนไดUรับความสะดวกสบายย่ิงข้ึน 

เมื่อพิจารณาเป\นรายดUานพบวGา คGาเฉลี่ยของความคาดหวังอยูGในระดับมากทุกดUาน ซึ่งสามารถอธิบาย 

ไดUวGา ประชาชนสGวนใหญGมีความคาดหวังในคุณภาพการใหUบริการของทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ทั้ง 5 ดUาน 

เนื ่องจากทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ในอดีตยังมีปSญหาในเรื ่องของการเดินทางเขUามาภายในทGาอากาศยาน         

ซึ่งคGอนขUางลำบาก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกคGอนขUางนUอย เมื่อเทียบกับทGาอากาศยานนานาชาติอื่น นอกจากน้ี    
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ยังถูกจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการรองรับผูUโดยสาร ยังอาจไมGสามารถทำใหUประชาชนเขUาถึงขUอมูลไดUอยGาง

ครอบคลุม ทำใหUหนGวยงานตGาง ๆ ที่เกี่ยวขUองกับสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนา

ทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ไดUเล็งเห็นถึงความสำคัญของความคาดหวังในการใชUบริการของประชาชนท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือตอบสนองตGอความตUองการนั้นไดUอยGางสูงสุด และแกUไขปSญหาไดUอยGางตรงจุดจึงทำใหU

ประชาชนมีความคาดหวังตGอการใหUบริการอยูGในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ พัชรี อนุสิทธ์ิ (2561) ไดUศึกษาวิจัยเร่ือง ปSจจัยท่ีสGงผลตGอความพึงพอใจ

ของผูUโดยสารตGอการใหUบริการของเจUาหนUาท่ีทGาอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจัยพบวGา ผูUโดยสารมีความพึงพอใจตGอ

การใหUบริการของเจUาหนUาที่ทGาอากาศยานดอนเมืองโดยรวมอยูGในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดUาน พบวGา 

ผู UโดยสารมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดUาน โดยอันดับแรก คือ ดUานการใหUความเชื่อมั ่นตGอผูUโดยสาร 

รองลงมา คือ ดUานความเชื่อถือไวUวางใจไดU ดUานการตอบสนองตGอผูUโดยสาร ดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ 

และอันดับสุดทUาย คือ ดUานการรูUจักและเขUาใจผูUโดยสาร ตามลำดับ และสุพัตรา ครองยุติ และคณะ (2562) ไดU

ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพในการใหUบริการ อาคารผูUโดยสารระหวGางอาคาร 1 และอาคาร 2 ของ 

ทGาอากาศยานดอนเมือง ผลการศึกษาพบวGา ผูUโดยสารชาวไทยที่ใชUบริการอาคารผูUโดยสารระหวGางอาคาร 1 และ

อาคาร 2 ของทGาอากาศยานดอนเมือง มีความพึงพอใจเก่ียวกับคุณภาพในการใหUบริการอาคารผูUโดยสารระหวGาง

อาคาร 1 และอาคาร 2 ของทGาอากาศยานดอนเมืองโดยรวมและรายดUานมีคGาเฉล่ียอยูGในระดับมากทุกดUาน  

     ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุน

ระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเล

ภาคตะวันออก อภิปรายผลไดUดังน้ี 

     ประชาชนที่มีเพศตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ

และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 โดยรวมและรายดUานแตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญ

ทางสถิตินั ้น อาจมีสาเหตุมาจากประชาชนท่ีเป\นเพศชายและเพศหญิงตGางก็มีความคาดหวังท่ีจะไดUรับ           

ความสะดวกสบายจากการใชUบริการของทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ทั้งนี้อาจเป\นผลมาจากการใหUบริการของ

ทGาอากาศยานท่ีประชาชนเคยใชUบริการโดยมีประสบการณ:ตรง ซ่ึงอาจจะเป\นประสบการณ:ท่ีดีหรือไมGดีก็ไดU ดังน้ัน

จึงสGงผลใหUประชาชนน้ันมีความคาดหวังตGอการใหUบริการไมGแตกตGางกัน  

 ซ่ึงสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ ประกาศิต รักษาแกUว (2562) ไดUศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการ

ของทGาอากาศยานภูเก็ต ผลการวิจัยพบวGา เพศของผูUโดยสารชาวตGางชาติท่ีตGางกันมีการประเมินคุณภาพ    

การบริการของทGาอากาศยานภูเก็ตไมGแตกตGางกัน 

 ประชาชนที่มีอายุตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ

และภาคเอกชนในโครงการพ ัฒนาทGาอากาศยานหล ักแหGง ท่ี 3 โดยรวมและรายดUานแตกตGางกัน                

อยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจมีเหตุผลมาจากประชาชนท่ีมีอายุตGางกันมีลักษณะในการดำเนินชีวิต
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ตGางกัน แตGอยGางไรก็ตามในแตGละชGวงอายุ มีประสบการณ:ในการดำเนินชีวิตแตกตGางกัน เชGน ในวัยกลางคน

คาดหวังใหUมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเป\นอันดับหนึ่ง หรือประชาชนที่อยูGในวัยเรียนยGอมมีความเครียด

จากการเรียน ซึ่งลักษณะการใชUชีวิตดังกลGาวสGงผลใหUประชาชนมีความคาดหวังท่ีจะใชUบริการที่มีความรวดเร็ว 

มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สGวนประชาชนที่เป\นผูUสูงอายุมักมีปSญหาในเรื ่องของสุขภาพ จึงมักคาดหวังเรื ่อง     

ความสะดวกในการใชUบริการที่ไมGซับซUอน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะวัย จึงทำใหUประชาชนที่มีอายุ

ตGางกันยังคงมีความคาดหวังในการใชUบริการที่ตUองการสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเหมือนกัน  

ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ อริยาภรณ: ตั้งศรีธนาวงศ: (2558) ไดUศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูUคุณภาพการ

บริการทGาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองที่มีผลตGอความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบวGา 

อายุท่ีแตกตGางกันมีผลตGอความพึงพอใจในการใชUบริการทGาอากาศยานดอนเมืองท่ีไมGแตกตGางกัน 

 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุน

ระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUานแตกตGางกัน

อยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั ้งนี ้อาจมีเหตุผลมาจากระดับการศึกษาของประชาชนมีความแตกตGางกัน         

แตGยังคงมีความคาดหวังในการใชUบริการที่มีความสะดวก เพราะในการดำเนินชีวิตปSจจุบันประชาชนสามารถ

เขUาถึงขUอมูลขGาวสารของการใหUบริการไดUอยGางงGาย ซึ่งตGางจากในอดีตที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตGางกัน   

จะมีความสามารถในการเขUาถึงขUอมูลขGาวสารไดUมากนUอยแตกตGางกัน เมื่อทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ท่ีเป\น          

ผู UใหUบริการ มีการออกแบบกระบวนการบริการที่ใชUเทคโนโลยี การบริการท่ีพัฒนาขึ้นมาสำหรับอำนวย      

ความสะดวกใหUกับประชาชน ทำใหUประชาชนที่มีระดับการศึกษาตGางมีความคาดหวังที่จะใชUบริการดังกลGาว

เหมือนกัน ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ ประกาศิต รักษาแกUว (2562) ไดUศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการ

ของทGาอากาศยานภูเก็ต ผลการวิจัยพบวGา ระดับการศึกษาสูงสุดของผู UโดยสารชาวตGางชาติท่ีตGางกันมี         

การประเมินคุณภาพการบริการของทGาอากาศยานภูเก็ตไมGแตกตGางกัน 

 ประชาชนที่มีอาชีพตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐ

และภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUานแตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ทั้งนี้อาจมีเหตุผลมาจากในปSจจุบันการประกอบอาชีพของประชาชนในกลุGมอาชีพตGาง ๆ นั้นมีการทำงาน

อยGางตGอเนื่อง มิไดUจำกัดเฉพาะชGวงเวลากลางวันเพียงอยGางเดียว ซึ่งใน 24 ชั่วโมงมีประชาชนที่เขUาไปใชUบริการ

ทGาอากาศยาน 24 ชั่วโมง ดังนั้นความตUองการความสะดวกหรือความสามารถในการเขUาถึงขUอมูลขGาวสารของ

ประชาชนจะตUองสามารถเขUาถึงไดUงGายและสามารถรับรูUขUอมูลขGาวสารไดUตลอดเวลา จึงทำใหUประชาชนที่มี

อาชีพตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนใน

โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ไมGแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ ศรราม สูงเนิน 

และอรรจน:พงศิ์ ภูGประสงค: (2558) ไดUศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ:ของสายการบินไทยในความคิดเห็นของผูUใชUบริการ

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวGา ผูUใชUบริการท่ีมีอาชีพตGางกันมีความคิดเห็นดUานภาพลักษณ:ไมGแตกตGางกัน 
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 ประชาชนท่ีมีรายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือนตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญา

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมแตกตGางกัน

อยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป\นรายดUานพบวGา ดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ ดUานการตอบสนอง

ตGอประชาชน แตกตGางกันอยGางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สGวนดUานความเชื่อถือไวUวางใจไดU ดUานการใหU     

ความเช่ือม่ันตGอประชาชน ดUานการรูUจักและเขUาใจประชาชน แตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจมี

เหตุผลมาจาก ไมGวGาประชาชนจะมีรายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือนอยูGในระดับที่มากหรือนUอยตGางมีความคาดหวัง 

ในภาพรวมและดUานความเชื่อถือไวUวางใจไดU ดUานการใหUความเชื่อมั่นตGอประชาชน ดUานการรูUจักและเขUาใจประชาชน 

มีความคาดหวังที่จะไดUรับการบริการที่ดีจากการใชUบริการจากทGาอากาศยานไมGแตกตGางกัน แตGหากเจาะจง 

การไดUรับการบริการจากทGาอากาศยานในดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ และดUานการตอบสนอง           

ตGอประชาชน ประชาชนที่มีรายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือนจะมีความอGอนไหวตGอการใชUบริการ เชGน ประชาชนที่มี

รายไดUเฉลี่ยที่ไดUรับตGอเดือนสูงกวGา 40,001 บาทขึ้นไป สGวนมากมักจะซื้อตั๋วโดยสารในชั้นเฟ¦ร:สคลาสหรือ     

ชั้นธุรกิจเพื่อตUองการความสะดวกสบายมากที่สุดในการใชUบริการ จึงคาดหวังวGาจะไดUรับการตอบสนอง และ

ความเอาใจใสGจากเจUาหนUาท่ีมากกวGาประชาชนท่ีมีรายไดUเฉล่ียที่ไดUรับตGอเดือนต่ำกวGา 40,001 บาท เนื่องจาก

เสียคGาใชUจGายในการใชUบริการสูงจึงตUองการการบริการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคGาใชUจGายที่เสียไป สGวน

ประชาชนท่ีมีรายไดUเฉล่ียท่ีไดUรับตGอเดือนต่ำกวGา 40,001 บาท สGวนมากมักจะซื้อตั๋วโดยสารในชั้นประหยัดเพ่ือ

ประหยัดคGาใชUจGายในการเดินทาง และคาดหวังเพียงตUองการเดินทางเพียงอยGางเดียวไมGไดUคาดหวังใชUบริการอยGาง

อ่ืนเพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ อภิญญา หนูดี ณัฐชา จันทร:เพ็ง (2561) ไดUศึกษาวิจัยเร่ือง       

ความคาดหวังและการรับรูUของผูUโดยสารชาวไทยที่มีตGอการพัฒนาทGาอากาศยานนานาชาติอูGตะเภา ระยอง-พัทยา 

ผลการวิจัยพบวGา ระดับความคาดหวังของผูUโดยสารชาวไทยที่แตกตGางกันมีผลตGอการรับรูUของผูUโดยสารชาวไทยในการ

พัฒนาทGาอากาศยานนานาชาติอูGตะเภา ระยอง-พัทยาไมGแตกตGางกันพบวGา ผูUโดยสารชาวไทยในดUานอาคารและสถานท่ี 

ดUานสิ่งอำนวยความสะดวก ดUานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดUานการบริการ และดUานความปลอดภัย ในแตGละดUาน

แตกตGางกันอยGางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของความคาดหวังและการรับรูUของ

ผูUตอบแบบสอบถามที่เป\นผูUโดยสารชาวไทยจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร: พบวGา ปSจจัยสGวนบุคคลของ

ผูUโดยสารชาวไทยท่ีมีตGอการพัฒนาทGาอากาศยานนานาชาติอูGตะเภา ระยอง-พัทยา แตกตGางกัน ไดUแกG เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดUตGอเดือนและความถี่ในการใชUบริการ ในแตGละดUานแตกตGางกันอยGางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ 

 ประชาชนท่ีมีจุดประสงค:ในการใชUบริการตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญา

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUาน

แตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจมีเหตุผลมาจากแมUวGาประชาชนจะมีเป�าหมายในการเดินทาง

ตGางกันแตGความคาดหวังในการไดUรับความสะดวกสบายก็ไมGแตกตGางกัน เชGน ประชาชนที่ใชUบริการเพื่อรอรับ/สGงญาติ 
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ประชาชนที่ใชUบริการเพื่อการเดินทาง ประชาชนที่ใชUบริการเพื่อศึกษาดูงาน ประชาชนที่ใชUบริการเพื่อประกอบอาชีพ 

มีความคาดหวังไมGแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ ภูเบธ อุทรังและคณิต ผGองแผUว (2561) ไดU

ศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณคGาตราสินคUา และคุณภาพการใหUบริการที ่สGงผลตGอความจงรักภักดีของผู Uโดยสาร 

เปรียบเทียบระหวGางสายการบินไทยสมายล:กับสายการบินบางกอก แอร:เวย:ส ผลการวิจัยพบวGา วัตถุประสงค:

ในการเดินทางของผูUโดยสารสายการบินไทยสมายล:และสายการบินบางกอกแอร:เวย:สที่ตGางกันมีผลตGอความ

จงรักภักดีท่ีมีตGอสายการบินไมGแตกตGางกัน 

 ประชาชนท่ีมีประเภทของผูUใหUขUอมูลตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการท่ีมีตGอสัญญา     

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUาน

แตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั ้งนี ้อาจมีเหตุผลมาจาก ประชาชนทุกคนตGางมีความคาดหวัง         

ในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ไมGแตกตGางกันไมGวGาจะเป\นในเร่ืองของเทคโนโลยี ความปลอดภัย 

ความใสGใจของผูUใหUบริการท่ีมีตGอประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหUกับประชาชนไดUอยGางสูงสุด ซ่ึงสอดคลUอง

กับงานวิจัยของอริยาภรณ: ต้ังศรีธนาวงศ: (2558) ไดUศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรูUคุณภาพ การบริการทGาอากาศยาน

นานาชาติดอนเมืองที่มีผลตGอความพึงพอใจของนักทGองเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบวGา นักทGองเที่ยว

นานาชาติที่มี เพศ อายุ และถิ่นพำนักที่แตกตGางกันมีผลตGอความพึงพอใจในการใชUบริการ   ทGาอากาศยานดอน

เมืองท่ีไมGแตกตGางกัน  

 ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการใชUบริการตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการท่ีมีตGอสัญญา     

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUาน

แตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั ้งนี ้อาจมีเหตุผลมาจาก เน่ืองจากประชาชนที ่มีการเดินทาง          

ทางอากาศอยGางตGอเนื่อง เป\นประชาชนที่มีความคาดหวังดUานความสะดวกและความงGายของการใชUบริการ 

ดังนั้นระบบการใหUบริการที่ไดUรับการออกแบบเพื่อใหUประชาชนใชUงานมีผลทำใหUประชาชนเกิดความพึงพอใจ

สูงสุดในการใชUบริการ อยGางไรก็ตามประชาชนที่มีความถี่ในการเดินทางนUอยก็ยังคงมีความคาดหวังระบบการใชUงาน

ที่งGายเชGนเดียวกัน เพียงแตGรูปแบบการใชUงานที่เขUามาเกี่ยวขUองนั้นบางอยGางถูกออกแบบมาใหUกับประชาชน     

ท่ีเดินทางอยูGเป\นประจำตGอเนื่อง ทำใหUบางอยGางเกินความคาดหวังแตGไมGไดUมีผลทำใหUประชาชนไมGพึงพอใจ      

ในการใชUงานระบบ ดUวยเหตุผลน้ีจึงเป\นสาเหตุใหUประชาชนท่ีมีความถี่เฉลี่ยในการใชUบริการในการเดินทางตGอป�

ตGางกันมีความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการท่ีมีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนใน

โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ในภาพรวมและรายดUานแตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษาวิจัยของ ดุลทเดช แสนวิเศษ และพิมพ:หทัย ปานคลUาย (2561) ไดUศึกษาวิจัยเรื่อง 

ภาพลักษณ:ของสายการบินตUนทุนต่ำตามมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวGา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีความถ่ี

ในการเดินทางตGอป�ตGางกันมีความคิดเห็นตGอภาพลักษณ:ของสายการบินตUนทุนต่ำในทุกดUานไมGแตกตGางกัน  
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 ประชาชนท่ีมีชGวงเวลาที ่ใชUบริการ และระยะเวลาท่ีอยูGภายในทGาอากาศยานตGางกันมีความคาดหวัง              

ตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลัก

แหGงที่ 3 โดยรวมและรายดUานแตกตGางกันอยGางไมGมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจมีเหตุผลมาจาก แมUวGาประชาชน     

จะเดินทางไปใชUบริการทGาอากาศยานชGวงเวลาใด ระยะเวลามากนUอยเพียงใด ไมGวGาจะเป\นชGวงเวลาที่มีประชาชน     

ใชUบริการเป\นจำนวนมาก หรือจำนวนนUอย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ ประชาชนก็มีความคาดหวัง

จากการใหUบริการจากทGาอากาศยานที่สามารถอำนวยความสะดวกใหUกับประชาชนไมGแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลUองกับ

การศึกษาวิจัยของ สุรคุณ คณุสัตยานนท: (2556) ไดUศึกษาวิจัยเรื่อง ปSจจัยท่ีสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกใชUบริการ

คาร:แคร:ของผูUบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวGา การทดสอบสมมติฐานปSจจัยดUานพฤติกรรม การ

ใชUบริการคาร:แคร: ประกอบดUวย สถานท่ีในการใชUบริการ รูปแบบของการใชUบริการ ความถ่ีในการใชUบริการ บุคคลท่ี

มีอิทธิพลตGอการเลือกใชUบริการ วันที่ใชUบริการ เวลาที่ใชUบริการ และคGาใชUจGายโดยเฉลี่ยตGอครั้งที่ใชUบริการ ไมGสGงผล

ตGอการตัดสินใจใชUบริการคาร:แคร:ของผูUบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลและขZอเสนอแนะ  

 1. ขZอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชZประโยชนD 

 เชิงปฏิบัติ 

 1) ดUานความเป\นรูปธรรมของบริการ โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที ่ 3 ควรมีการนำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชUในทุกจุดของอาคารผูUโดยสาร มีการกำหนดเกณฑ: พัฒนาสภาพแวดลUอมภายใน

อาคารผูUโดยสารสะอาด และมีขนาดพื้นที่ที่สามารถรองรับประชาชนตามที่เคยประชาสัมพันธ:ไวUไดUโดยไมGแออัด 

มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายและสามารถเขUาถึงประชาชนไดUอยGางทั่วถึง มีแอปพลิเคชัน ของทGาอากาศยาน  

ท่ีคอยใหUขUอมูลทุกอยGางท่ีประชาชนตUองการ มีการนำเทคโนโลยีมาใชUท่ีเป\นมิตรตGอส่ิงแวดลUอมและชุมชน 

 2) ดUานความเชื่อถือไวUวางใจไดU โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ควรจัดใหUมีเจUาหนUาท่ี

รักษาความปลอดภัยในทุกจุดของทGาอากาศยานอยGางทั่วถึงและเครGงครัด รวมไปถึงจัดใหUมีหนGวยแพทย:    

หนGวยดับเพลิงท่ีพรUอมปฏิบัติงานอยูGเสมอ และจัดใหUมีหนGวยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจUาหนUาท่ีทุกตำแหนGง

เพ่ือรักษามาตรฐานการใหUบริการท่ีมีประสิทธิภาพอยGางตGอเน่ือง   

 3) ดUานการตอบสนองตGอประชาชน โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ควรจัดใหUมีชGองทาง

ในการรับเร่ืองรUองเรียน หรือปSญหาของประชาชน เพื ่อใหUประชาชนเขUาไปแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ          

การใหUบริการของเจUาหนUาท่ี หรือระบบการใหUบริการ  

 4) ดUานการใหUความเชื่อมั่นตGอประชาชน โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ควรจัดใหUมีการ

คัดเลือกเจUาหนUาที่อยGางเครGงครัดเพื่อคัดเลือกเจUาหนUาที่ที่มีความรูU และจัดใหUมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรูUของ

เจUาหนUาท่ีอยูGเสมอ เพ่ือใหUประชาชนมีความเช่ือม่ันตGอเจUาหนUาท่ีในการใชUบริการตามท่ีไดUเคยประชาสัมพันธ:ไวU  
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 5) ดUานการรู UจักและเขUาใจประชาชน โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 จัดใหUมีระบบ       

การใหUบริการในแตGละจุดของประชาชนแตGละประเภท และจัดใหUมีเอกสารหรือเจUาหนUาที่คอยอธิบายวิธีการใชU

งานเทคโนโลยีหรือขั้นตอนอยGางเหมาะสมและชัดเจน และจัดใหUมีเจUาหนUาที่ใหUบริการเฉพาะในการดูแลบุคคล  

ท่ีตUองการการดูแลพิเศษ ต้ังแตGเดินทางมาถึงทGาอากาศยานจนถึงข้ึนเคร่ือง เชGน ผูUสูงอายุ ผูUป�วย ผูUพิการ และเด็ก 

          เชิงนโยบาย 

 1) โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ควรมีนโยบายในการสรUางพันธมิตรในการดำเนินงานท่ี

แข็งแกรGง เขUามารGวมบริหารโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ดUวย ซึ่งจะเป\นการพัฒนาบุคลากร  

การสรUาง และถGายทอดองค:ความรูUดUานการบริหารโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 เพ่ือกUาวไปสูGระดับสากล 

 2) โครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที ่ 3 ควรมีนโยบายในการเพิ่มโอกาสพัฒนาศักยภาพ     

เพ่ิมเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานดUานธุรกิจการบินและธุรกิจเช่ือมโยง 
 

 2. ขZอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต(อไป 

1.  เพื่อใหUไดUขUอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญา

รGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นท่ี

ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการทำวิจัยเชิงคุณภาพ เชGน การสัมภาษณ:เชิงลึก หรือ

การสนทนากลุ Gม ควบคู Gกับการแจกแบบสอบถาม เป\นตUน เพื ่อใหUไดUขUอมูลที ่เฉพาะเจาะจงมากยิ ่งข้ึน             

ซ่ึงจะสามารถนำไปใชUไปพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ใหUมีประสิทธิภาพ 

2.  ควรศึกษาเพิ ่มเติมโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที ่ 3 ในดUานอื ่น ๆ ที ่ม ีผลตGอ             

ความคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGางภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการ     

พัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ของประชาชนพื้นที่ชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก เชGน ดUานการติดตGอสื่อสาร       

ดUานความปลอดภัย เป\นตUน เพื่อใหUหนGวยงานตGาง ๆ  ที่เกี ่ยวขUองสามารถนำผลจากการวิจัยไปพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงที่ 3 ใหUมีประสิทธิภาพสอดคลUองกับจุดมุGงหมายในการพัฒนา    

ใหUเกิดประโยชน:สูงสุดและมีความเป\นรูปธรรม 

3.  ควรมีการเก็บรวบรวมขUอมูลในหลากหลายชGองทางนอกจากการกระจายแบบสอบถามดUวยวิธีการ

แจกใหUกับกลุGมตัวอยGางโดยตรงเป\นหลักเพื่อใหUไดUขUอมูลของกลุGมตัวอยGางที่หลากหลายและสามารถนำไป

วิเคราะห:ขยายผลเพื่ออธิบายขUอมูลเกี่ยวกับคาดหวังตGอคุณภาพการบริการที่มีตGอสัญญารGวมลงทุนระหวGาง

ภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการพัฒนาทGาอากาศยานหลักแหGงท่ี 3 ของประชาชนพ้ืนท่ีชายฝSTงทะเลภาคตะวันออก 
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บทคัดย'อ 

 วัตถุประสงค1ของการวิจัยคร้ังน้ี 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชN

เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันตามเกณฑ1มาตรฐาน 

80/80 3) เพ่ือหาคOาดัชนีประสิทธิผล 4) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 5) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนท่ีมีตOอการเรียนดNวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กลุOมเปeาหมาย ไดNแกO นักเรียน

ระดับประถมศึกษาปUท่ี 6 โรงเรียนดาราคาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

จำนวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย คือ 1) แพลตฟอร1มการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชN

เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของ

รูปแบบโดยผูNเช่ียวชาญ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอรูปแบบการเรียนรูNวิชาภาษาไทย 

สถิติท่ีใชNในการวิเคราะห1ขNอมูล คือ รNอยละ คOาเฉล่ีย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคOาสถิติทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบวOา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูN

รOวมกันท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.96/81.68 ซ่ึงสอดคลNองกับเกณฑ1มาตรฐาน 80/80 และมีคOาดัชนี

ประสิทธิผลเทOากับ 0.8012 นักเรียนท่ีเรียนดNวยรูปแบบการเรียนรูNดังกลOาวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวOากOอนเรียนอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนจากผูNเช่ียวชาญอยูOในระดับมาก และนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูNอยูOในระดับ

มากเชOนกัน ผลการวิจัยทำใหNไดNรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปUท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใชNไดNจริง  

คำสำคัญ : ภาษาไทย เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน ประถมศึกษาปUท่ี 6 
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Abstract 

The objectives of this research were: 1) to development of teaching management 

model using collaborative learning management techniques for Prathomsuksa 6 students;        

2) to find out the efficiency by use of 80/80 standard criteria; 3) to find out the effective 

value; 4) to investigate the accomplished of teaching management model using 

collaborative learning management techniques and 5) to investigate the students opinions 

towards the Thai language teaching management model. The target group studied by 

purposive sampling were 36 Prathomsuksa 6 students at Darakam school under the Office of 

Primary Educational Service Area, Bangkok. The research instrument included: 1) Thai 

language teaching management platform using collaborative learning management 

techniques; 2) effective value testing form; 3) quality assessment form for experts and 4) 

quality testing form for students. The collected data were analyzed through a statistical 

software program that provided percentage, mean, standard deviation and t-test values.  

The research results were as follows: Thai language teaching management model 

using collaborative learning management techniques developed has an efficiency of 

80.96/81.68 and is consistent with the 80/80 standard criteria. The effective values of 0.8012 

or 80.12%. The student achievement score of the pretest was significantly higher than that 

of the posttest at the level of .05. The evaluation of Thai language teaching management 

model using collaborative learning management techniques from the experts of 4.21 and 

agreed that good LMS lesson should be interested enough to capture the attention of users. 

The satisfaction rate of the students towards the LMS lesson was at high level of 4.13. The 

research results illustrated that the teaching management model using collaborative learning 

management techniques was higher effective and suitable for Prathomsuksa 6 students. It’s 

can actually be used in teaching and learning and allowing to develop Thai principle as 

designed. 

 

Keywords: Thai Language, Collaborative Learning Management Techniques, Prathomsuksa 6 
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บทนำ 

ภาษาไทย ถือเป�นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีสำคัญ การใชNภาษาไทยไมOถูกตNอง อOานไมOออกหรือเขียน

ไมOไดNยOอมสOงผลใหNการส่ือสารผิดพลาด ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจNาอยูOหัวเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา วันพุธท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2539 วOา “วิธีท่ีจะทำใหNคนเป�นคน

ดีน้ันก็มีเชOนกัน การศึกษาเม่ือกOอนน้ีดNานการศึกษา คนในเมืองไทยน่ีมีความรูN การอOานหนังสือ เขียนหนังสือมี

มาก เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนคOอนขNางจะสูง คือ มีการอOานการเขียนไดNเปอร1เซ็นต1สูงแตOมาป�จจุบันน้ีนNอยลง  

เพราะวOาคนเพ่ิม โรงเรียนหรือผูNมีหนNาท่ีสอนนNอยลง เปรียบเทียบกันความเปล่ียนแปลงในการใชNภาษาไทยของ

คนไทยท่ีอยูOในประเทศไทยและท่ีอยูOในตOางประเทศ และในฐานะท่ีภาษาไทยเป�นเอกลักษณ1ภูมิป�ญญาของชาติ 

และเคร่ืองมือสำคัญในการส่ือสารรOวมกันของคนไทย จึงจำเป�นอยOางย่ิงท่ีคนไทยทุกคนควรศึกษาเรียนรูN

ภาษาไทย เพ่ือใหNสามารถฟ�ง พูด อOาน เขียน และคิดไดNอยOางมีประสิทธิภาพ ใชNเป�นส่ือในการศึกษาเรียนรูN

ภาษาไทยระดับท่ีสูงข้ึน และในการเรียนรูNกลุOมสาระการเรียนรูNอ่ืน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีพระราชดำรัส เร่ือง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในการประชุมอบรมของสมาคมครูภาษาไทย

แหOงประเทศไทย วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร1 กรุงเทพฯ วOา “มีความคาดหวัง

วOานักเรียนพวกน้ีนOาจะอOานออกเขียนไดNทำเลขไดN ใหNมีความรูNพอใชNในชีวิตประจำวันหลายคนท่ีมาบอกวOา เขา

อOานตำราแลNวประสบความสำเร็จในชีวิต สมเด็จพระนางเจNาฯ พระบรมราชินีนาถ ทOานทรงสอนเสมอวOาใหN

พยายามสอนใหNคนอOานออกเขียนไดN ถึงเราจะไปเย่ียมราษฎรไมOไดNท่ัวถึงเพราะวOาประเทศเราน้ีกวNางใหญO แตOถNา

เราสOงหนังสือไปใหNหรือจัดต้ังหNองสมุดใหNเขาก็จะไดNอOานความรูN” จากพระราชดำรัสท่ีทรงใหNความสำคัญกับการ

อOานและการใชNภาษาไทย ซ่ึงสอดคลNองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหOงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ท่ีไดN

กำหนดใหNมีจุดเนNนการพัฒนาคุณภาพสำหรับเป�นแนวทางการขับเคล่ือนหลักสูตร การจัดการเรียนรูN รวมถึง

การวัดและประเมินผลสูOการเพ่ิมคุณภาพผูNเรียนเป�นสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) จึงมีนโยบายในการติดตามการดำเนินงานเก่ียวกับการแกNป�ญหาการอOานออกเขียนไดNของนักเรียนโดย

ไดNกำหนดเปeาหมาย/จุดเนNนท่ีสำคัญ คือ ใหNสOงเสริมพัฒนาทักษะใหNนักเรียน “อOานออกเขียนไดNในชOวงช้ันท่ี 1 

และอOานคลOองเขียนคลOองในชOวงช้ันท่ี 2” และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยใหN สูงข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)  

การจัดการเรียนรูNแบบรOวมมือและทำงานรOวมกัน (Cooperative & Collaborative Learning) นับวOา

เป�นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนNนผูNเรียนเป�นสำคัญ โดยใชNกระบวนการกลุOมใหNผูNเรียนไดNมีโอกาสทำงาน

รOวมกันเพ่ือผลประโยชน1และเกิดความสำเร็จรOวมกันของกลุOม ซ่ึงการเรียนแบบรOวมมือมิใชOเป�นเพียงจัดใหN

ผูNเรียนทำงานเป�นกลุOม เชOน ทำรายงาน ทำกิจกรรมประดิษฐ1หรือสรNางช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการ

ทดลองแลNว และผูNสอนทำหนNาท่ีสรุปความรูNดNวยตนเองเทOาน้ัน (Sabbah, 2016) แตOผูNสอนจะตNองพยายามใชN

กลยุทธ1วิธีใหNผูNเรียนไดNใชNกระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการทำกิจกรรมตOาง ๆ จัดระบบความรูNสรุปเป�นองค1
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ความรูNดNวยตนเองเป�นหลักการสำคัญ นอกจากน้ีในการเรียนรูNรOวมกันยังมีการประยุกต1ใชNส่ือการสอนทาง

คอมพิวเตอร1และระบบออนไลน1ท่ีสามารถอธิบายเน้ือหา แสดงภาพประกอบ รวมถึงการเคล่ือนท่ีของภาพหรือ

วีดีโอ ซ่ึงทำใหNผูNเรียนไดNเขNาใจและไดNเห็นถึงสOวนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงตOาง ๆ ตามระบบการจัดการเรียนรูN 

(Learning Management System : LMS) สมัยใหมO การมีระบบการจัดการเรียนรูNและส่ือการสอนออนไลน1

ยังสามารถท่ีจะใหNผูNเรียนเรียนไดNอยOางอิสระ โดยใหNผลยNอนกลับไดNอยOางอิสระและมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองตOอผูNเรียนไดNอยOางรวดเร็ว ซ่ึงจะทำใหNผูNเรียนไดNทราบผลการเรียนรูNของตนเอง ประโยชน1ของระบบ

จัดการเรียนรูNออนไลน1ท่ีเห็นไดNชัดเจนก็คือสามารถชOวยเพ่ิมแรงจูงใจใหNแกOผูNเรียนไดNโดยการออกแบบโปรแกรม

ใหNมีภาพและเสียง มัลติมีเดีย และสามารถโตNตอบกับผูNเรียนไดNอยOางรวดเร็ว (ปรัชญนันท1 นิลสุข, 2555; Deng 

& Ma, 2018) ดังน้ันการจัดการเรียนรูNแบบรOวมมือและทำงานรOวมกัน ผูNสอนตNองเลือกเทคนิคการจัดการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกับผูNเรียนและผูNเรียนก็ตNองมีความพรNอมท่ีจะรOวมทำกิจกรรมและรับผิดชอบงานของกลุOม

รOวมกัน โดยกลุOมจะประสบความสำเร็จไดNก็ตOอเม่ือสมาชิกทุกคนไดNเรียนรูNบรรลุตามจุดมุOงหมายเดียวกัน น่ันคือ 

การเรียนเป�นกลุOมหรือเป�นทีมอยOางมีประสิทธิภาพน่ันเอง (สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2553; Kagan, 2013) 

จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกลOาว เม่ือนำมาปรับใชNกับโรงเรียนดาราคาม สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และมีการดำเนินงานมาแตOยังพบวOานักเรียนชOวงช้ันท่ี 2 (ช้ัน

ประถมศึกษาปUท่ี 4–6) ยังมีป�ญหาดNานการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะอยOางย่ิงการอOานและการเขียนดังน้ี 

(1) อOานและเขียนคำท่ีสะกดไมOตรงมาตราผิด (2) การคัดลอกขNอความไมOถูกตNอง (3) การเขียนสรุปเร่ืองท่ีอOาน

ไมOไดN (4) การเขียนแผนภาพโครงเร่ืองและแผนภาพความคิดไมOไดN (5) เขียนถูกเสียงแตOผิดรูป เชOน เขียน 

ขNางลOาง เป�น คOางลOาง (6) เขียนคำท่ีมีพยางค1มากกวOาหน่ึงไมOครบ (7) ไมOเขNาใจความหมายของคำและเน้ือเร่ือง

ท่ีอOาน และ (8) ครูผูNสอนไมOเขNาใจวิธีการสอนการอOานการเขียนท่ีถูกตNอง จากการศึกษาบทความวิชาการและ

รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวขNองกับการจัดการเรียนรูNแบบรOวมมือรOวมใจในอดีตท่ีผOานมาพบวOา วัตถุประสงค1ของการ

จัดการเรียนรูNแบบรOวมมือ ไดNแกO 1) เพ่ือใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNและฝ¥กทักษะกระบวนการกลุOมไดNฝ¥กบทบาทหนNาท่ี

และความรับผิดชอบในการทำงานกลุOม 2) เพ่ือใหNผูNเรียนไดNพัฒนาทักษะการคิดคNนควNา ทักษะการแสวงหา

ความรูNดNวยตนเอง ทักษะการคิดสรNางสรรค1 การแกNป�ญหา การตัดสินใจ การต้ังคำถาม ตอบคำถาม การใชN

ภาษา และการพูด เป�นตNน และ 3) เพ่ือใหNผูNเรียนไดNฝ¥กทักษะทางสังคม การอยูOรOวมกับผูNอ่ืน การมีน้ำใจ

ชOวยเหลือผูNอ่ืน การเสียสละ การยอมรับกันและกัน การไวNวางใจ การเป�นผูNนำและผูNตาม เป�นตNน ดังน้ันการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ีสามารถนำมาประยุกต1ใชNกับการแกNป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 เป�นอยOางดี 

จากแนวคิดดังกลOาวทำใหNผูNวิจัยสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชN

เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 โรงเรียนดาราคาม สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชNวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
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Development : R &D) เพ่ือสรNางแพลตฟอร1มการเรียนรูNรOวมกันรายวิชาภาษาไทยและการใชNรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปUท่ี 6 ซ่ึงเป�นการประยุกต1ใชNนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป�นเคร่ืองมือเสริมในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลOาว ทำใหNผูNเรียนรูNจักการแสวงหาคำตอบจากแหลOงความรูNตOาง ๆ ดNวย

ตนเองอันเป�นผลใหNเกิดพฤติกรรมท่ีฝ�งแนOนเม่ือผูNเรียน “เรียนรูNวOาจะเรียนรูNไดNอยOางไร (Learn how to 

Learn)” อีกท้ังจะเป�นการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูNโดยใชNกระบวนการจัดการเรียนการสอนบนเครือขOาย

การเรียนรูNออนไลน1บนอินเทอร1เน็ต ซ่ึงนำมาใชNในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

โดยสรNางบรรยากาศใหNเป�นดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูN (Digital for Learning) โดยคาดหวังวOาแพลตฟอร1มและ

รูปแบบการจัดการเรียนรูNท่ีพัฒนาข้ึนจะเป�นระบบท่ีชOวยใหNผูNเรียนไดNเรียนรูNรOวมกันในช้ันเรียนเพ่ือสรNาง

สมรรถนะแกOงการเรียนรูNรOวมกัน และเพ่ือเป�นแนวทางในการพัฒนาความรูNใหNแพรOหลายในแวดวงการศึกษา

ของสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนท่ีใชNระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษาตOอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน

สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6  

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการ

จัดการเรียนรูNรOวมกันตามเกณฑ1มาตรฐาน 80/80  

3. เพ่ือหาคOาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดNวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  

5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอการเรียนวิชาภาษาไทย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดKานเน้ือหา มุOงศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดย

ใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 ซ่ึงเป�นเน้ือหาเก่ียวกับหลัก

ภาษาและวรรณคดีไทย 

ขอบเขตดKานประชากร ประชากรท่ีใชNในการวิจัยคร้ังน้ีเป�นนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีลงทะเบียน

เรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปUการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน โรงเรียนดาราคาม สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตดKานพ้ืนท่ี สถานท่ีดำเนินการวิจัยและพัฒนา ไดNแกO โรงเรียนดาราคาม สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6  

 กลุ'มเปVาหมาย (Target Group) กลุOมเปeาหมายท่ีใชNในการวิจัยคร้ังน้ีเป�นนักเรียนระดับประถมศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยในภาคเรียนท่ี 1 ปUการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน โรงเรียนดาราคาม สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 เคร่ืองมือท่ีใชKในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัยประกอบดNวย (1) แพลตฟอร1มการจัดการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) แบบ

ประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผูNเช่ียวชาญ และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอรูปแบบ

การเรียนรูNวิชาภาษาไทย โดยศึกษาจากงานวิจัยของ พงษ1ศักด์ิ ผกามาศ และ ปรางทิพย1 เสยกระโทก (2556) 

การสรNางและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีเป�นแบบสอบถามจะเสนอตOอผูNเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาและการใชNถNอยคำแลNวนำไปทดลองใชN จากน้ันนำมา

ทดสอบหาคOาความเท่ียงโดยใชNสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ

หาคOาอำนาจจำแนกรายขNอโดยหาคOา Item Total Correlation ไดNคOาความเช่ือม่ันเทOากับ .978 

ข้ันตอนการสรKางเคร่ืองมือท่ีใชKในการเรียนการสอน ไดNแกO (1) ศึกษาหลักสูตร/รายวิชาและวิเคราะห1

เน้ือหารายวิชาภาษาไทย (2) กำหนดจุดประสงค1การเรียนรูNเพ่ือกำหนดขอบขOายเน้ือหาในแตOละหนOวยการเรียน 

(3) กำหนดรูปแบบในการนำเสนอเน้ือหา (4) เขียนผังงาน (Flowchart) บทเรียนออนไลน1เพ่ือกำหนดชOอง

ทางการส่ือสารภายใน (5) ออกแบบ Storyboard ตามโครงสรNางแบบลำดับช้ันโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูN

รOวมมือ (6) พัฒนารูปแบบโดยใชN LMS Tool Box และโปรแกรมคอมพิวเตอร1 (7) นำรูปแบบไปทดลองใชNและ

ปรับปรุงแกNไข และ (8) ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

สถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขKอมูล 

1) สถานท่ีทำการทดลอง ไดNแกO โรงเรียนดาราคาม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2) การเตรียมการทดลอง ไดNแกO (1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมขNอมูลและทดลองใชNระบบ (2) เตรียม

ระบบท่ีพัฒนาแลNวใสOไวNในเว็บไซต1 Online สOงขNอมูลข้ึนเคร่ืองแมOขOาย และทดสอบการใชNงาน และ (3) เตรียม

สถานท่ี คอมพิวเตอร1 อุปกรณ1เช่ือมตOอ และกำหนดเวลาท่ีทำการทดลอง  

3) การดำเนินการทดลอง โดยการนำระบบท่ีผOานการประเมินโดยผูNเช่ียวชาญแลNวไปทดลองใชNเพ่ือ

ประเมินหาประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังน้ี 

- ทดลองแบบหน่ึงตOอหน่ึง (One to One Testing) ทดลองกับนักเรียนท่ีเคยเรียนวิชาน้ีมากOอนโดยใชN

การสุOมอยOางงOาย จำนวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาขNอบกพรOองและนำไปปรับปรุงแกNไข  
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- ทดลองกลุOมยOอย (Small Group Testing) ทดลองกับนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีมากOอนโดยใชN

การสุOมอยOางงOาย จำนวน 9 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาขNอบกพรOองและนำไปปรับปรุงแกNไข 

- ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยเลือกนักเรียนกลุOมเปeาหมาย จำนวน 36 คน ซ่ึงดำเนินการ

ตามลำดับดังน้ี (1) ทดสอบกOอนเรียน (Pretest) โดยใหNนักเรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีมี 10 หนOวยการเรียน บทเรียนละ 10 ขNอ (2) ใหNนักเรียนเรียนโดยใชNรูปแบบการเรียนรูNและส่ือการสอน 

(3) ใหNผูNเรียนทำแบบฝ¥กหัดจากรูปแบบการเรียนรูNและส่ือการสอน จำนวน 10 ขNอ และ (4) ทดสอบหลังเรียน 

(Posttest) โดยใหNนักเรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 40 ขNอ และประเมิน

ประสิทธิภาพ E1/E2 ในภาพรวม 

การวิเคราะหDขKอมูล  

ผูNวิจัยนำขNอมูลท่ีไดNจากการวิจัยไปวิเคราะห1ดNวยโปรแกรมคอมพิวเตอร1 โดยดำเนินการดังน้ี  

1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน

สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 ประกอบดNวย  

1.1 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยผูNเช่ียวชาญ จำนวน 5 คน โดยใชN

เกณฑ1การประเมินแบบมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ มีเกณฑ1การแปลความหมายจะเป�นดังน้ี 

     คOาคะแนน ระดับความคิดเห็น 

     4.51 – 5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50 เหมาะสมมาก 

     2.51 – 3.50 เหมาะสมปานกลาง 

     1.51 – 2.50 เหมาะสมนNอย 

     1.00 – 1.50 เหมาะสมนNอยท่ีสุด 

1.2 การวิเคราะห1หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไดNแกO (1) หาคOาสถิติพ้ืนฐาน 

ไดNแกO รNอยละ คOาเฉล่ียของคะแนน และสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงไดNจากแบบทดสอบแตOละหนOวยการเรียน

และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน (2) หาประสิทธิภาพตามเกณฑ1 80/80 (3) หาดัชนีประสิทธิผล            

(4) วิเคราะห1เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกOอนเรียนและหลังเรียนโดยใชNสถิติ t-test และ (5) 

วิเคราะห1ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอการเรียนดNวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดNวยวิธีการดังกลOาว 

โดยหาคOาเฉล่ีย (�̅�) และสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และนำคOาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ1ท่ีต้ังไวN โดยใชN

เกณฑ1การประเมินแบบมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ  

2) สถิติท่ีใชNในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดNแกO (1) คOาอำนาจจำแนก 

(Discrimination) โดยใชNวิธีวิเคราะห1ตามแบบอิงเกณฑ1ของ Brennan (2) คOาระดับความยาก (Difficulty)    
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(3) คOาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแตOละขNอ โดยใชNสูตร IOC (4) คOาความเช่ือม่ัน (Reliability) 

ของแบบทดสอบ โดยใชNสูตร KR20 ของคูเดอร1 ริชาร1ดสัน (Kuder – Richardson)  

𝐵 = !
"!
− #

""
 ,  𝑃 = $%&$'

()
 , IOC = ∑$

"
,  𝑟++ =

,
,-.

)1 − ∑/0
1"
+ 

3) สถิติท่ีใชNในการหาคOาดัชนีประสิทธิผล โดยใชNวิธีของ กูดแมน เฟรทเชอร1 และ ชไนเดอร1  

คKาดัชนีประสิทธิผล =
ร`อยละของผลรวมของคะแนนหลังเรียน − ร`อยละของผลรวมของคะแนนกKอนเรียน

100 − ร`อยละของผลรวมของคะแนนกKอนเรียน
 

4) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ1มาตรฐาน 80/80 โดยใชNสูตร

ในการคำนวณ  

𝐸. =
∑$
% ×.33

4
, 𝐸( =

∑$
% ×.33

5
 

5) เปรียบเทียบความแตกตOางของคะแนนผลการทดสอบกOอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชN t-test 

(Dependent Samples) โดยใชNสูตรในการคำนวณ 

𝑡 =
∑𝐷

%𝑛∑𝐷
!(∑𝐷)!

(𝑛 − 1)

 

 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการ

จัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6” สามารถแสดงผลการวิจัยและการวิเคราะห1

ขNอมูลตามวัตถุประสงค1ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน

สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 ตามวิธีการท่ีไดNนำเสนอมาน้ีสามารถม่ันใจไดNในเร่ืองคุณภาพท่ี

เพียงพอสำหรับการนำรูปแบบการเรียนรูNน้ีไปใชNงานไดNจริงสำหรับการเรียนรูNวิชาภาษาไทย 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการ

จัดการเรียนรูNรOวมกันท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ1มาตรฐาน 80/80  พบวOารูปแบบน้ีมีประสิทธิภาพ 

80. 96 /81. 68 หมายความวOา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูN

รOวมกันทำใหNผูNเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูNเทOากับรNอยละ 80.88 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูN การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูNเรียนเทOากับรNอยละ 81.68 จึงเป�นไปตามเกณฑ1มาตรฐาน 80/80 ตามความมุOง

หมายในการวิจัยท่ีต้ังไวN 

3. ผลการหาคOาดัชนีประสิทธิผล )The Effectiveness Index ( ของ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันท่ีผูNวิจัยพัฒนาข้ึนเทOากับ 0.8012 
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4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดNวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันมีคะแนนเฉล่ียกOอนเรียนเทOากับ 20.21 จากคะแนนเต็ม 40 

คิดเป�นรNอยละ 50.23 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทOากับ 33.72 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป�นรNอยละ 84.07 

เม่ือนำคะแนนเฉล่ียท่ีไดNไปทดสอบดNวย t-test (t=-52.658) พบวOาคะแนนหลังเรียนสูงกวOาคะแนนกOอนเรียน

อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

5. ผลการศึกษาเพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูNเช่ียวชาญท่ีมีตOอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันพบวOา คุณภาพของรูปแบบน้ีเฉล่ียอยูOในระดับระดับมาก 

(�̅�=4.21, S.D.=0.565) สOวนผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันท่ีพัฒนาข้ึนพบวOา นักเรียนมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูOในระดับ

มากทุกดNาน ไดNแกO ดNานเน้ือหา (�̅�=4.17, S.D.=0.644) ดNานการออกแบบ (�̅�=4.04, S.D.=0.623) และดNาน

ทัศนคติ (�̅�=4.20, S.D.=0.635)  
 

 ตัวอยOางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 โรงเรียนดาราคาม แสดงดังภาพท่ี 1 

 

          

                                  (1)                                                         (2) 
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                                       (3)                                                 (4) 

ภาพท่ี 1 ตัวอยOางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน 

สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการ

เรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 สามารถสรุปและอภิปรายผลในประเด็นตOอไปน้ี 

 1. ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชN

เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทOากับ 

80.96/81.68 หมายความวOา รูปแบบน้ีทำใหNนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูNเทOากับรNอยละ 80.96 และมี

ประสิทธิภาพทางการเรียนรูNหรือประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรูNและส่ือการสอนในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูNเรียนเทOากับ รNอยละ 81.68 แสดงวOารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชN

เทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ1มาตรฐาน 80/80 สามารถชOวยใหNนักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความกNาวหนNาทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยไดNเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลNองกับงานวิจัยของ กุลธวัช สมารักษ1 (2555) นันทพล มีย่ิง (2559) พัฒนศักด์ิ 

กงภูธร และคณะ (2562) และ อดุล ไชยเสนา และคณะ (2563) และท่ีเป�นเชOนน้ีเน่ืองจาก 

 1.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันมี

คะแนนเฉล่ียสูงกวOาเกณฑ1มาตรฐานท่ีกำหนดไวN เพราะผูNวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยOางเป�น

ระบบต้ังแตOการศึกษาและวิเคราะห1ขNอมูลโดยใชNกระบวนการแบบจำลอง ADDIE การออกแบบเน้ือหาเก่ียวกับ

ภาษาไทยอาศัยข้ันตอนการเรียนรูNรามกันผOานระบบบริหารจัดการเรียนรูN ซ่ึงผOานการตรวจสอบจากผูNเช่ียวชาญ

ดNานเน้ือหาแลNวปรับปรุงแกNไขการเขียนผังงาน หลังจากน้ันไดNผOานการตรวจสอบจากผูNเช่ียวชาญดNานการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 619 ~ 
 

ออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร1 แลNวจึงนำไปทดลองกับกลุOมเปeาหมายเพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพ

และนำผลท่ีไดNมาปรับปรุงแกNไข ซ่ึงเป�นวิธีการดำเนินการผลิตส่ือและรูปแบบการเรียนรูNตามกระบวนการของ

การวิจัยและพัฒนา )R&D ( และการอาศัย LMS Tool Box ของการสรNางเน้ือหาและสOวนปฏิสัมพันธ1ในรายวิชา

ภาษาไทย ซ่ึงสอดคลNองกับงานวิจัยของ ศิริมาตย1 อินทร1ตามา (2555) พรศักด์ิ ทองมา (2556) Kaewkiriya & 

Utakrit (2012) Oludele & et al. (2014) และ อุเทน ชวดนุช (2562) ดังน้ันผูNเรียนจึงมีความเขNาใจในการ

เรียนรูNหลักภาษาไทยและวรรณคดีไทยในระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6 มากย่ิงข้ึน 

 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันท่ี

พัฒนาข้ึน ผูNวิจัยไดNศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดของ พงษ1ศักด์ิ ผกามาศ (2556) ในการ

ออกแบบ LMS ดังน้ี 1) การวิเคราะห1เน้ือหาวิชา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการ

เรียนรูNรOวมกัน ไดNแกO (1) ระบุป�ญหาการเรียนท่ีตNองการวิเคราะห1 (2) การรวบรวมและประมวลผลขNอมูล (3) 

พัฒนาแนวทางการแกNป�ญหาท่ีเป�นไปไดN (4) นำแนวทางแกNป�ญหาไปทดสอบ และ (5) เลือกรูปแบบการเรียนท่ี

ดีท่ีสุดไปใชNหาคำตอบ 3) การกำหนดกิจกรรมรOวมและการประมวลความรูN 4) การดำเนินการเรียนการสอน

ดNวยรูปแบบและส่ือการสอนโดยอาศัยชOองทางในการส่ือสารท่ีจัดไวN และ 5) การทดสอบหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนรูNโดยพิจารณาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนแบบฝ¥กหัดทNายบท 

 1.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันท่ี

พัฒนาข้ึนมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรูNและการตรวจสอบวOาผูNเรียนบรรลุผลลัพธ1การเรียนรูNท่ีกำหนดท้ัง

ทางดNานเน้ือหา การคNนควNา การประมวลความรูN การสนทนา การคิดเชิงวิพากษ1 และการหาบทสรุปรOวมกัน 

2. คOาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการ

เรียนรูNรOวมกันมีคOาเทOากับ 0.8012 หมายความวOา หลังการเรียนดNวยรูปแบบการเรียนรูNน้ีมีคะแนนเพ่ิมข้ึนคิด

เป�นรNอยละ 80.12 โดยสอดคลNองกับงานวิจัยของ วราลักษณ1 เรืองจันทร1 และ วรวุฒิ ม่ันสุขผล (2562) และ 

ญาณินท1 อุดมสุขถาวร (2562) ท่ีเป�นเชOนน้ีเพราะส่ือน้ีมีรูปแบบการนำเสนอท่ีเหมือนกับการเรียนกับครูผูNสอน

โดยตรง มีการเพ่ิมความเขNาใจโดยใชNกระบวนการเรียนรูNรOวมกัน มีท้ังตัวอักษร กราฟ¬ก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 

และมัลติมีเดีย ทำใหNผูNเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรูN ไมOรูNสึกเบ่ือ และใหNขNอมูลปeอนกลับเพ่ือเสริมแรงโดย

อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ท่ีวOารูปแบบการเรียนการสอนไดNออกแบบใหNมีกิจกรรม

และสถานการณ1ท่ีทNาทายใหNผูNเรียน โดยมีเปeาหมายการเรียนรูNเชิงวิพากษ1 ผูNเรียนเกิดจินตนาการเป�นตัวกระตุNน 

การนำเสนอท่ีแปลกใหมOสามารถดึงดูดความสนใจอยูOตลอดเวลา ทำใหNผูNเรียนเกิดความอยากรูNอยากเห็นใน

ลักษณะของความตNองการท่ีจะเรียนรูNส่ิงท่ีแปลกใหมO (Yunus, 2018) จากเหตุผลดังกลOาวจึงทำใหNผูNเรียนมี

ความรูNและเขNาใจวิชาภาษาไทยมากย่ิงข้ึน  

3. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตOอการเรียนดNวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันพบวOา นักเรียนมีความคิดเห็นตOอการเรียนดNวยรูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันดNานเน้ือหาอยูOในระดับมาก 

(�̅�=4.17, S.D.=0.644) แสดงวOานักเรียนมีความพอใจตOอเน้ือหาท่ีนำมาสรNางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกัน ซ่ึงสอดคลNองกับงานวิจัยของ ญาณินท1 อุดมสุขถาวร 

(2562) Txin & Yunus (2019) และ Biswas (2020) ดN านการออกแบบ ก็อ ยูO ในระดับมาก (�̅�=4.04, 

S.D.=0.623) แสดงวOากระบวนการออกแบบสามารถสรNางรูปแบบการเรียนรูNท่ีมีประสิทธิภาพไดN สOวนดNาน

ทัศนคติอยูOในระดับมากเชOนกัน (�̅�=4.20, S.D.=0.635) แสดงวOาผูNเรียนมีทัศนคติท่ีดีตOอการเรียนดNวยรูปแบบ

และส่ือท่ีใชN ซ่ึงสอดคลNองกับงานวิจัยของ มหาชาติ อินทโชติ (2557) Edmunds & Hartnett (2014) และ 

Yunus (2018) เน่ืองจากทัศนคติของผูNเรียนท่ีมีตOอบทเรียนน้ันเป�นส่ิงสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพ ทำใหN

ทราบถึงความตNองการท่ีแทNจริงของผูNเรียนไดNชัดเจนย่ิงข้ึน การใหNผูNเรียนเป�นผูNเลือกท่ีจะเรียนส่ิงใดดNวยตนเอง

น้ันเป�นสOวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูNท่ีดีและทำใหNผูNเรียนเกิดการเรียนรูNจากการเรียนรูNรOวมกันไดNดีข้ึน  

  ดังน้ันสามารถสรุปไดNวOา จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยโดยใชNเทคนิคการจัดการเรียนรูNรOวมกันสำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปUท่ี 6” ตามวิธีการท่ีไดN

นำเสนอมาน้ี สามารถม่ันใจไดNในเร่ืองคุณภาพท่ีเพียงพอสำหรับการนำรูปแบบการเรียนรูNน้ีไปใชNงานไดNจริง

สำหรับการเรียนรูNวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปUท่ี 6 

 

ขKอเสนอแนะ  

ขKอเสนอแนะในการพัฒนา ประกอบดNวย (1) เน้ือหาของบทเรียนตNองสอดคลNองกับวัตถุประสงค1การ

เรียนรูN (2) บอกจุดประสงค1กับผูNเรียนอยOางชัดเจน (3) การออกแบบโครงสรNางและวางแผนเสNนทางการเขNาถึง

การเรียนรูNท่ีดี (4) มีระบบตรวจสอบวOาผูNเรียนบรรลุผลลัพธ1การเรียนรูNท่ีกำหนด (5) ตNองใหNผูNเรียนเรียนรูNแบบ 

Non-Linear Approach (6) พัฒนาไปสูOการเรียนรูNเชิงวิเคราะห1และวิพากษ1 (7) จัดใหNมีแบบฝ¥กปฏิบัติอยOาง

สม่ำเสมอและมีการโตNตอบกลับทันทีทันใด และ (8) การบันทึกขNอมูลการเขNาถึง ผลการประมวลความรูN และ

การใชNงานในรูปแบบมาตรฐาน 

ขKอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป (1) ควรพัฒนาแพลตฟอร1มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ีใหNมี

องค1ประกอบท่ีจะใชNเป�นส่ือการเรียนรูNมาตรฐานมากย่ิงข้ึน จะทำใหNไดNขNอมูลเชิงลึกเพ่ือนำมาปรับปรุงรูปแบบ

การเรียนรูNใหNมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชา

อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือเป�นการเพ่ิมทรัพยากรการเรียนรูNสมัยใหมOสำหรับเยาวชนไทยตOอไป  
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บทคัดย'อ 

 เถ(าปาล,มน้ำมันเป2นวัสดุเหลือท้ิงจาก บริษัท ทักษิณปาล,ม (2521) จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร,ธานี ท่ีได(

จากการนำเส(นใยผสมกับกะลาปาล,มน้ำมันไปเป2นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล,มการนำเถ(า

ทลายปาล,มน้ำมัน (OPA) มีวัตถุประสงค,นำมาประยุกต,ใช(เพื่อลดการใช(ทรัพยากรทางธรรมชาติและผลผลิต

ท่ี เหลือทิ้ง โดยเลือกใช(หินคลุกปลายตะแกรงจากโรงโมYหินนันประเสริฐ ในจังหวัดนครสวรรค, และ เถ(า

ปาล,มน้ำมัน เพื่อนำวัสดุมาใช(ให(เกิดประโยชน,ในชั้นรองพื้นทางและมาเปรียบเทียบกับข(อกำหนดตาม

มาตรฐานกรมทางหลวงงานวิจัยนี้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักแบกทาน (CBR) ซึ่งใช(การปรับ

อัตราสYวนผสม ตามที่กำหนดเพื่อนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเกณฑ,มาตรฐานกรมทางหลวง (ทล.ม.

205/2532) โดยการทดลองทำการหาคYาความชื่นที่เหมาะสม (OMC) และความหนาแนYนแห(งสูงสุด (MDD) 

ในการทดลองน้ีกำหนดสัดสYวนปริมาณวัสดุดังตYอไปน้ี ปริมาณเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน (OPA)ตYอปริมาณหินคลุก

ปลายตะแกรง ที่ร(อยละ 0:100, ร(อยละ 10:90, ร(อยละ 20:80, ร(อยละ 30:70 ตามลำดับ จากการทำการ

ทดลองพบวYา ปริมาณของเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน (OPA) ที่เพิ่มขึ้นสYงผลให(ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักแบก

ทาน (CBR)ลดน(อยลง และเมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.- ท.109/2517 ซึ่งอัตราสYวน SC0-10 และ  

SC0-20 ได(คYา (CBR) ไมYน(อยกวYาร(อยละ 25เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานชั้นรองพื้นทางของกรมทาง

หลวงสามารถนำมาใช(ประโยชน,ในงานรองพ้ืนทางได(  

 

คำสำคัญ :  หินคลุกปลายตะแกรง  เถ(า ทลายปาล,มน้ำมัน การรับน้ำหนักแบกทาน  ช้ันรองพ้ืนทาง 
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Abstract 

 Oil Palm ash (OPA) is a waste material from Thaksin Palm (1978) Company Limited in 

Suratthani Province.  It is obtained from the use of fibers mixed with oil palm shells as fuel in 

the palm oil industry.  OPA is proposed to be used to reduce the use of natural resources and 

waste.  This research was to study the effectiveness of mixing OPA with crushed rock from the 

NanPrasert stone mill in NakhonSawan as a subbase in road pavements and comparing the 

results with the Department of Highways specification for subbase. (DH T 205/2532). The 

California Bearing Ratio Test (CBR) was used to study the changes in optimum moisture content 

(OMC) and maximum dry density (MDD) with the changes in the percent of OPA in the crushed 

rock. OPA contents of 10%, 20% and 30% were studied in the crushed rock mix. The method 

of DH-T 109/1974 was followed for the research. The results indicated that an increase in OPA 

caused a decrease in CBR.  However, the 10% and 20% mixes of OPA and crushed rock gave 

CBR values greater than 25 confirming that these mixes can be used as a soil aggregate 

subbase. 

 

Keywords: Crushed rock, Oil palm ash (OPA), California Bearing Ratio (CBR), Subbase 

 

บทนำ 

 เถ(าปาล,มน้ำมันมีลักษณะเป2นผงฝุ�นน้ำหนักเบาสามารถฟุ�งกระจายได(งYาย เถ(าปาล,มน้ำมันที่เกิดขึ้นมี

การนำมาใช(ประโยชน,น(อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแตYละป� สYวนใหญYต(องนำไปทิ้ง ทำให(เกิดป�ญหา

ในเรื่องการกำจัดทิ้งตามมา เชYน ป�ญหาทางด(านสภาวะแวดล(อม เป2นต(น นอกจากนี้นโยบายของรัฐที่จะนำ

น้ำมันปาล,มมาใช(เป2นพลังงานทดแทน เชYน ไบโอดีเซล ซึ่งทำให(ต(องมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล,มน้ำมันเพิ่มข้ึน 

ซึ่งคาดวYาอาจจะใช(พื้นที่ในการปลูกปาล,มน้ำมันถึง 10 ล(านไรY จึงจะเพียงพอตYอการนำมาใช(ในไบโอดีเซลได( ซ่ึง

หากโครงการดังกลYาวเป2นไปตามแผนงานที่ตั ้งไว(จะสYงผลให(เกิดเถ(าทลายปาล,มน้ำมันจำนวนมากขึ้นกวYา

ป�จจุบันถึง 6 เทYาตYอป� และยYอมสร(างป�ญหาในเรื่องการกำจัดทิ้งให(มากยิ่งขึ้น(https:// webkc.dede.go.th)

ข(อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสหกรณ, พบวYาในป� พ.ศ.2554-2557 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก

ปาล,มเพิ ่มมากขึ ้นดังรูปที ่ 1 ทำให(กากของผลปาล,มมีปริมาณที่สูงตามผลการผลิตปาล,มหรือประมาณ 

2,147,000 ตันตYอป� แตYหลังจากการเผาพบวYาเถ(าทลายปาล,มน้ำมันที่เกิดขึ้นมีปริมาณสูงถึง 107,000 ตันตYอป� 

ดังนั้นการศึกษาเถ(าปาล,มน้ำมัน ซึ่งเป2นผลพลอยได(ชนิดหนึ่งของโรงงานชีวมวล จึงเป2นเรื่องที่จำเป2นและทวี

ความสำคัญมากขึ้นในอนาคตอันใกล(ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป2นการนำเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน ของบริษัท ทักษิณ
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ปาล,ม (2521) จำกัด มาเป2นสYวนผสมเพื่อพัฒนาช้ันรองพื้นทาง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ได(นำหินคลุกปลายตะแกรง

มาศึกษาและพัฒนาตYอยอดมาจาก (การปรับปรุงหินคลุกด(อยคุณภาพเพื่อนำมาใช(เป2นวัสดุงานทาง) ของคุณ

ทวีศักดิ์  ป�ติพงษ,สุข ข(อมูลจากวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ป�ท่ี24 ฉบับท่ี3 พ.ศ.2556 โดยการปรับปรุง

เพื ่อใช(ในงานชั ้นทาง ซึ ่งวิจัยนี ้หาอัตราสYวนที ่เหมาะสมที ่ใช(ในงานเพื ่อพัฒนา และนำมาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนัก California Bearing Ratio (CBR) ที่เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.- ท.

109/2517 วิธีทดลองเพื่อหาคYา (CBR) ไมYน(อยกวYาร(อยละ 25 ที่ความหนาแนYนแห(งของการบดอัดร(อยละ 95

ตามมาตรฐาน (ทล.ม.205/2532) ของกรมทางหลวงนั้น ในการพัฒนาชั้นรองพื้นทางโดยใช(หินคลุกปลาย

ตะแกรงที่มีเถ(าทลายปาล,มน้ำมันเป2นสYวนผสมนั้น เป2นแนวทางหนึ่งในการนำวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

ปาล,มน้ำมันมาใช(ให(เกิดประโยชน, และสร(างมูลคYาเพิ่ม รวมทั้งยังเป2นการพัฒนาคุณภาพวัสดุในงานวิศวกรรม

การกYอสร(างทางให(มีความคุ(มคYามากย่ิงข้ึน และยังเป2นมิตรตYอส่ิงแวดล(อมอีกด(วย 

 

 

  รูปที่ 1 พื้นที่ปลูก พื้นที่ให(ผลและปริมาณผลผลิตปาล,มน้ำมันของประเทศ ป� 2554-2557 

   (http://webkc.dede.go.th/testmax/node/2529) 

 

วัตถุประสงคHการวิจัย 

 1. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด(านการรับกำลังแบกทานของหินคลุกปลายตะแกรงผสมเถ(า

ทลายปาล,มน้ำมันโดยใช(ปริมาณเถ(าทลายปาล,มน้ำมันท่ีร(อยละ 10,20,30 ตามลำดับ 
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 2. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด(านวิศวกรรมของหินคลุกปลายตะแกรงผสมเถ(าทลาย

ปาล,มน้ำมัน 

 3. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุโดยการทดสอบตามเกณฑ,มาตรฐานชั้นรองพื้นทาง

ของกรมทางหลวง 

 

ขอบเขตของการศึกษา /วิจัย  

  1.การทดสอบหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุโดยการนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ,มาตรฐานรอง

พ้ืนทางวัสดุมวลรวมมาตรฐานท่ี ทล .-ม. 205/2532 

  2.การทดสอบการหาขนาดเม็ดวัสดุ (Sieve Analysis) ตามการทดลองท่ี ทล.-ท.204/2516 

  3.การทดสอบ Compaction Test แบบสูงกวYามาตรฐาน ตามการทดลองท่ี ทล .-ท. 108/2517 

  4.การทดสอบเพ่ือหาคYา(CBR) )เทียบเทYา AASHTO T 193 ( ตามการทดลองท่ี ทล.-ท. 109/2517 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1.วัสดุท่ีใช(ทดสอบ 

   

             
  

    รูปท่ี 2 เถ(าทลายปาล,มน้ำมัน     รูปท่ี 3 หินคลุกปลายตะแกรง 
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ตารางท่ี 1 วัสดุท่ีใช(ในการทดลอง 

รายการ ชนิดวัสดุ คุณสมบัติพ้ืนฐาน 

1. เถ(าทลายปาล,มน้ำมัน ผงละเอียดสีเทาดำ สามารถรYอนผYานตะแกรงเบอร, 

4 ได(ท้ังหมด 

2. หินคลุกปลายตะแกรง ขนาดคละกันอยYางสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานทล.-ม.

205/2532 

3. น้ำ น้ำประปา คYา PH = 7 

 

2.การเตรียมตัวอยYางการทดสอบ 

 วัสดุที่ใช(ทดสอบได(แกYหินคลุกปลายตะแกรงและเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน (OPA) ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐาน

ดัง ตารางที่ 1 จากนั้นจึงทำการแบYงหินคลุกปลายตะแกรงออกเป2นสี่สYวน (Quartering) แล(วรYอนผYานตะแกรง 

เบอร, ¾ น้ิว สYวนท่ีค(างบนตะแกรงเบอร, ¾ น้ิว ให(ท้ิงและชดเชยด(วยวัสดุท่ีผYานตะแกรงเบอร, ¾ น้ิว แตYค(างบน

ตะแกรงเบอร, 4 ด(วยจำนวนน้ำหนักที่เทYากัน ทดลองหาปริมาณความชื้นที่ทำให(เกิดความหนาแนYนสูงสุด ตาม

อัตราสYวนในตารางที่ 2 ด(วยวิธีบดอัดแบบสูงกวYามาตรฐาน (Modifier Procter Test) ตามมาตรฐาน ASTM 

D1557-02 จากวัสดุท่ีได(จัดเตรียมไว(ในถุงพลาสติกเพ่ือใช(ทดสอบตYอไป 

 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณ, 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ, ท่ีสำคัญประกอบด(วย Loading Machine มีความสามารถรับแรงได(ไมYน(อยกวYา 

5,000 กิโลกรัม (ประมาณ 10,000 ปอนด,) แบบสำหรับเตรียมตัวอยYางขนาดเส(นผYานศูนย,กลางภายใน 152.4 

มม. (6.0น้ิว) สูง 177.8 มม. (7.0 น้ิว) พร(อมปลอก (Collar) สูงโดยประมาณ 50.8 มม. (2.0 น้ิว) และฐานแบบ 

(Base Plate) สำหรับยึดแบบและปลอก รวมทั้งแทYงโลหะรอง (Spacer Disc) มีเส(นผYานศูนย,กลาง 150.8 มม. 

(5 5/16 นิ้ว) แผYนถYวงน้ำหนัก (Surcharge Weight) ขนาดเส(นผYานศูนย,กลางภายใน 149.2 มม. (57/8นิ้ว) มี

มวลเทYากับ 2,268 กรัม (5.0 ปอนด,) และอุปกรณ,ดัง(รูปท่ี 4)  
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 รูปท่ี 4 อุปกรณ,ท่ีใช(ในการทดสอบ           รูปท่ี 5 เคร่ืองกด Loading Machine 

           
           

 รูปท่ี 6 ตะแกรงรYอนวัสดุ                     รูปท่ี 7 เคร่ืองวัดการขยายตัว Tripod 

 

ตารางที่ 2 การออกแบบอัตราสYวนผสมสำหรับการรับน้ำหนักแบกทานแบบเป�ยก (Soak) ของวัสดุชั้นรองพ้ืน

ทาง (Sub-base course) โดยใช(การบดอัดแบบสูงกวYามาตรฐาน(Compaction Test, AASHTO T 180) 

 

สูตรผสม 

 

เถbาทลายปาลHมน้ำมัน 

)รbอยละ(  

 

หินคลุกปลายตะแกรง 

)รbอยละ(  

 

จำนวนตัวอย'าง 

)ตัวอย'าง(  

Control 0 100 9 

SC0-10 

SC0-20 

SC0-30 

10 90 9 

20 80 9 

30 70 9 
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4. ข้ันตอนการทดลอง 

 การออกแบบสYวนผสมดัง(ตารางที่ 2) สูตรผสม สูตร Control, SC0-10 ,SC0-20 ,SC0-30 โดยใช(วัสดุหิน

คลุกปลายตะแกรง และเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน(OPA) ร(อยละ 0:100,90:10 ,80:20 และ70:30 ตามลำดับ 

จากนั้นนำมาบดอัดในแบบหลYอ(Mold) โดยการบดอัดแบบสูงกวYามาตรฐาน (ทล-ท.108/2517) ใช(ปริมาณน้ำ

ที่เหมาะสมเพื่อทดสอบหาคYาความหนาแนYนสูงสุด(Optimum Moisture Content, OMC) ทำการทดสอบแตY

ละสูตรโดยเพิ่มปริมาณน้ำครั้งละ 2% (60 CC.)นำตัวอยYางไปชั่งน้ำหนักทำซ้ำจนกวYาคYาจะลดต่ำลงขั้นตอน

ตYอไปคือการทดสอบหากำลังรับน้ำหนักแบกทานของวัสดุ California Bearing Ratio (CBR) ตามการทดลองท่ี 

(ทล-ท.109/2517) หรือเทียบเทYา(AASHTO T 193)ตามลำดับตYอไป 

 

    
 

        รูปท่ี 8 ตารางขนาดคละของรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม            รูปท่ี 9 SIVE ANALYSIS 

         ตามมาตรฐานท่ี ทล .ม. 205/2532                                                                                     

  

ตองม ีว ัสด ุตองม ีว ัสด ุ

คางอย ูบาง คางอย ูบาง

#200 2-8 5-20 5-15 5-20 6-20

#40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50

#10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100

1" 100 100 100

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 -

2" 100 100 - - -

ปร ิมาณผ ่านตะแกรง	

Sieve GRADE

Size A B C D E

เกรด C C D D

ปร ิมาณว ัสด ุผ ่านตะแกรง

100 100

#200 7.6 11.1 15.5 19.2

#40 15.1 21.7 27.3 34

#10 29.6 35.7 44.4 50.8

1" 100 100

3/8" 60.8 64.7 68.4 73.6

2"  -  - - -

Sieve

Size Control SC-10 SC-20 SC-30

ว ัสด ุ
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รูปท่ี 10 รYอนวัสดุด(วยตะแกรงเบอร, 3/4”และเบอร,4# 

 
 

รูปท่ี 11 ตวงน้ำโดยใช(น้ำท่ี OMC หักลบกับความช้ืนของวัสดุโดยเร่ิมจาก 4% และเพ่ิมคร้ังละ 2% 

 

 
 

รูปท่ี 12 บดทับท่ี คร้ัง จำนวน25 3 ช้ัน และปาด แตYงผิวหน(าให(เรียบ 
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รูปท่ี 13   วัดคYาการบวมตัวของวัสดุทดสอบภายใต(สภาวะเป�ยก )Soak( 

 

 
        

รูปท่ี 14  เคร่ืองทดสอบคYาการรับน้ำหนักแบกทานของวัสดุ  

 

ผลการวิจัย 

 1.1 ผลการหาขนาดคละของวัสดุ 

วัสดุเถ(าปาล,มน้ำมัน(OPA) มีลักษณะเป2นผงละเอียดทำให(สามารถรYอนผYานตะแกรงเบอร, 4 ได(ทั้งหมดจึง

นำมาใช(ในสYวนของมวลละเอียดโดยเมื่อนำมาผสมกับหินคลุกปลายตะแกรงแล(วสามารถนำมาใช(ในงานรองพ้ืน

ทางได(ตามเกรดดังแสดงใน (รูปท่ี 9) ได(แกYสูตร Control อยูYเกรด C , SC0-10 อยูYเกรด C , SC0-20 อยูYเกรด 

D, SC0-30 อยูYเกรด D ซ่ึงสามารถนำมาใช(ในการทดสอบหาคุณสมบัติเพ่ือมาใช(งานในช้ันรองพ้ืนทางได( 

1.2 ผลทดสอบการบดอัดแนYนแบบสูงกวYามาตรฐาน 

 จากการใช(เถ(าปาล,มน้ำมัน(OPA) แทนที่หินคลุกปลายตะแกรงในการบดอัดวัสดุแบบสูงกวYามาตรฐาน 

ดังแสดงใน (รูปที่ 15) พบวYาการบดอัดวัสดุหินคลุกปลายตะแกรงปกติ (Control) มีปริมาณน้ำที่จุด OMC 
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เทYากับ ร(อยละ 8.60 เมื่อแทนที่หินคลุกปลายตะแกรงด(วยเถ(าปาล,มน้ำมัน ในอัตราสYวนร(อยละ 10 ถึง 30 ดัง

ตัวอยYาง SC0-10, SC0-20 และ SC0-30 ปริมาณน้ำที่จุด OMC จะมีคYาสูงขึ้นตามปริมาณเถ(าปาล,มน้ำมัน ซึ่งสYงผล

ให(ความหนาแนYนลดลง เนื่องจากเถ(าปาล,มน้ำมันมีลักษณะเป2นผงละเอียดแตYมีน้ำหนักเบาทำให(มีสYวนละเอียด

มากกวYาหินคลุกปลายตะแกรงท่ีมีน้ำหนักเทYากัน ดังน้ันจึงทำให(วัสดุท่ีทำการบดอัดใช(น้ำในสYวนผสมท่ีจุด OMC 

สูงกวYาวัสดุสูตร Control ทำให(คYาความหนาแนYนแห(งลดต่ำลงตามลำดับ 

 

 
 

รูปท่ี 15 Compaction Test  

1.3 ผลทดสอบคYา (CBR) 

 คYา California Bearing Ratio(CBR) ของวัสดุหินคลุกปลายตระแกรงผสมเถ(าปาล,มน้ำมัน มีคุณสมบัติ

ของวัสดุพื้นทางอยYางครYาวๆ วYาวัสดุชนิดดังกลYาวเหมาะที่จะใช(กับงานกYอสร(างถนนในชั้นดินถม ชั้นรองพื้นทาง 

โดยสูตร Control หินคลุกปลายตะแกรงร(อยละ 100 มีคYา(CBR) เทYากับร(อยละ 47.6 ดังแสดงใน (รูปที่ 16) 

ซ่ึงอยูYในเกณฑ,มาตรฐานท่ีสามารถนำมาใช(งานได( เม่ือเปรียบเทียบกับสูตร SC0-10 ใช(เถ(าปาล,มน้ำมันร(อยละ 10 

พบวYาคYา(CBR) มีคYาสูงใกล(เคียงกับสูตร Control มีคYาร(อยละ 39.1 และเมื่อสูตร SC0-20 แทนท่ีเถ(าปาล,มน้ำมัน

ร(อยละ 20 พบวYาคYา(CBR) มีคYาร(อยละ 25.8 ซึ่งอยูYในเกณฑ,ที่สามารถใช(งานใด( และสูตร SC0-30 ซึ่งแทนที่เถ(า

ปาล,มน้ำมันร(อยละ 30 พบวYาคYา(CBR) มีคYาร(อยละ 22.6  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานรองพื้นทางกรม

ทางหลวงแล(วคYา (CBR) ต(องไมYน(อยกวYาร(อยละ 25 (ทล.ม.205/2532) แสดงให(เห็นวYาหินคลุกปลายตะแกรง
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กับเถ(าปาล,มน้ำมันสามารถใช(เป2นแนวทางเพื่อการนำมาผสมเพื่อใช(งานในชั้นรองพื้นทางได(ในเกณฑ,ท่ี

เหมาะสม 

 

  

รูปท่ี 16   CBR TEST 

 

อภิปรายผล  

 ในการทดสอบ California Bearing Ratio(CBR) โดยการใช(วัสดุหินคลุกปลายตะแกรงผสมเถ(าทลาย

ปาล,มน้ำมัน(OPA)นั้น เมื่อนำเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน และหินคลุกปลายตะแกรงมาใช(ในปริมาณร(อยละ 10:90, 

20:80, 30:70 โดยเมื่อมีปริมาณที่มากขึ้นทำให(ขนาดคละของมวลละเอียดเพิ่มมากขึ้น จึงสYงผลทำให(คYา(CBR) 

ลดน(อยลงตามลำดับเนื่องจากเถ(าทลายปาล,มน้ำมันทำให(เกิดความหนาแนYนน(อยลง ซึ่งควรเพิ่มการทดสอบ

และกำหนดสYวนผสมชนิดอื่นหรือวัดุอื่นเพิ่มเติมและดูคYา(CBR) วYาจะลดลง หรืออยูYในเกณฑ,ท่ีสามารถนำมาใช(

ประโยชน,ในงานทางได(มากน(อยเพียงใด จึงจะทำให(การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเถ(าทลายปาล,มน้ำมันมีความชัดเจน

มากย่ิงข้ึน 

 

สรุปผลและขbอเสนอแนะ 

 การวิจัยน้ีโดยการนำวัสดุเถ(าทลายปาล,มน้ำมัน(OPA) มาเป2นสYวนผสมหินคลุกปลายตะแกรงสามารถ

นำมาใช(ให(เกิดประโยชน,ตYองานรองพื้นทางได(จำนวน 2 อัตราสYวน โดยสYวนผสม SC0-10 ได(คYา California 
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Bearing Ratio(CBR) ร(อยละ39.10 และสYวนผสม SC0-20 ได(คYา(CBR) ร(อยละ25.8 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานชั้นรองพื้นทางแล(วกำหนดให(คYา)CBR ( ไมYน(อยกวYาร(อยละ 25 และตามอัตราสYวนดังกลYาวไมYสYงผลตYอ

การบวมตัวในสภาวะเป�ยกจึงมีข(อดีในการใช(งานในงานของกรมทางหลวงอีกทั้งยังเป2นทางเลือกในการใช(วัสดุ

เหลือทิ้งนำมาหมุนเวียนใช(ให(เกิดประโยชน,อยYางสูงสุดเพื่อเป2นการลดปริมาณฝุ�นละอองให(น(อยลงและลดการ

ใช(ทรัพยากรทางธรรมชาติอยYางสิ้นเปลืองอีกทางหนึ่ง โครงการนี้สามารถนำไปศึกษาและใช(ทดสอบตYอยอดกับ

วัสดุชนิดอื่นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในชั้นรองพื้นทางหรือชั้นโครงสร(างทางอ่ืนๆโดยควรใช(ในวัสดุลูกรังหรือ

ในงานช้ันดินตYอไปเพ่ือให(สามารถนำเถ(าปาล,มน้ำมันมาใช(ประโยชน,ได(มากท่ีสุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ,ได(เพราะได(รับความอนุเคราะห,จากโรงโมYหินนันประเสริฐ จังหวัดนครสวรรค, 

และ บริษัท ทักษิณปาล,ม (2521) จำกัด จังหวัดสุราษฎร,ธานี โดยได(รับคำปรึกษาจาก นายป�ญญา แสนสุข รอง

ผู(อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค,ท่ี1 (ฝ�ายปฎิบัติการ) รวมทั้งการอำนวยความสะดวกตYางๆเป2นอยYางดี 

จากสYวนตรวจสอบวัสดุ นายสมศักดิ์  จอมจันทร,  (หน.ตว.ประจำโครงการ) และ นายนิวัฒน,  ผาสุก (ผช.

หน.ตว.ประจำโครงการ) โครงการกYอสร(างทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกอินทร,บุรี - บ.หนองบัวทอง  ที่ได(

ให(ผู(วิจัยได(ใช(เครื่องมือทดสอบและห(องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตลอดระยะการวิจัย รวมถึงเจ(าหน(าที่ทุกทYานท่ี

เกี่ยวข(อง นอกจากนี้ผู(วิจัยขอขอบคุณอาจารย, และเจ(าหน(าที่ภาควิชาวิศวกรรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร,

และสถาป�ตยกรรมศาสตร, มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) ที่ให(การสนับสนุน

ในการทำวิจัยในคร้ังน้ี 
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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษา 1) สำรวจสภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตา และ 2) สำรวจ

ความตLองการของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสารและดLานการเดินทาง โดยใชLกลุRมตัวอยRางคือผูLพิการ

ทางสายตาในระดับบอดสนิทจำนวน 45 คน จากสมาคมคนตาบอดแหRงประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใชLในการวิจัยคือแบบสอบถามสภาพปGจจุบันและความตLองการของผูLพิการทางสายตา ซึ่งไดLรับการ

ประเมินจากผูLเชี่ยวชาญ 3 ทRาน โดยมีคRาความสอดคลLอง (IOC) ของขLอคำถามกับวัตถุประสงค:เฉลี่ยระหวRาง 0.67-

1.00 สถิติที่ใชLในการวิจัยคือ คRาเฉลี่ย คRาสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คRารLอยละ จากผลการวิจัยสภาพปGจจุบันของผูL

พิการทางสายตาทางดLานการสื่อสารพบวRามีการใชLโทรศัพท:มือถือเปeนเครื่องมือในการรับขLอมูลขRาวสารมากที่สุด 

โดยสRวนมากสามารถอRานอักษรเบรลล:และใชLบริการหนังสือเสียงไดL ดLานการเดินทางพบวRาผูLพิการทางสายตาใชL

การเดินทางโดยรถโดยสารเปeนหลัก สำหรับผลการวิจัยทางดLานความตLองการพบวRาในดLานการรับขLอมูลขRาวสารใน

ภาพรวมมีความตLองการอยูRในระดับมาก (�̅�=4.11 , SD=0.79) โดยมีความตLองการใหLปรับปรุงแปkนพิมพ:สำหรับ

โทรศัพท:ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.68 , SD=0.46)และในดLานการเดินทางผูLพิการทางสายตามีความตLองการใน

ภาพรวมอยูRในระดับมากมากท่ีสุด (�̅�=4.58 , SD=0.56) โดยมีความตLองการแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับบอกวRา

ปkายนี้มีรถเมล:สายไหนมาจอดอยูRบLางในระดับมากที่สุด (𝑥!!=4.73 , SD=0.44) จากผลการวิจัยพบวRาผูLพิการมีความ

ตLองการอุปกรณ:ที่ชRวยใหLการเดินทางของเขามีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดซึ่งเปeนสิ่งที่ผูLกำหนดนโยบายใน

ระดับตRางควรนำไปปรับปรุงสภาพการเดินทางใหLครอบคุมเพ่ือใหLผูLพิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 

คำสำคัญ: ผูLพิการทางสายตา / สภาพปGจจุบัน / ความตLองการ 
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Abstract 

The objectives of the study were to examine 1) survey current condition of the visually 

impaired and 2) survey requirement of the visually impaired about information receiving and 

travelling. The sample was selected from the Blind Association of Thailand in Bangkok areas for 

45 completely blind person. The research instrument was a questionnaire which was assessed by 

three experts with the IOC value between 0.67-1.00. The statistics used in this research were 

mean, standard deviation, percentage. The results indicated that mobile phone using was the 

most used tools to receiving information, and most of them are able to read Braille and listen to 

audiobooks. In terms of travelling, it was found that the visually impaired travelling mainly by 

public buses. For the results on the requirement, it was found that in terms of information 

receiving, in general, there was at a high level (�̅�=4.11, SD = 0.79), and the needs requirement 

for keyboard improvements for mobile phones at the highest level (�̅�=  4.68, SD = 0.46). In 

travelling, overall, it was at the highest level �̅�=4.58, SD = 0.56) and the requirement for mobile 

applications to inform the bus number arriving at the bus stop at the highest level (�̅�=  4.73, SD 

= 0.44), the highest level compared to other requirement. From the current research shows that 

the visually impaired has a requirement for equipment that makes their travel more comfortable 

and safer. This is something that policymakers at all levels should take action to improve the 

daily travelling conditions for the visually impaired to have better quality of life. 

 

Keywords: Visually impaired / Current state / Requirement 

 

บทนำ 

ความพิการทางสายตาคือความบกพรRองหรือความสามารถในการมองเห็นลดลงซึ่งสามารถแบRงออกไดLเปeน 

ตาบอด (blindness) ความบกพรRองทางการเห็น (visual impairment) และตาบอดสี (color blindness) สำหรับ

ผูLพิการทางสายตานั้นกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ไดLนิยามผูLพิการทางสายตาคือบุคคลท่ี

สูญเสียการเห็นตั้งแตRระดับเล็กนLอยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบRงเปeน 2 ประเภทคือ คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ี

สูญเสียการเห็นมากจนไมRสามารถรับรูLเรื่องแสง และ คนมองเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แตRยัง

สามารถอRานอักษรตัวพิมพ:ใหญRดLวยอุปกรณ:เคร่ืองชRวยความพิการ หรือเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก  
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ถึงแมLวRาผูLพิการทางสายตาจะมีความสามารถในการดำเนินชีวิตและรRวมกิจกรรมทางสังคมตามปกติไดL 

เชRน การศึกษาหาความรูL การสื่อสาร รวมถึงการประกอบอาชีพ เทRาที่สภาพรRางกายจะทำไดL แตRเขาเหลRานั้นก็มี

ความยากลำบากในการดำรงชีวิตหลายเรื่อง เชRนการเขLาถึงขLอมูลขRาวสารตRาง ๆ ซึ่งเปeนไปไดLคRอนขLางลำบาก (กันต

ภณ พุRมประดับ, 2554) เพราะการเป�ดรับขLอมูลขRาวสารตRาง ๆ ของผูLพิการทางสายตานั้นถูกจำกัดอยูRในชRองทาง

การสื่อสารทางเสียงเปeนสRวนใหญR เชRน วิทยุกระจายเสียง เสียงจากโทรทัศน: รองลงมาคือหนังสือเสียงและอักษร

เบรลล: (Braille) ถึงแมLวRาในปGจจุบันจะมีหนRวยงานของรัฐและเอกชนตRางใหLความสนใจดLานสวัสดิภาพของคนพิการ

มากขึ้นแตRดLวยเหตุที่วRาคนไทยสRวนใหญRยังมีความเชื่อและมีทัศนคติตRอคนพิการทางสายตาไมRถูกตLอง ตัวอยRางเชRน

ไมRเชื่อวRาคนพิการทางสายตาจะสามารถพัฒนาศักยภาพไดLเชRนเดียวกับคนปกติทั่วไป (พัชนก คำกLอน, 2553) ซ่ึง

เปeนทัศนะที่ไมRถูกตLอง และเจตคติดLานลบที่หลRอหลอมใหLคนไทยเชื่อวRาคนพิการทางสายตาไมRสามารถทำอะไรไดL 

นอกจากนั้นผูLพิการทางสายตายังมีปGญหาดLานการรับขLอมูลขRาวสารเนื่องจากดวงตาท่ีมองไมRเห็นเปeนอุปสรรคทำใหL

การรับขLอมูลขRาวสารเปeนไปอยRางยากลำบาก จึงตLองอาศัยถามจากคนอื่นถLาไมRมีคนเลRาใหLฟGงก็จะไมRรูL (สมพร ปาน

ยินดี ,2556)  

การชRวยใหLผูLพิการทางสายตาสามารถที่จะเดินทางและมีการรับรูLขRาวสารไดLอยRางมีประสิทธิภาพ จะชRวย

พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปeนอยูRของคนเหลRานี้ไดLอยRางมาก ดังนั้นจึงมีความจำเปeนตLองทราบถึงสภาพปGจจุบันและ

และความคาดหวัง/ความตLองการของผูLพิการทางสายตาทางดLานการรับขLอมูลขRาวสารและการเดินทางเพื่อใชLเปeน

ขLอมูลพื้นฐานในการวางแผนหรือการกำหนดนโยบายพัฒนาใหLแกRผูLพิการทางสายตา ซึ่งถLานำขLอมูลไปใชLในการ

พัฒนาและนำไปเปeนขLอมูลในการสรLางสิ่งชRวยเหลือจะทำใหLผูLพิการทางสายตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการพึ่งพา

ผูLอ่ืนซ่ึงจะทำใหLผูLพิการทางสายตาสามารถใชLชีวิตประจำวันไดLอยRางอิสระมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือสำรวจสภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสารและดLานการเดินทาง 

2. เพ่ือสำรวจความตLองการของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสารและดLานการเดินทาง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากร คือ ผูLพิการทางสายตาจากสมาคมคนตาบอดแหRงประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 

300 คน 
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กลุ'มตัวอย'าง คือ กลุRมตัวอยRางที่ใชLในการวิจัยครั้งน้ีคือผูLพิการทางสายตาจากสมาคมคนตาบอดแหRง

ประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คนโดยการเลือกกลุRมตัวอยRางดLวยวิธีสุRมอยRางงRาย 

เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการวิจัยน้ีคือ แบบสัมภาษณ:แบบมีโครงสรLาง โดยแบRงเน้ือหาออกเปeน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณ:ขLอมูลท่ัวไปของผูLตอบแบบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ:สภาปGจจุบันของผูLพิการทางสายตา เปeนคำถามแบบเลือกตอบโดยใชLแบบสำรวจ

รายการ (check list) ประกอบดLวย ดLานการรับขLอมูลขRาวสาร, ดLานการเดินทาง  รวม 8 รายการ 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ:ความตLองการของผูLพิการทางสายตา เปeนคำถามแบบเลือกตอบโดยใชLแบบ

ประมาณคRา (Rating Scale) หLาระดับ ประกอบดLวย ดLานการรับขLอมูลขRาวสาร, ดLานการเดินทาง  รวม 18 รายการ 

แบบสัมภาษณ:ทั้งหมดไดLรับการประเมินหาคRาความตรงตามเนื้อหา ดLวยการหาคRาความสอดคลLอง (IOC) 

กับวัตถุประสงค:โดยผูLเชี่ยวชาญ 3 ทRาน ซึ่งผลประเมินมีคRา IOC เทRากับ 0.67-1.00 และทำการแกLไขปรับปรุง

แบบสอบถามตามขLอเสนอแนะของผูLเช่ียวชาญ กRอนจะนำแบบสัมภาษณ:ท่ีไดLมาตรฐานไปใชLกับกลุRมตัวอยRางจริง 

 

วิธีการเก็บและวิเคราะหDขSอมูล 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขSอมูล 

1) ติดตRอภาควิชาครุศาสตร:ไฟฟkา คณะครุศาสตร:อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลLาธนบุรี ซ่ึงเปeนภาควิชาท่ีผูLวิจัยไดLศึกษาอยูRเพ่ือทำหนังสือขอความอนุเคราะห:เขLาเก็บขLอมูล 

2) นำหนังสือขอความอนุเคราะห:ไปสRงยังสมาคมคนตาบอดแหRงประเทศไทย 

3) ประสานงานกับบุคคลที่รับผิดชอบ แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค:ของการวิจัย จากนั้นเก็บขLอมูล

โดยใหLผูLวิจัยทำการสอบถามโดยตรงทีละคน 

4) ตรวจสอบความถูกตLองของขLอมูลแตRละฉบับจากน้ันนำขLอมูลท่ีไดLไปวิเคราะห:หาขLอมูลทางสถิติ 

การวิเคราะหDขSอมูล 

การวิเคราะห:ขLอมูลใชLการประมวลผลผRานโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และ EXCEL โดยใชLวิธีวิเคราะห:เชิง

พรรณนา (Descriptive Research) สถิติที่ใชLในการวิเคราะห:ขLอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (จำนวน) คRารLอยละ 

คRาเฉล่ียเลขคณิต และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพปGจจุบันและความตLองการของผูLพิการทางสายตา สมาคมคนตาบอดแหRงประเทศไทย มี

รายละเอียดแสดงดังน้ี 

 

ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 

ขSอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รSอยละ 

1.เพศ ชาย 

หญิง 

13 

32 

28.89 

71.11 

2.อายุ 

  

  

11-20 ป� 

21-30 ป� 

31-40 ป� 

41 ป�ข้ึนไป 

3 

16 

12 

14 

6.66 

35.55 

26.66 

31.11 

3.ระดับการศึกษา ต่ำกวRาประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตLน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ปวส. หรือสูงกวRา 

1 

8 

10 

24 

2 

0 

2.22 

17.78 

22.22 

53.33 

4.44 

0.00 

4.การประกอบอาชีพ ไมRไดLประกอบอาชีพ 

ประกอบอาชีพ 

11 

34 

24.44 

75.55 

5.รายไดLปGจจุบันเฉล่ียตRอเดือน  ไมRมีรายไดL 

ต่ำกวRา 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

4 

22 

12 

7 

8.88 

48.88 

26.66 

15.55 
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มากกวRา 15,000 บาท 0 0.00 

6.ไดLเขLารับการฝ�กอบรมอาชีพ นวด 

งานหัตถกรรม 

อ่ืน ๆ 

23 

15 

7 

51.11 

33.33 

15.55 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห:ขLอมูลท่ัวไปของผูLตอบแบบสอบถามพบวRา ผูLตอบแบบสอบถามสRวนใหญR

เปeนเพศหญิงคิดเปeนรLอยละ 71.11 และเพศชายรLอยละ 28.89% โดยชRวงอายุของผูLตอบแบบสอบถามอยูRในชRวง 

21-30 ป� คิดเปeนรLอยละ 35.55 โดยสRวนใหญRจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปeนรLอยละ 53.33 และ

ไมRมีใครจบการศึกษาสูงกวRาระดับ ปวช./มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 และการประกอบอาชีพคิดเปeนรLอยละ 75.55 โดยมี

รายไดLปGจจุบันเฉล่ียตRอเดือนต่ำกวRา 5,000 บาทคิดเปeนรLอยละ 48.88 และไดLเขLารับการฝ�กอบรมอาชีพนวดคิดเปeน

รLอยละ 51.11 มากท่ีสุด รองลงมาคือ 5000-10,000บาท คิดเปeนรLอยละ 26.66 และไมRมีผูLตอบแบบสอบถามคนใด

มีรายไดLเกิน 15,000 บาทตRอเดือน เคยผRานการอบรมทางดLานนวดมากท่ีสุดคิดเปeนรLอยละ 51.11 

 

สภาพปbจจุบันของผูSพิการทางสายตา 

            ผลการวิเคราะห:สภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสาร, ดLานการเดินทาง แสดง

ในตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห:ปGญหาของผูLพิการทางสายตา ในแตRละดLานดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหDปbญหาของผูSพิการทางสายตา 

สภาพปGจจุบัน จำนวน(คน) รLอยละ(%) 

ดSานการรับขSอมูลข'าวสาร   

1.ความสามารถในการอRานอักษรเบรลล: อRานไดL 

ไมRสามารถอRานไดL 

34 

11 

75.55 

24.44 

2.การพัฒนาทักษะการอRานอักษรเบรลล: ตLองการ 

ไมRตLองการ 

39 

6 

86.66 

13.33 

3.การใชLบริการหนังสือเสียง เคยใชL 

ไมRเคยใชL 

34 

11 

75.55 

24.44 
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สภาพปGจจุบัน จำนวน(คน) รLอยละ(%) 

4.อุปกรณ:ท่ีใชLในการฟGงหนังสือเสียง เคร่ืองอRานหนังสือเสียง 

มือถือ 

อ่ืน ๆ 

7 

33 

5 

15.55 

73.33 

11.11 

5.สาเหตุท่ีไมRเคยใชLบริการหนังสือเสียง ไมRมีเคร่ืองมือสำหรับฟGง 

ไมRสามารถหาหนังสือเสียง

มาฟGงไดL 

ปกติฟGงจากวิทยุ/โทรศัพท: 

ปกติฟGงจากอินเตอร:เน็ต 

อ่ืน ๆ 

5 

2 

2 

1 

0 

11.11 

4.44 

4.44 

2.22 

0.00 

6.อุปกรณ:ท่ีมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

มากท่ีสุด 

วิทยุ 

โทรทัศน: 

โทรศัพท:มือถือ 

1 

5 

39 

2.22 

11.11 

86.66 

ดSานการเดินทาง    

7.ในชีวิตประจำวันทRานเดินทางโดยการ

เดินเทLาเปeนระยะทางประมาณเทRาใด 

นLอยกวRา 2 กิโลเมตร 

2-5 กิโลเมตร 

5-10 กิโลเมตร 

มากกวRา 10 กิโลเมตร 

36 

5 

3 

1 

80.00 

11.11 

6.66 

2.22 

8.ในชีวิตประจำวัน ทRานเดินทางโดยรถ

ประเภทใดบLาง 

รถสRวนตัว 

รถเมล: 

รถแท็กซ่ี 

มอเตอร:ไซค:รับจLาง 

รถไฟ 

อ่ืน ๆ 

5 

12 

19 

8 

1 

0 

11.11 

26.66 

42.22 

17.77 

2.22 

0.00 

 

ดSานการรับขSอมูลข'าวสาร 

อักษรเบรลลDและหนังสือเสียง ผลการวิเคราะห:สภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสารทาง

อักษรเบรลล:และหนังสือเสียง ผูLพิการทางสายตาสRวนใหญRสามารถอRานอักษรเบรลล:ไดL คิดเปeนรLอยละ 75.55 และมี
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ความตLองการพัฒนาทักษาะการอRานอักษรเบรลล:คิดเปeนรLอยละ 86.66 และเคยใชLบริการหนังสือเสียงคิดเปeนรLอย

ละ 75.55 โดยมีการใชLอุปกรณ:หลักในการฟGงหนังสือเสียงคือมือถือมากท่ีสุดคิดเปeนรLอยละ 73.33 โดยสาเหตุท่ีไมR

เคยใชLบริการหนังสือเสียงสRวนใหญRคือไมRมีเคร่ืองมือสำหรับฟGงคิดเปeนรLอยละ11.11 

วิทยุ โทรทัศนDและโทรศัพทD ผลการวิเคราะห:สภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลขRาวสารพบวRา

อุปกรณ:ท่ีสำคัญในชีวิตประจำวันของผูLพิการทางสายตามากท่ีสุดคือโทรศัพท:มือถือคิดเปeนรLอยละ 86.66  

ดSานการเดินทาง 

การเดินเทSาและรถโดยสาร ผลการวิเคราะห:สภาพปGจจุบันของผูLพิการทางสายตาดLานการเดินทาง พบวRา โดย

ภาพรวมในชีวิตประจำวันมีการเดินทางโดยการเดินเทLาเปeนระยะทาง นLอยกวRา 2 กิโลเมตร คิดเปeนรLอยละ 80.00 

และมีการเดินทางดLวยรถประจำทางโดย รถแท็กซ่ี คิดเปeนรLอยละ 42.22 เปeนสRวนมาก รองลงมาคือรถเมล: คิดเปeน

รLอยละ 26.66 โดยจากสอบถามเพ่ิมเติมพบวRาถLารถเมล:มีการปรับปรุงการใหLบริการท่ีเหมาะสมกับผูLพิการทาง

สายตามากกวRาปGจจุบันก็จะหันไปใชLรถเมล:มากกวRารถแท็กซ่ีเพราะเปeนการประหยัดคRาใชLจRายไดLมาก 

 

สภาพความตSองการของผูSพิการทางสายตา 

ดSานการรับขSอมูลข'าวสาร 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหDความตSองการของผูSพิการทางสายตา ดSานการรับขSอมูลข'าวสาร 

ความตLองการ 

ระดับความตLองการ 

�̅� 
S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

วิทยุ และโทรทัศนD 3.99 0.88 มาก 

1.ความตLองการใหLมีการแจLงเตือนเสียงวRาเปeนชRองไหนของชRองสัญญาณ 

วิทยุหรือโทรทัศน: 

4.26 0.78 มาก 

2.ความตLองการวิทยุหรือโทรทัศน:ท่ีสามารถหาชRองสัญญาณไดLงRาย  4.20 0.72 มาก 

3.ความตLองการวิทยุหรือโทรทัศน:ท่ีสามารถกดบันทึกรายการไดLงRาย 4.04 0.82 มาก 

4.ความตLองการวิทยุท่ีสามารถใชLงานไดLงRาย 3.46 1.21 ปานกลาง 
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ความตLองการ 

ระดับความตLองการ 

�̅� 
S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

โทรศัพทDมือถือ 4.23 0.70 มาก 

5.ความตLองการแปkนพิมพ:โทรศัพท:มือถือท่ีเหมาะสมมากกวRาปGจจุบัน 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

6.ความตLองการแอพพลิเคช่ันบนมือถือสำหรับชRวยเหลือดLานการประกอบ

อาชีพเชRน เพ่ิมชRองทางการประกาศหางานสำหรับผูLพิการทางสายตา 

4.48 0.62 มาก 

7.ความตLองการโทรศัพท:มือถือท่ีงRายตRอการใชLงาน เชRน ส่ังงานดLวยเสียงไดL  

บอกเมนูดLวยเสียงไดL เปeนตLน 

4.22 0.87 มาก 

8.ความตLองการใหLมีสถานีวิทยุหรือโทรทัศน:ท่ีมีขLอมูลขRาวสารเก่ียวกับการรับ 

สมัครงานสำหรับผูLพิการทางสายตา  

4.22 0.82 มาก 

9.ความตLองการแอพพลิเคช่ันบนมือถือสำหรับขLอมูลขRาวสารดLานสวัสดิการ

ของหนRวยงานตRาง ๆ เชRน สิทธิ สวัสดิการ บริการสุขภาพสำหรับคนพิการ 

3.57 0.75 มาก 

เฉล่ียทุกดLาน 4.11 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ 3 ความตLองการของผูLพิการทางสายตาดLานการรับขLอมูลพบวRา โดยภาพรวมมีความตLองการ

เฉลี่ยอยูRในระดับมาก ( �̅�=4.11) และเมื่อพิจารณาเปeนรายหัวขLอนั้น หัวขLอวิทยุและโทรทัศน:อยูRในระดับมาก 

(�̅�=3.99) และหัวขLอโทรศัพท:มือถืออยูRในระดับมาก ( �̅�=4.23) สามารถวิเคราะห:เปeนรายดLานของความตLองการ

ไดLดังน้ี  

 ความตLองการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน: สRวนใหญRอยูRในระดับมาก (�̅�=4.04-4.26) โดยมีความ

ตLองการใหLมีการแจLงเตือนดLวยเสียงวRาเปeนชRองไหนของชRองสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน: มีคRาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

(�̅�=4.24) ความตLองการโทรศัพท:มือถือเมื่อพิจารณาเปeนรายขLอนั้น พบวRามีความตLองการเกี่ยวกับแปkนพิมพ:

โทรศัพท:มือถือที่เหมาะสมกวRาปGจจุบันอยูRในระดับมากที่สุด ( �̅�=4.68) สRวนรายขLออื่น ๆ เชRน สั่งงานดLวยเสียง 
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เพิ่มชRองทางการประกาศหางานสำหรับผูLพิการทางสายตา แอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับขLอมูลขRาวสาร เชRนสิทธิ 

สว ัสด ิการ บร ิการส ุขภาพสำหร ับคนพิการม ีความต Lองการอย ู R ในระด ับมากท ั ้ งหมด (�̅�=3.57-4.22) 

ดSานการเดินทาง 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหDความตSองการของผูSพิการทางสายตา ดSานการเดินทาง 

ความตLองการ 

ระดับความตLองการ 

�̅� 
S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

การเดินเทSา 4.27 0.71 มาก 

 1.ความตLองการอุปกรณ:นำทางท้ังภายนอกและภายในอาคารสถานท่ีทำงานเชRน 

GPS นำทาง บนทางเทLาหรือเสียงนำทางภายในอาคารเปeนตLน 

4.48 0.62 มาก 

 2.ความตLองการอุปกรณ:แจLงเตือนเม่ือสภาพแวดลLอมในสถานท่ีทำงานเปล่ียนไป 

เชRนบันได ลิฟต: เปkนตLน 

4.35 0.71 มาก 

 3.ความตLองการอุปกรณ:ชRวยเหลือในการเดินภายในอาคารและสถานขณะทำงาน 4.33 0.67 มาก 

 4.ความตLองการอุปกรณ:ชRวยเหลือในการเดินตามทางเทLาไปประกอบอาชีพ 4.15 0.70 มาก 

 5.ความตLองการเคร่ืองหมายบอกทางบนทางเทLา(แผRนพ้ืนตRางสัมผัส)  4.04 0.85 มาก 

 รถโดยสาร 4.58 0.56 มากท่ีสุด 

 6.ความตLองการแอพพลิเคช่ันบนมือถือสำหรับบอกวRาปkายน้ีมีรถเมล:สายไหนจอด 4.73 0.44 มากท่ีสุด 

 7.ความตLองการแจLงเตือนสายของรถเมล:หรือรถไฟท่ีกำลังจะเขLาจอดปkาย  4.68 0.46 มากท่ีสุด 

 8.ความตLองการใหLรถเมล:มีเสียงแจLงเตือนจุดจอด (คลLายกับรถไฟฟkา) 4.60 0.53 มากท่ีสุด 

 9.ความตLองการอุปกรณ:แจLงเตือนคRาโดยสารในรถแท็กซ่ี 4.31 0.82 มาก 

เฉล่ียทุกดLาน 4.42 0.63 มาก 
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จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห:ความตLองการของผูLพิการทางสายตาดLานการเดินทางพบวRา โดยภาพรวมมี

ความตLองการเฉล่ียอยูRในระดับมาก ( �̅�=4.42) และเม่ือพิจารณาเปeนรายหัวขLอน้ัน หัวขLอการเดินเทLาระดับมาก 

(�̅�=4.27)และหัวขLอรถโดยสารอยูRในระดับมากท่ีสุด(�̅�=4.58)  

 ความตLองการดLานการเดินเทLา เม่ือพิจารณาเปeนรายขLอน้ัน พบวRาทุกขLอมีความตLองการท้ังหมดอยูRในระดับมาก 

(�̅�=4.04-4.48) เชRน อุปกรณ:ชRวยเหลือในการเดินทางเทLาท้ังภายในอาคารและนอกอาคาร อุปกรณ:แจLงเตือน

สภาพแวดลLอมท่ีเปล่ียนไปเชRนบันได,เคร่ืองหมายบอกบนทางเทLา,GPSนำทางภายในอาคาร 

 ความตLองการดLานรถโดยสาร เม่ือพิจารณาเปeนรายขLอน้ัน พบวRามีความตLองการเก่ียวกับอุปกรณ:แจLงเตือนคRา

โดยสารในรถแท็กซ่ีอยูRในระดับมาก (�̅�=4.31) สRวนในหัวขLออ่ืน ๆมีความตLองการอยุRในระดับมากท่ีสุด(�̅�=4.60-

4.73) เชRน แอพพลิเคช่ันบนมือถือสำหรับบอกวRาปkายน้ีรถเมล:สายไหนจอด การแจLงเตือนสายรถเมล:หรือรถไฟท่ี

กำลังจะเขLาจอดปkาย รถเมล:มีเสียงแจLงเตือนจุดจอด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพปbจจุบันของผูSพิการทางสายตา ดLานอักษรเบรลล:และหนังสือเสียง ผูLพิการทางสายตาสRวนใหญR

สามารถอRานอักษรเบรลล:และใชLบริการหนังสือเสียงไดL และเม่ือพิจารณาถึงความพิการทางสายตาในบุคคลพบวRา ผูL

พิการทางสายตาจะเปeนกลุRมผูLพิการที่ไมRสามารถเขLาถึงขLอมูลเนื้อหาแบบปกติไดL (ป�ยะภรณ: ทรัพย:คำจันทร:,2560) 

จึงทำใหLผูLพิการทางสายตาสRวนใหญRเขLาไมRถึงขLอมูล จึงมีความตLองการใหLมีการปรับปรุงใหLมีการนำขRาวสารที่สำคัญ

มาทำใหLอยูRในรูปแบบอักรเบรลล:และหนังสือเสียงดLวย ตามบทบัญญัติที่ 21 ในอนุสัญญาวRาดLวยสิทธิคนพิการแหRง

องค:การสหประชาชาติ บังคับใหLชาติสมาชิกตLองสรLางความมั่นใจวRา ขLอมูลขRาวสารที่ถูกนำเสนอตRอสาธารณชน

ท่ัวไป จะตLองอยูRในรูปแบบท่ีคนพิการทางการเห็นเขLาถึงไดL (สมาคมคนตาบอดแหRงประเทศไทย,2020) สำหรับดLาน

วิทยุและโทรทัศน: ผูLพิการทางสายตาในปGจจุบันมีการใชLวิทยุและโทรทัศน:ในการรับขLอมูลขRาวสารดLานตRางๆอยูRใน

ระดับใกลLเคียงกัน โดยมีความตLองการใหLทั้งวิทยุและโทรทัศน:มีการปรับปรุงการใชLงานใหLเหมาะสมกับสภาพของผูL

พิการทางสายตาโดย การใหLมีการแจLงเตือนชRองสัญญาณวิทยุและโทรทัศน:เพื่อใหLงRายตRอการใชLงานมากยิ่งข้ึน 

เพราะผูLพิการทางสายตานั้นไมRไดLมีพฤติกรรมการใชLสื่อตRางจากคนปกติ (พรพรรษ พิมพ:กระจRาง,2560) และดLาน

โทรศัพท:มือถือ ในปGจจุบันผูLพิการทางสายตามีความตLองการใชLโทรศัพท:มือถือเปeนสื่อในการรับขLอมูลขRาวสารมาก

ที่สุด จึงมีความตLองการใหLปรับปรุงในเรื่องของแปkนพิมพ:โทรศัพท:ใหLเปeนมาตรฐานที่ผูLพิการทางสายตาสามารถใชL

งานไดLงRายและสะดวกโดยไมRจำเปeนตLองซื ้อรุ Rนเฉพาะเจาะจง ในเรื ่องของการสั่งงานดLวยเสียง และการใหLมี

แอพพลิเคชั่นที่ชRวยเหลือผูLพิการทางสายตาดLานการประกาศหางานและสวัสดิการของรัฐ เพื่อนำมาใชLประโยชน:ใน

การดำเนินชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อใหLพวกเขายืนหยัดไดLดLวยกำลังความสามารถ
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ของตนเอง เพื่อสรLางคุณภาพชีวิตที่ดีและโอกาสใหมRๆในลักษณะเดียวกับคนสายตาปกติ (นัฐติยา สอนสุภาพ

,2562) 

 2. สภาพความตSองการของผูSพิการทางสายตา ดLานการเดินเทLา ในปGจจุบันผูLพิการทางสายตามีการ

เดินทางโดยเดินเทLานLอยมากเนื่องจากสภาพพื้นทางเทLาที่ไมRเหมาะสมกับการเดินทาง เชRน มีสRวนที่ชำรุดเสียหาย 

แตกหัก และมีพื้นผิวตRางระดับที่ไมRเทRากันจำนวนมาก ทำใหLมีความอันตรายถLาผูLพิการทางสายตาตLองเดินทางดLวย

ทางเทLา จึงมีความตLองการอุปกรณ:ชRวยเหลือหลายชนิด เชRนมีสิ่งแจLงเตือนผิวสัมผัสและเมื่อสถานที่เปลี่ยนไป เชRน 

บันได หรือลิฟต: เพื่อใหLผูLพิการทางสายตาสามารถเดินทางไดLอยRางคนปกติ เพื่อใหLผูLพิการทางสายตาดำเนินชีวิต

และปฏิบัติเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะจะทำใหLเขาเหลRานั้นมีกำลังใจและสามารถอยูRรRวมกับคนในสังคมไดLงRายข้ึน 

(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย, 2560) และดLานรถโดยสาร ในปGจจุบันสภาพทางเดินทางของผูL

พิการทางสายตาตLองใชLบริการรถแท็กซี่อยูRในระดับมากที่สุด และรองลงมาดLวย รถเมล: ซึ่งจากการสอบถามพบวRา

ตLองใชLคRาใชLจRายมากในการใชLบริการรถแท็กซี่ โดยอยากหันไปใชLรถเมล:มากกวRาแตRดLวยเหตุผลวRาสภาพรถเมล:ใน

ปGจจุบัน การขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เชRน อุปกรณ:ใหLเสียงเพื่อบอกไดLวRาขณะนี้รถโดยสารอยูRที่ใด โดยมีระดับ

ความคิดเห็นสRวนใหญRมีความตLองการใหLมีการปรับปรุงรถโดยสารอยูRในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพราะรถเมล:ควรมีการ

ปรับปรุงแกLไขเพื่อใหLผูLพิการทางสายสามารถใชLบริการไดLสะดวกเนื่องจากไมRตLองการที่จะตLองคอยสอบถามคนรอบ

ขLาง ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิด ผูLพิการทางสายตาตLองการดำเนินชีวิตเฉกเชRนคนปกติไดL โดยตLองการแคRคำแนะนำช่ัว

เหลือเพียงเล็กนLอยเทRานั้น สิ่งที่ผูLพิการทางสายตาตLองการคือ การดำรงชีวิตที่สามารถใชLชีวิตเหมือนคนปกติไดL ซ่ึง

จะทำใหLมีกำลังใจในการดำรงชีวิตตRอไป (ศูนย:บริการคนพิการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ:,2560) 

 

สรุปผลและขSอเสนอแนะ 

 1.สื่ออักษรเบรลล:และหนังสือเสียง ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหLมีขRาวสารสำคัญที่จำเปeนสำหรับผูL

พิการทางสายตาในการดำเนินชีวิตประจำวันเชRนขRาวสารเก่ียวกับการประกาศรับสมัครงาน 

2.วิทยุและโทรทัศน: ควรเพิ่มชRองสถานีที่มีการประกาศเรื่องการรับสมัครงานสำหรับผูLพิการทางสายตา 

และขLอมูลขRาวสารอ่ืนๆท่ีจำเปeนเชRนสวัสดิการของรัฐสำหรับผูLพิการทางสายตา 

3.โทรศัพท:มือถือ ควรมีการปรับปรุงเรื่องแปkนพิมพ:ตัวอักษรมีมีมาตราฐานกวRาน้ี เพ่ือผูLพิการทางสายตาสา

มาใชLงานไดLงRายข้ึนและการส่ังงานดLวยเสียงท่ีควรครอบครุมแอพพลิเคช่ันตRางๆมากกวRาน้ี 

4.การเดินเทLา ควรมีการปรับปรุงทางเทLาในปGจจุบันใหLมีสภาพท่ีดีข้ึนไมRมีบริเวณท่ีชำรุดหรือเสียหาย เพ่ือท่ี

ผูLพิการทางสายตาจะสามารถเดินทางโดยทางเทLาไดLอยRางปลอดภัย 
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5.รถโดยสาร ควรมีการปรับปรุงรถเมล:เพื่อใหLมีการแจLงเตือนเมื่อจอดเทียบปkายวRาเปeนสายอะไร และใหLมี

เสียงแจLงเตือนจุดจอดเหมือนรถไฟฟkา เพ่ือความสะดวกและเพ่ือใหLผูLพิการทางสายตาหันมาใชLรถเมล:ในการเดินทาง

มากข้ึนโดยลดการเดินทางดLวยรถแท็กซ่ีจะทำใหLประหยัดคRาใชLจRายไดLจำนวนมาก 

6.ในการวิจัยครั้งตRอไปควรทำการศึกษาสภาพปGจจุบันและความตLองการดLานอื่น ๆ ของผูLพิการทางสายตา 

 7.ในการวิจัยครั้งตRอไปควรทำการศึกษาสภาพปGจจุบันและความตLองการของผูLพิการทางสายตาในขอบเขต

อ่ืน ๆ หรือท่ัวประเทศ 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อ 1) ศึกษาความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดF

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ 2) ศึกษา 

ความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณ 3) ศึกษาเปรียบเทียบความรูFความเขFาใจของบุคลาการเกี่ยวกับ

งบประมาณเงินรายไดF 4) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากร กลุRม

ตัวอยRาง จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใชFในการวิจัยคือ แบบทดสอบความรูF ความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงิน

รายไดFและแบบวัดระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณ คRาคุณภาพของเครื่องมือ คRาความเชื่อมัน

แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา มีคRาเทRากับ 0.91 การเก็บรวบรวมขFอมูลโดยใชFแบบทดสอบความรูFและแบบวัดระดับ

ความพึงพอใจผRานกูเกิ้ลฟอร:ม สถิติที่ใชFสถิติเชิงพรรณนา จำนวน รFอยละ คRาเฉลี่ย สRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคRาที (t-test) การทดสอบคRา One-Way ANOVA 

 ผลการวิจัยพบวRา 1) บุคลากรมีความรู FความเขFาใจเกี ่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ คะแนนเฉลี่ยอยูRที่ 4.41 คะแนน 

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFา

พระนครเหนือตRอการเบิกจRายงบประมาณในภาพรวม อยูRในระดับมาก (คRาเฉลี่ย 3.46,S.D. 0.79) 3) บุคลากร

ท่ีมีสายงานแตกตRางกันมีความรูFความเขFาใจเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดFแตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<.05) 4) บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกันมีระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณ

แตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 

 

คำสำคัญ :  ความรูF  งบประมาณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study of knowledge and understanding of 

budget management of personnel at College of Industrial Technology, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok. 2) study the satisfaction of budget management of 

personnel. 3) to compare the level of satisfaction of knowledge and understanding of budget 

management of personnel. 4) to compare the level of the satisfaction of budget management 

of personnel. The samples were 98 personnel. The data collection tool were the budget 

management questionnaire and the satisfaction of budget management questionnaire in 

which the confidence level was 0.91. Statistical methods included percentage, mean, standard 

deviation, t-test and One-Way ANOVA. 

 The results of this study revealed that 1) the knowledge and understanding of the 

personnel related to budget management of College of Industrial Technology, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok of overall systems was at an average 4.41 point. 2) 

the level satisfaction of budget management of personnel at College of Industrial Technology, 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok was found that the overall systems 

at good level (an average 3.46, S.D. 0.79). 3) the personnel who had different division was 

different towards the knowledge and understanding of budget management at the statistically 

significant (p<.05). 4) the personnel who had different highest education was different towards 

the level satisfaction of budget management at the statistically significant (p<.05). 

 

Keywords: Knowledge, Budget, College of Industrial Technology  

 

บทนำ 

งบประมาณถือเป�นป�จจัยสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ ซ่ึงถFาหากเจFาหนFาท่ีใชFจRายงบประมาณอยRาง

ถูกตFองเหมาะสมจะทำใหFเกิดประโยชน:สูงสุดตRอวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

 แตRในป�จจุบันพบวRาเจFาหนFาที่ไมRมีความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับรายไดFและการเบิกจRายงบประมาณของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลFาพระนครเหนือ ทำใหFเกิดป�ญหาในการใชF
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งบประมาณ บุคลากรสายวิชากรที่ปฏิบัติหนFาที่ในการจัดทำงบประมาณรายจRายเงินรายไดFของภาควิชาและ

หนRวยงานที่เกี่ยวขFอง เมื่อมีการสRงตRองานใหFบุคลากรสายสนับสนุนอาจไมRครบถFวน ไมRถูกตFองและไมRสมบูรณ: 

อ ันอาจจะเกิดความไมRเข FาใจในกระบวนการทำงานอยRางชัดเจน เมื ่อมาถึงงานแผน ผู Fปฏิบ ัต ิงาน 

ในฐานะที่ไดFรับผิดชอบจัดทำงบประมาณรายจRายเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ จะตFองแกFไข ปรับปรุงใหFถูกตFองครบถFวน สมบูรณ: กอปรกับภาควิชา

และหนRวยงานที่เกี่ยวขFองยังขาดการพัฒนาความรูFความเขFาใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ผูFจัดทำงบประมาณรายงานเงินรายไดFระดับภาควิชา นอกจากนี้ยังพบวRาภาระงานเรRงดRวนอื่นๆ ที่เกิดจาก 

การทำคำของบประมาณรายจRายประจำป� (งบประมาณแผRนดิน) ในแตRละป�มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

จัดทำและเพ่ิมเติมรายละเอียดมากข้ึน จึงทำใหFผูFปฏิบัติงานในสRวนของการจัดทำงบประมาณรายจRายเงินรายไดF

มีเวลาในการปฏิบัติงานนFอยลง นอกจากนี้งบประมาณถือวRาเป�นแผนงานที่แสดงออกถึงความตFองการของ

หนRวยงานในอนาคตในการใชFจRายเงินเพื่อการดําเนินงานตRางๆ และงบประมาณเป�นการประมาณการรายรับ

และรายจRายที่ไดFมาและจRายไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไมRสมบูรณ:แนRนอนวRาจะเป�นไปตามน้ัน  

การดําเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจตFองถูกกระทบกระเทือนอยRางหลีกเลี่ยงไมRไดFที่จะทําใหFการจัดสรร

งบประมาณไมRเป�นตามที่วางแผนไวF การบริหารงานของหนRวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความสําคัญ และ

เป�นตัวการที่มากําหนดการบริหารงบประมาณ วRาจะประสบผลสําเร็จหรือลFมเหลว หากผูFบริหารและองค:กรท่ี

เกี่ยวขFองมีความรอบรูF เขFาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลFว การจัดทําและการบริหารงบประมาณเพ่ือ

ไปสูRเป�าหมายตามวัตถุประสงค:ท่ีกําหนดไวFจะทําสําเร็จ และเป�นประโยชน:ตRอสRวนรวม 

 ดังน้ัน ผูFวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรูFความเขFาใจและความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุ

คลการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาใหFการเบิกจRายงบประมาณใหFดีย่ิงข้ึนไป  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. ศึกษาความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

 2. ศึกษาความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบความรูFความเขFาใจของบุคลาการเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFที่มีสายงาน

แตกตRางกัน 

 4. ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกตRางกัน 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับ

งบประมาณและศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชFในการศึกษาครั้งนี ้คือ บุคลากรของวิทยาลัยโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ จำนวน 312 คน กลุRมตัวอยRางไดFมาจากการสุRมแบบมีขั้นตอน คือ  

หาสัดสRวนรFอยละของประชากรแตRละสRวนงาน สRงแบบสอบถามไปตามสRวนงานตามจำนวนแบบสุRม โดยไดF

แบบสอบถามตอบกลับมาท้ังส้ิน 98 คน คิดเป�นรFอยละ 31.41 

2. ตัวแปรท่ีใชFในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดFแกR ขFอมูลทั่วไปของบุคลากร (เพศ, อายุ, ประสบการณ:

ในการทำงาน, ระดับการศึกษา, สายงาน) ตัวแปรตาม ไดFแกR ความรูFเกี่ยวกับงบประมาณและความพึงพอใจ

เก่ียวกับการเบิกจRายงบประมาณ 

3. ศึกษาและรวบขFอมูลเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจRายงบประมาณของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือเพ่ือสรFางแบบสอบถาม 

4. เครื่องมือที่ใชFในการเก็บรวบรวมขFอมูลเป�นแบบทดสอบความรูF ความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณ

เงินรายไดF โดยผูFวิจัยไดFนำแบบทดสอบทั้ง 10 ขFอใหFผูFเชี่ยวชาญ 3 ทRาน ตรวจสอบเพื่อหาคRาความเที่ยงตรง 

เชิงเนื ้อหา(IOC) ไดFคRาคะแนนอยู RระหวRาง 0.67-1.00 และแบบวัดระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRาย

งบประมาณของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

โดยผูFวิจัยไดFนำแบบวัดระดับความพึงพอใจไปทดลองกับกลุRมตัวอยRาง จำนวน 30 คน ไดFคRาความเช่ือมั่นแบบ

สัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคRาเทRากับ 0.91 

5. การเก็บรวบรวมขFอมูลครั ้งนี ้ ผู Fว ิจ ัยไดFดำเนินการออกแบบเครื ่องมือแบบทดสอบความรูF  

ความเขFาใจเกี ่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFและแบบวัดระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณ 

ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ  

โดยผู Fว ิจ ัยไดFนำแบบทดสอบดังกลRาวลงในกูเกิ ้ลฟอร:มเพื ่อใหFความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม  

ลดระยะเวลาในการจัดเก็บขFอมูลและลดปริมาณการใชFกระดาษ 

6. การวิเคราะห:ขFอมูลครั้งนี้ ผูFวิจัยไดFนำขFอมูลการตอบกลับแบบสอบถามที่ไดFเรียบเรียงและแปรผล

ลงในโปรแกรมเอ็กเซล และทำการวิเคราะห:ขFอมูลโดยใชFสถิติในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา จำนวน  

รFอยละ คRาเฉล่ีย สRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคRาที (t-test) การทดสอบคRา One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาความรูF ความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับเงินงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือน้ัน ผูFวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดF ดังน้ี 

1. ดUานขUอมูลท่ัวไปของบุคลากร 

 โดยผูFวิจัยไดFสอบถามขFอมูลทั่วไปของบุคลากร ไดFแกR เพศ อายุ ประสบการณ:ในการทำงาน ระดับ

การศึกษา ประเภทการทำงาน 

 

ตารางท่ี 1 เพศของบุคลากร 

เพศ จำนวน รUอยละ 

ชาย 45 45.92 

หญิง 53 54.08 

รวม 98 100 

 

  จากตารางที่ 1 เพศของบุคลากร พบวRา บุคลากรสRวนใหญRเป�นเพศหญิง จำนวน 53 คน คิดเป�น

รFอยละ 54.08 

 

ตารางท่ี 2 อายุของบุคลากร 

อายุ จำนวน รUอยละ 

<=30 ป� 33 33.67 

>30 - <=40 ป� 38 38.78 

>40 - <=50 ป� 20 20.41 

>50 ป� 7 7.14 

รวม 98 100 

 

 จากตารางท่ี 2 อายุของบุคลากร พบวRา บุคลากรสRวนใหญRมีอายุอยูRในชRวง >30 - <=40 ป� จำนวน 38 

คน คิดเป�นรFอยละ 38.78  รองลงมาไดFแกRชRวงอายุ <=30 ป� จำนวน 33 คน คิดเป�นรFอยละ 33.67 
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ตารางท่ี 3 ประสบการณ:ในการทำงานของบุคลากร 

ประสบการณDในการทำงาน จำนวน รUอยละ 

<=5 ป� 34 34.69 

>5 - <=10 ป� 17 17.35 

>10 - <=15 ป� 20 20.40 

>15 - <=20 ป� 14 14.29 

>20 ป� 13 13.27 

รวม 98 100 

 

 จากตารางที่ 3 ประสบการณ:ในการทำงานของบุคลากร พบวRา บุคลากรสRวนใหญR มีประสบการณ:ใน

การทำงาน <=5 ป� จำนวน 34 คน คิดเป�นรFอยละ 34.69 รองลงมาคือ >10 - <=15 ป� จำนวน 20 คน คิดเป�น

รFอยละ 20.40 

 

ตารางท่ี 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน รUอยละ 

ปริญญาตรี 48 48.98 

ปริญญาโท 40 40.82 

ปริญญาเอก 10 10.20 

รวม 98 100 

 

 จากตารางท่ี 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร พบวRา บุคลากรสRวนใหญRมีระดับการศึกษาสูงสุด 

คือ ปริญญาตรี จำนวน 48 คน คิดเป�นรFอยละ 48.98 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเป�น

รFอยละ 40.82 

 

ตารางท่ี 5 สายงานของบุคลากร 

สายงาน จำนวน รUอยละ 

สายวิชาการ 28 28.57 

สายสนับสนุนวิชาการ 70 71.43 

รวม 98 100 
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 จากตารางที่ 5 สายงานของบุคลากร พบวRาบุคลากรสRวนใหญRทำงานในสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 

70 คน คิดเป�นรFอยละ 71.43 

 

 2. ดUานความรูUความเขUาใจของบุคลากรเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดUของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลUาพระนครเหนือ 

 

ตารางท่ี 6 คะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ 

คะแนน จำนวน รUอยละ 

1 0 0 

2 12 12.25 

3 12 12.25 

4 28 28.57 

5 28 28.57 

6 10 10.20 

7 4 4.08 

8 4 4.08 

9 0 0 

10 0 0 

รวม 98 100 

 

 จากตารางท่ี 6 คะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ พบวRา บุคลากรสRวนใหญR 

มีความรู FความเขFาใจเกี ่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ อยูRที่ 5คะแนน และ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จำนวน 

28  คน คิดเป�นรFอยละ 28.57 เทRากัน รองลงมา อยูRที่ 3 คะแนน และ 2 คะแนน จำนวน 12 คน คิดเป�นรFอย

ละ 12.25 ในครั้งนี้มีบุคลากรทำคะแนนสูงสุดไดF 8 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป�นรFอยละ 4.08 บุคลากร 

ทำคะแนนไดFนFอยท่ีสุดอยูRท่ี 2 คะแนน จำนวน 12 คน คิดเป�นรFอยละ 12 .25 คะแนนเฉล่ียอยูRท่ี 4. 41 คะแนน  
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  3. ดUานความพึงพอใจต'อการเบิกจ'ายงบประมาณของบุคลากร 

ตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากร 

หัวขUอ ค'าเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. มีการประชาสัมพันธ:ข้ันตอนในการขออนุมัติจัดซ้ือ  

จัดจFางอยRางท่ัวถึง 

3.53 0.63 มาก 

2. มีข้ันตอนมรการปฏิบัติงานในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFาง 

อยRางชัดเจน 

3.44 0.63 มาก 

3. ข้ันตอนในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFาง เขFาใจงRาย  

ไมRซับซFอน 

3.50 0.88 มาก 

4. ข้ันตอนในการอนุมัติจัดซ้ือ จัดจFางมีความเหมาะสม 3.38 0.79 ปานกลาง 

5. เอกสารในการบันทึกขอซ้ือ /จFางพัสดุใชFงานงRาย  3.42 0.76 มาก 

6. ระยะเวลาในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFางมีความเหมาสม 3.46 0.80 มาก 

7. เจFาหนFาท่ีท่ีใหFบริการในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFางใหFบริการ

ดFวยความเต็มใจ 

3.66 0.82 มาก 

8. งบประมาณท่ีไดFรับในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFางมีความ

เหมาะสม 

3.44 0.80 มาก 

9. มีการสรุปผลการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFาง อยRางชัดเจน 3.45 0.73 มาก 

10. ความพึงพอใจในการขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจFางในภาพรวม 3.35 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.79 มาก 

 

 จากตารางที ่ 7 ระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากร พบวRา บุคลากร 

มีความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณในระดับมาก จำนวน 8 หัวขFอ ไดFแกR 1. มีการประชาสัมพันธ:

ขั ้นตอนในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางอยRางทั่วถึง )คRาเฉลี่ย 3 .53,S.D. 0.63) 2. มีขั ้นตอนการปฏิบัติงาน 

ในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFาง อยRางชัดเจน )คRาเฉลี่ย 3 .44,S.D. 0.63) 3. ขั ้นตอนในการขออนุมัติจัดซ้ือ  

จัดจFาง เขFาใจงRาย ไมRซับซFอน )คRาเฉลี่ย 3 .50,S.D. 0.88) 4. เอกสารในการบันทึกขอซื้อ /จFางพัสดุใชFงานงRาย 

)คRาเฉลี่ย 3 .42,S.D. 0.76) 5. ระยะเวลาในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางมีความเหมาะสม )คRาเฉลี่ย 3 .46,S.D. 

0.80) 6. เจFาหนFาที่ที่ใหFบริการในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางใหFบริการดFวยความเต็มใจ )คRาเฉลี่ย 3 .66,S.D. 

0.82) 7. งบประมาณที่ไดFรับในการขออนุมัติจัดซื ้อ จัดจFางมีความเหมาะสม )คRาเฉลี ่ย 3 .44,S.D. 0.80)  
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8. มีการสรุปผลการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFาง อยRางชัดเจน )คRาเฉลี่ย 3. 45,S.D. 0.73) ระดับความพึงพอใจ 

ตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรในภาพรวม อยูRในระดับมาก )คRาเฉล่ีย 3.46,S.D. 0.79) 

 

 4. เปรียบเทียบความรูU ความเขUาใจของบุคลาการเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดUท่ีมีสายงานและ

ระดับการศึกษาแตกต'างกัน 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดFของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือท่ีมีสายงาน

แตกตRางกัน 

ตัวแปรตาม สายงาน 𝒙" S.D. df t p 

คะแนน สายวิชากร 3.89 1.65 96 2.23 .03 

 สายสนับสนุนวิชาการ 4.61 2.27 

*n=98, p <.05 

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงิน

รายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที ่มี 

สายงานแตกตRางกัน พบวRา บุคลากรที่มีสายงานแตกตRางกันมีความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดF

ของว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีอ ุตสาหกรรม มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีพระจอมเกล F าพระนครเหนือ 

แตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 

 

ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเก่ียวกับงบประมาณเงินรายไดFของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกตRางกัน 

คะแนน SS df MS F p 

ระหวRางกลุRม 6.49 2 3.25 1.50 .23 

ภายในกลุRม 205.18 95 2.16   
รวม 211.67 97    

  

 จากตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงิน

รายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที่มีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกตRางกัน พบวRา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกันมีความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับ
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งบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนคเหนือ

ไมRแตกตRางกัน 

 

 5. เปรียบเทียบความพึงพอใจต'อการเบิกจ'ายงบประมาณของบุคลากรท่ีมีสายงานและระดับ

การศึกษาแตกต'างกัน 

ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรเก่ียวกับ

งบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFา 

พระนครเหนือท่ีมีสายงานแตกตRางกัน 

ตัวแปรตาม สายงาน 𝒙" S.D. df t p 

ความพึงพอใจ สายวิชากร 3.63 0.09 96 1.76 .08 

 สายสนับสนุน

วิชาการ 

3.40 0.46 

*p<.05, n=98 

 

 จากตารางท ี ่  10 แสดงการเปร ียบเท ียบระด ับความพึงพอใจต Rอการเบ ิกจ Rายงบประมาณ 

ของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือที ่มีสายงานแตกตRางกัน พบวRา บุคลากรที ่มีสายงานแตกตRางกันมีระดับ 

ความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือไมRแตกตRางกัน 

 

ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือท่ีมีระดับการศึกษา

สูงสุดแตกตRางกัน 

ระดับความพึงพอใจ SS df MS F P 

ระหวRางกลุRม 4.37 2 2.19 6.83 .00 

ภายในกลุRม 30.42 95 0.32   
รวม 34.79 97    

*p<.05 
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จากตารางท ี ่  11 แสดงการเปร ียบเท ียบระด ับความพึงพอใจต Rอการเบ ิกจ Rายงบประมาณ 

ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนคเหนือที่มีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกตRางกัน พบวRา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกันมีระดับความพึงพอใจ 

ตRอการเบิกจRายงบประมาณของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFา 

พระนครเหนือ แตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 

 

อภิปรายผล  

 1. คะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ พบวRา บุคลากรสRวนใหญRมีความรูF 

ความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือ ในระดับปานกลาง อยูRที่ 5 คะแนน และ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

จำนวน 28  คน คิดเป�นรFอยละ 28.57 เทRากัน ในครั้งนี้มีบุคลากรทำคะแนนสูงสุดไดF 8 คะแนน จำนวน 4 คน 

คิดเป�นรFอยละ 4.08 บุคลากรทำคะแนนไดFนFอยที่สุดอยูRที่ 2 คะแนน จำนวน 12 คน คิดเป�นรFอยละ 12.25 

คะแนนเฉลี่ยอยูRท่ี 4.41 คะแนน สอดคลFองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน พิศเพ็ง (2555) ไดFศึกษาความรูFความ

เขFาใจของบุคลากรดFานงานงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีตRอระบบวางแผนทรัพยากรองค:กรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลFานนา พบวRา ดFานความรูFความเขFาใจระบบวางแผนทรัพยากรองค:กร มี

ความรูFความเขFาใจในระบบโดยรวมในระดับปานกลาง (รFอยละ 66.00)  

 2. ระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากร พบวRา บุคลากรมีความพึงพอใจ 

ตRอการเบิกจRายงบประมาณในระดับมาก จำนวน 8 หัวขFอ ไดFแกR 1. มีการประชาสัมพันธ:ขั้นตอนในการขอ

อนุมัติจัดซื้อ จัดจFางอยRางทั่วถึง (คRาเฉลี่ย 3.53,S.D. 0.63) 2. มีขั้นตอนมีการปฏิบัติงานในการขออนุมัติจัดซ้ือ 

จัดจFาง อยRางชัดเจน (คRาเฉลี่ย 3.44,S.D. 0.63) 3. ขั้นตอนในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFาง เขFาใจงRาย ไมRซับซFอน 

(คRาเฉลี่ย 3.50,S.D. 0.88) 4. เอกสารในการบันทึกขอซื้อ/จFางพัสดุใชFงานงRาย (คRาเฉลี่ย 3.42,S.D. 0.76)  

5. ระยะเวลาในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางมีความเหมาสม (คRาเฉลี่ย 3.46,S.D. 0.80) 6. เจFาหนFาที่ที่ใหFบริการ

ในการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางใหFบริการดFวยความเต็มใจ (คRาเฉลี่ย 3.66,S.D. 0.82) 7. งบประมาณที่ไดFรับใน

การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจFางมีความเหมาะสม (คRาเฉลี่ย 3.44,S.D. 0.80) 8. มีการสรุปผลการขออนุมัติจัดซ้ือ  

จัดจFาง อยRางชัดเจน (คRาเฉล่ีย 3.45,S.D. 0.73) ระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรใน

ภาพรวม อยูRในระดับมาก (คRาเฉลี่ย 3.46,S.D. 0.79) สอดคลFองกับงานวิจัยของกรองทอง หีบโคกสูง (2561) 

ไดFศึกษาความพึงพอใจตRอคุณภาพการบริการทRาเรือกรุงเทพ ฝ�ายกองบริการคลังสินคFา ผลการวิจัยพบวRา 

ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจตRอคุณภาพการบริการกองคลังสินคFา ทRาเรือกรุงเทพ จากการศึกษาพบวRา

ผูFใชFบริการกองคลังสินคFา ทRาเรือกรุงเทพ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูRในระดับมาก มีคRาเฉล่ีย 3.76 
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 3. เปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที่มีสายงานแตกตRางกัน พบวRา 

บุคลากรที่มีสายงานแตกตRางกันมีความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือแตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

(p<.05) แตกตRางกับงานวิจัยของรัตติยา สัจจภิรมย: (2561) ไดFศึกษา ป�จจัยที่มีผลตRอการบริหารงบประมาณ

รายจRายเงินรายไดFของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวRา  ผูFปฏิบัติงานดFานงบประมาณที่มีตําแหนRง

แตกตRางกันมีผลตRอการบริหารงบประมาณรายจRายเงินรายไดFของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยรวมและ 

รายดFานไมRแตกตRางกัน 

 เปรียบเทียบคะแนนความรูFความเขFาใจของบุคลากรเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRาง

กัน พบวRา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกันมีความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดF

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือไมRแตกตRางกัน 

 4. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของบุคลากรตRอการเบิกจRายงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที่มีสายงานสายงานแตกตRางกัน 

พบวRา บุคลากรที่มีสายงานสายงานแตกตRางกันมีระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณเงินรายไดFของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือไมRแตกตRางกัน สอดคลFอง

กับงานวิจัยของกฤติยา แกFวจอหอ (2555) ไดFศึกษา การศึกษาความรู F ความเขFาใจ การบริหารจัดการ

งบประมาณของบุคากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พบวRา บุคลการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

ที่มีตำแหนRงการปฏิบัติงานแตกตRางกันมีระดับความคิดเห็นไมRแตกตRางกัน และสอดคลFองกับงานวิจัยของ 

กรองทอง หีบโคกสูง (2561) ไดFศึกษาความพึงพอใจตRอคุณภาพการบริการทRาเรือกรุงเทพ ฝ�ายกองบริการ

คลังสินคFา ผลการวิจัยพบวRา เปรียบเทียบความพึงพอใจตRอคุณภาพการบริการกองคลังสินคFา ทRาเรือกรุงเทพ 

ผูFใชFบริการท่ีมี สถานภาพตRางกัน มีความพึงพอใจตRอคุณภาพการบริการกองคลังสินคFา ทRาเรือกรุงเทพ โดยรวม

และรายดFานไมRแตกตRางกัน 

 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกัน พบวRา 

บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตRางกันมีระดับความพึงพอใจตRอการเบิกจRายงบประมาณของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ แตกตRางกันอยRางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<.05) 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 662 ~ 
 

สรุปผลและขUอเสนอแนะ  

การวิจัยครั้งนี้ไดFขFอคFนพบใหมRคือ การวิจัยครั้งนี้ไดFขFอคFนพบใหมRคือ บุคลากรสRวนใหญRมีความรูF 

ความเขFาใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลFาพระนครเหนือ อยูRในระดับปานกลาง ยังมีบางเรื่องที่บุคลากรไมRมีความรูF ไมRเขFาใจเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการเงินรายไดFของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFา 

พระนครเหนือซ่ึงจะสRงผลกระทบตRอประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณ 

ขFอเสนอแนะในการวิจัย เนื่องจากคะแนนความรูFความเขFาใจเกี่ยวกับเงินงบประมาณเงินรายไดFของ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนืออยูRในระดับ 

ปานกลาง ควรวิเคราะห:หาเรื่องที่บุคลากรยังไมRมีความรูFความใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดF เพื่อปรับปรุง

และพัฒนาความรูFใหFบุคลากรมีความรูFความเขFาใจเก่ียวกับเงินงบประมาณเงินรายไดFมากย่ิงข้ึน 

ขFอเสนอแนะในการวิจัยครั ้งตRอไป เนื ่องจากคะแนนความรูFความเขFาใจเกี ่ยวกับเงินงบประมาณ 

เงินรายไดFของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาพระนครเหนือ

อยูRในระดับปานกลาง ควรจัดทำคูRมือเกี่ยวกับเงินงบประมาณเงินรายไดFใหFกับบุคลากรไดFศึกษาเพื่อพัฒนาใหF

บุคลากรมีความรูFความเขFาใจเก่ียวกับเงินงบประมาณเงินรายไดFมากย่ิงข้ึน 
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ผลการจัดการเรียนรู.แบบร1วมมือเทคนิค STAD ที่มีต1อการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญช ี
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บทคัดย(อ 

        งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค8 เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD 

กับการจัดการเรียนรูMแบบปกติ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 

3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ 

เทคนิค STAD กลุPมตัวอยPางท่ีใชMในการศึกษา ไดMแกP นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 จำนวน 68 คน เป̂นกลุPมทดลอง 

35 คน และกลุPมควบคุม 33 คน ไดMจากการสุPมตัวอยPางแบบแบPงกลุPม เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย ไดMแกP แผนการ

จัดการเรียนรูMวิชากระบวนการจัดทำบัญชี แบบรPวมมือ เทคนิค STAD แบบทดสอบวัดผลการเรียนวิชา

กระบวนการจัดทำบัญชี และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำ

บัญชี ดMวยการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD คPาความยากงPายอยูPระหวPาง 0.23 – 0.80 คPาอำนาจจำแนก

อยูPระหวPาง 0.25 -  0.88 และมีคPาความเช่ือม่ัน เทPากับ 0.87 สถิติท่ีใชMในการวิเคราะห8ขMอมูล ไดMแกP คPาเฉล่ีย 

สPวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคPาที (t – test Independent) 

ผลการวิจัยพบวPา 1) ผลการเรียนของนักเรียนท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD  

สูงกวPานักเรียนท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบปกติอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ 2) ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีตPอการเรียนวิชา

กระบวนการจัดทำบัญชี ดMวยการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวมอยูPในระดับมาก 
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คำสำคัญ: การเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD  วิชากระบวนการจัดทำบัญชี 

 

Abstract 

        This research aimed to 1) compare the accounting process subject learning of 

vocational certificate 3 students in accounting, that were managed learning collaborative 

STAD techniques with normal learning and 2) study the satisfaction of vocational certificate 

level 3 students in accounting that were managed STAD collaborative learning techniques. 

The sample group used in the study was vocational certificate 3 students in accounting of 

Suratthani Vocational College, semester 1, academic year 2020, 68 students. The trial 

consisted of 35 subjects and a control group of 33 subjects by cluster random sampling.      A 

total number of 68 students were randomly selected by using cluster random sampling 

method. The research instruments were STAD collaborative learning management plan, a 

learning results test, and the student satisfaction assessment questionnaire with the STAD 

techniques cooperative instructional management. Difficulty value(p) ranged between 0.23 - 

0.80, with the average item discrimination(r) ranged between 0.25 – 0.88 and the reliability of 

the test was 0.87. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard 

deviation (S.D.) and t-test.  

The research results were found that 1) the accounting process subject learning of 

students who received STAD-managed collaborative learning were significantly higher than 

that of students who received normal learning management at .01 level. and 2) the 

satisfaction of vocational certificate level 3 students in accounting towards the accounting 

learning process with collaborative learning STAD techniques, overall were at a high level. 

 

Keywords: STAD collaborative learning techniques, accounting process subject 

 

บทนำ 

        การจัดการศึกษาทางอาชีวศึกษามีจุดมุPงหมายหลักสูตร เพ่ือใหMมีความรูM ทักษะและประสบการณ8ใน

งานอาชีพสอดคลMองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำความรูM ทักษะและประสบการณ8ในงานอาชีพไปปฏิบัติงาน

อาชีพไดMอยPางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพไดM อยPางเหมาะสมกับตน สรMางสรรค8

ความเจริญตPอชุมชน ทMองถ่ินและประเทศชาติ ใหMเป̂นผูMมีป�ญญา มีความคิดริเร่ิมสรMางสรรค8 ใฝ�เรียนรูM เพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ สามารถสรMางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหM

กMาวหนMาอยูPเสมอ ใหMมีเจตคติท่ีดีตPออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงานรักหนPวยงาน

สามารถทำงานเป̂นหมูPคณะไดMดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนMาท่ีของตนเองและผูMอ่ืน ใหMเป̂นผูMมีพฤติกรรม

ทางสังคมท่ีดีงาม ท้ังในการทำงาน การอยูPรPวมกัน การตPอตMานความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบ

ตPอครอบครัว หนPวยงาน ทMองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เขMาใจและเห็นคุณคPาของศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิป�ญญาทMองถ่ิน มีจิตสำนึกดMานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูMจักใชMและอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและ

สรMางส่ิงแวดลMอมท่ีดี ใหMมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ8 มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ

อนามัยท่ีสมบูรณ8ท้ังรPางกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ ตระหนักและมีสPวนรPวมในการแกMไขป�ญหา

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก มีความรักชาติสำนึกในความเป̂นไทย เสียสละเพ่ือสPวนรวม 

ดำรงรักษาไวMซ่ึงความม่ันคงของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย8 และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย8ทรงเป̂นประมุข (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชย 

กรรม, 2557, น.2)  

        จากการศึกษาในการนำแผนการจัดการเรียนรูMวิชากระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 ไปใชMในการจัดกิจกรรมการเรียนรูM พบวPา ผลการประเมินการใชMแผนการ

จัดการเรียนรูMในเร่ืองการจัดทำบัญชีตามกระบวนการทำบัญชี นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ี

ไดMรับมอบหมาย ขาดความสนใจในการเรียนรูM มีความสับสนในการจัดทำบัญชีตามกระบวนการทำบัญชี ทำใหM

มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนต่ำ ซ่ึงสอดคลMองกับการศึกษาวิจัยของรุจิราพรรณ คงชPวย (2559, น.86)  ไดMสรุปป�จจัยท่ี

สPงผลตPอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยท่ัวไปประกอบไปดMวยองค8ประกอบ 3 ประการ คือ (1) ป�จจัย

ดMานผูMเรียน ไดMแกP ความรูMเดิมของผูMเรียน ความถนัด ความสนใจ ความรับผิดชอบ เป̂นตMน (2) ป�จจัยดMานการ

สนับสนุนทางสังคม ไดMแกP ครูผูMสอน กลุPมเพ่ือน ครอบครัว และ (3) ป�จจัยดMานสภาพแวดลMอมทางการเรียน 

ไดMแกP การบริการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ ส่ือวัสดุอุปกรณ8 หลักสูตร อาคารสถานท่ี 

        สำหรับป�จจัยดMานผูMเรียน การแกMป�ญหาควรทำใหMนักเรียนมีทักษะในการนำความรูMดMานบัญชีไปใชMงาน

จริง ครูผูMสอนตMองสPงเสริมใหMนักเรียนไดMเรียนรูM ฝ�กฝน และพัฒนาความสามารถในการทำบัญชีไดMตาม

จุดมุPงหมายของหลักสูตร จากประเด็นป�ญหาดังกลPาว คณะผูMวิจัยจึงไดMศึกษาทฤษฎีการสอนและวิธีการสอน

แบบตPางๆ ท่ีสามารถชPวยแกMป�ญหา พบวPาวิธีการสอนท่ีจะชPวยสPงเสริมพัฒนาการของผูMเรียนใหMเกิดการเรียนรูM

และมีพัฒนาการทางรPางกาย อารมณ8 สังคมและสติป�ญญา ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD 

(Student Team Achievement Division)  เป̂นเทคนิคท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยสลาวิน (Slavin) เป̂นการเรียน

แบบท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพันธ8ท่ีดีตPอเพ่ือน การเรียนท่ีผูMเรียนรวมกลุPมเรียนรูMรPวมกันแบบคละความสามารถ มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทุกคนมีสPวนรPวมในการเรียนรูM  คนท่ีเรียนเกPงจะชPวยเหลือคนท่ีอPอนกวPา สมาชิกใน

กลุPมไมPเพียงแตPรับผิดชอบตPอการเรียนของตนเองเทPาน้ัน  หากแตPจะตMองรPวมรับผิดชอบตPอการเรียนรูMของเพ่ือน
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สมาชิกทุกคนในกลุPม โดยแบPงผูMเรียนออกเป̂นกลุPมยPอย กลุPมละ  4-5 คน ประกอบดMวยนักเรียนเกPง 1 คน ปาน

กลาง 2-3 คน อPอน 1 คน ผลสำเร็จของนักเรียนแตPละคน คือ ผลสำเร็จของกลุPม STAD เป̂นรูปแบบการเรียน

ท่ีวัดความสามารถของผูMเรียน โดยกำหนดใหMสมาชิกของกลุPมไดMเรียนรูMในเน้ือหาสาระท่ีผูMสอนจัดเตรียมไวMใหM

แลMว ทำการทดลองความรูMคะแนนท่ีไดMจากการทดสอบของสมาชิกแตPละคนแลMวนาเอามาบวกเป̂นคะแนนรวม

ของทีม ผูMสอนจะตMองใชMเทคนิคการเสริมแรง เชPน ใหMรางวัล คำชมเชย สมาชิกกลุPมจะตMองมีการกำหนด

เป�าหมายรPวมกัน เพ่ือความสำเร็จของกลุPม ตรงกับผลการศึกษา วิจัยของเสาวณี แกMวสามสี (2560) และกัญตา 

กุMยประเสริฐ (2558) ตPางไดMศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนและเจตคติตPอการระหวPางการเรียนแบบรPวมมือ

เทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวPานักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวPากPอนการเรียน 

เม่ือเทียบกับการเรียนแบบปกติ และนักเรียนมีเจตคติตPอการเรียนแบบรPวมมือเทคนิค STAD ในระดับมาก   

      จากการศึกษาตำรา งานวิจัยการสอน วิธีการสอนและวิธีการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD 

ตามเหตุผลและความสำคัญดังกลPาวขMางตMน คณะผูMวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทำการศึกษาวPาการนำการจัดการ

เรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD มาใชMในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชากระบวนการจัดทำบัญชีของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี โดยผPานการเรียนรูMท่ีเป̂นการรPวมมือกันทำ

กิจกรรมระหวPางครูและผูMเรียนดMวยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกคนมีสPวนรPวมในการคิดและปฏิบัติ จะทำใหMผูMเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนหรือไมP เพ่ือจะนำไปสูPการแกMไขป�ญหาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูMท่ีสามารถ

พัฒนาผูMเรียนใหMมีสมรรถนะสำคัญตามเจตนารมณ8ของหลักสูตรตPอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูMแบบ

ปกติ 

          2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี  

ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

        ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป̂นการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี อำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร8ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 โดยใชMการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD 

กับการเรียนรูMแบบปกติ ประชากรและกลุPมตัวอยPาง คือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 คณะผูMวิจัย

ไดMใชMเน้ือหาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาการบัญชี ของรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี เร่ือง การจัดทำเอกสารเพ่ือ

ประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ และการจัดทำบัญชีของธุรกิจซ้ือขายสินคMา 

ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 ใชMเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห8 สัปดาห8ละ 5 ช่ัวโมง 

รวมจำนวน 30 ช่ัวโมง  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

        1. ประชากรและกลุPมตัวอยPางท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ี  

                        1.1 ประชากร ไดMแกP นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร8ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 จำนวน 

153 คน 

                        1.2 กลุPมตัวอยPาง ไดMแกP นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร8ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 จำนวน  

2 หMอง ไดMมาจากการสุPมตัวอยPางแบบแบPงกลุPม เพ่ือใชMเป̂นกลุPมทดลองท่ีเรียนดMวยการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ

เทคนิค STAD จำนวน 1 หMอง คือ ปวช.3/3 มีนักเรียน 33 คน และใชMเป̂นกลุPมควบคุมท่ีเรียนดMวยการจัดการ

เรียนรูMแบบปกติ จำนวน 1 หMอง คือ ปวช. 3/1 มีนักเรียน 35 คน รวม 68 คน จากประสบการณ8ท่ีสอน พบวPา 

นักเรียนท้ังสองหMองเป̂นนักเรียนท่ีเรียนดี ปานกลาง และต่ำ 

  

        2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

             2.1 ตัวแปรอิสระ ไดMแกP วิธีการจัดการเรียนรูM มี 2 วิธี คือ การจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค 

STAD กับการจัดการเรียนรูMแบบปกติ 

             2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี และความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ท่ีไดMรับการ

จัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD 

        3. เน้ือหาในการวิจัย 

    คณะผูMวิจัยไดMใชMเน้ือหาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาการบัญชี ของรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี เร่ือง การจัดทำ

เอกสารเพ่ือประกอบการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ และการจัดทำบัญชีของธุรกิจซ้ือขาย

สินคMา 

         4. ระยะเวลาในการวิจัย 
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              คณะผูMวิจัยไดMดำเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 ใชMเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห8 

สัปดาห8ละ 5 ช่ัวโมง รวมจำนวน 30 ช่ัวโมง  

          5. แบบแผนการวิจัย 

              ในการวิจัยคร้ังน้ี  ใชMแบบแผนการทดลองแบบสองกลุPม มีการทดสอบหลังการทดลอง 

(Randomize Control Group Posttest-only Design)   

 6. เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัย 

              เคร่ืองมือท่ีใชMในการวิจัยคร้ังน้ี ไดMแกP 

            6.1 แผนการจัดการเรียนรูMของกลุPมทดลองเป̂นแผนการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือตามเทคนิค 

STAD ท่ีคณะผูMวิจัยสรMางข้ึน จำนวน 3 แผน ใชMเวลาเรียนแผนละ 10 ช่ัวโมง รวม 30 ช่ัวโมง ไดMตรวจสอบ

พิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูMจากผูMเช่ียวชาญจำนวน 3 ทPาน มีผลคะแนนการประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูMท้ัง 3 แผน ไดMคPาเฉล่ียเทPากับ 4.75 แสดงวPา แผนการจัดการเรียนรูMท้ัง 3 แผน มีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด  

              6.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขMอ ไดMตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ มีคPาเฉล่ียความยากงPาย (p) อยูPระหวPาง 0.23 – 0.80 คPาอำนาจจำแนก (r) อยูPระหวPาง 0.25 

– 0.88 และคPาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทPากับ 0.87 

              6.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตPอการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือตามเทคนิค STAD ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชีเป̂นแบบมาตราสPวนประมาณคPา (Rating 

Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ขMอ ไดMตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจากผูMเช่ียวชาญจานวน 3 ทPาน มีผลคPาดัชนี

ความสอดคลMอง (IOC) เทPากับ 1.00  

      7. การเก็บรวบรวมขMอมูล 

              คณะผูMวิจัยไดMดำเนินการเก็บรวบรวมขMอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

    7.1 เตรียมความพรMอมของกลุPมตัวอยPาง โดยช้ีแจงใหMทราบถึงความสำคัญในการทดลองคร้ังน้ี 

   7.2 กำหนดกลุPมตัวอยPางในการวิจัยเป̂น 2 กลุPม เพ่ือใชMในการทดลองกำหนดเป̂นกลุPมทดลองไดMรับ

การจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD และกลุPมควบคุมไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบวิธีปกติ 

    7.3 ทำการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรูMท่ีกำหนดไวM กับกลุPมทดลองและกลุPมควบคุมใน

ระยะเวลาท่ีเทPากัน โดยคณะผูMวิจัยดำเนินการทดลองดMวยตนเองท้ังสองกลุPม  

     8.4 ดำเนินการทดสอบความรูMของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูMกับนักเรียนกลุPมทดลองท้ัง 2 กลุPม 

ดMวยแบบทดสอบ  

    7.5 วัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตPอการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD 
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     7.6 สรุปผลการทดสอบความรูMของนักเรียนเพ่ือประเมินผลทางการเรียน  

    8. การวิเคราะห8ขMอมูล 

              การวิเคราะห8ขMอมูลและสถิติท่ีใชM 

      8.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดMแกP คPารMอยละ (Percentage) คPาเฉล่ีย (Mean) และสPวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)   

      8.2 สถิติท่ีใชMตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดMแกP การหาความยากงPาย (p) และอำนาจจำแนก 

(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      8.3 สถิติท่ีใชMทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตPางของผลการเรียนระหวPางกลุPมทดลองซ่ึง

ไดM รั บ ก ารสอน แบ บ รP วม มื อ แบ บ  STAD กั บ ก ลุP ม ค วบ คุ ม ซ่ึ ง ไดM รับ ก ารสอน แบ บ ป ก ติ  โด ย ใชM   

t – test (Independent Samples) 

 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD ท่ีมีตPอผลการเรียนวิชากระบวนการ

จัดทำบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 มีผลการวิเคราะห8ขMอมูลดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนหลังเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี 

              ท่ีเรียนดMวยวิธีการจัดการเรียนแบบรPวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการเรียนแบบปกติ 

เลขท่ี กลุ(มทดลอง กลุ(มควบคุม เลขท่ี กลุ(มทดลอง กลุ(มควบคุม 

1 34 26 19 36 21 

2 32 27 20 35 37 

3 32 28 21 35 29 

4 37 23 22 35 29 

5 34 34 23 32 25 

6 35 28 24 34 21 

7 34 26 25 31 22 

8 26 20 26 30 26 

9 32 23 27 36 28 

10 31 21 28 35 27 

11 30 25 29 29 29 

12 30 23 30 31 28 
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เลขท่ี กลุ(มทดลอง กลุ(มควบคุม เลขท่ี กลุ(มทดลอง กลุ(มควบคุม 

13 28 25 31 30 25 

14 29 22 32 32 27 

15 31 23 33 35 22 

16 31 29 34  25 

17 34 26 35  26 

18 31 28    

   S.D. 2.62 3.61 

   เฉล่ีย 32.33 25.83 

จากตารางท่ี 1 พบวPาผลการเรียนหลังเรียนของกลุPมทดลอง มีคPาเฉล่ียเทPากับ 32.33 ซ่ึงมีคPาเฉล่ียสูง

กวPาคะแนนหลังเรียนของกลุPมควบคุม มีคPาเฉล่ียเทPากับ 25.83  

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี หลังเรียนของนักเรียนระดับ 

               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค  

               STAD กับการจัดการเรียนรูMแบบปกติ 

กลุ(มตัวอย(าง N คะแนนเต็ม  S.D. t Sig 

กลุPมทดลอง (STAD) 33 40 32.33 2.62 
8.46** 0.00 

กลุPมควบคุม (ปกติ) 35 40 25.83 3.61 

**p < .01 

จากตารางท่ี 1 พบวPาผลการเรียนของกลุPมทดลองท่ีเรียนดMวยวิธีการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค 

STAD คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคPาเฉล่ียเทPากับ 32.33 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.62 สPวนผลการเรียนของกลุPม

ควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคPาเฉล่ียเทPากับ  25.83 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.61 เม่ือ

ทดสอบความแตกตPางของคPาเฉล่ียโดยการทดสอบคPาที (t-test) แบบ Independence พบวPาคPา t เทPากับ 

8.46 และคPา Sig. เทPากับ 0.00 ซ่ึงมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวPาผลการเรียนกลุPมทดลองท่ีเรียน

ดMวยวิธีการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD และกลุPมควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ มีความแตกตPางกัน 

 

 

 

 

X
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ตารางท่ี 3 แสดงคPาเฉล่ีย สPวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจของนักเรียนระดับ  

               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี  

               โดยใชMวิธีการเรียนแบบรPวมมือ เทคนิค STAD  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

ดfานบรรยากาศ 

1 บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนไดMเป�กโอกาสใหMนักเรียนมี

สPวนรPวมในการทำกิจกรรม 
4.42 0.50 มาก 

2 บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหM นักเรียนมีความ

รับผิดชอบตPอตนเองและกลุPม 
4.52 0.51 มาก 

3 บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหM นักเรียนมีความ

กระตือรือรMนในการเรียน 
4.39 0.50 มาก 

4 บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนเป�ดโอกาสใหMนักเรียนทำ

กิจกรรมไดMอยPางอิสระ 
4.33 0.48 มาก 

5 บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนเกิดความคิดท่ี

หลากหลาย 
4.24 0.44 มาก 

ค(าเฉล่ียดfานบรรยากาศ 4.38 0.21 มาก 

ดfานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.39 0.50 มาก 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนไดMสPงเสริมใหMนักเรียนไดMแลกเปล่ียนความรูM

ความคิด 
4.45 0.51 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนไดMสPงเสริมใหMนักเรียนไดMใชMทักษะการคิดและ

ตัดสินใจ 
4.48 0.51 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนกลMาคิดกลMาตอบ 4.27 0.45 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนมีโอกาสไดMแสดงความคิดเห็น 4.42 0.50 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนเขMาใจในเน้ือหามากข้ึน 4.55 0.51 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนการสอนสPงเสริมใหMนักเรียนเกิดการเรียนรูMรPวมกัน 4.39 0.50 มาก 

ค(าเฉล่ียดfานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 4.42 0.23 มาก 

ประโยชนDท่ีไดfรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนเขMาใจเน้ือหาไดMงPาย 4.48 0.51 มาก 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 

2 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนจำเน้ือหาไดMนาน 4.45 0.51 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนการสอนชPวยใหMนักเรียนสรMางความรูMความเขMาใจดMวย

ตนเองไดM 
4.33 0.48 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนนำวิธีการเรียนรูMไปใชMในวิชา

อ่ืนๆ 
4.39 0.50 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงข้ึน 4.27 0.45 มาก 

6 กิจกรรมการเรียนการสอนชPวยใหMนักเรียนตัดสินใจโดยใชMเหตุผล 4.30 0.47 มาก 

7 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนเขMาใจและรูMจักเพ่ือนมากข้ึน 364 0.49 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนสามารถทำงานรPวมกับผูMอ่ืน 4.00 0.00 มาก 

ค(าเฉล่ียประโยชนDท่ีไดfรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.33 0.27 มาก 

ค(าเฉล่ียรวม 4.38 0.17 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวPานักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี มีความ

พึงพอใจตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยใชMการเรียนแบบรPวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวม อยูP

ในระดับมาก มีคPาเฉล่ียเทPากับ 4.38 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.17 เม่ือพิจารณาเป̂นรายดMาน พบวPา ดMานท่ีมี

คPาเฉล่ียสูงสุด คือ ดMานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน มีคPาเฉล่ียเทPากับ 4.42 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23 

รองลงมาไดMแกPดMานบรรยากาศ มีคPาเฉล่ียเทPากับ 4.38 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21 และดMานประโยชน8ท่ีไดMรับ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคPาเฉล่ียเทPากับ 4.33 คPาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.27 ตามลำดับ    

 

อภิปรายผล  

  ผลการวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการ

จัดทำบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี  คณะผูMวิจัยอภิปรายผล

จากขMอคMนพบในการวิจัยคร้ังน้ี ดังตPอไปน้ี 

1. เปรียบเทียบผลการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD กับการเรียนรูMแบบปกติ 

พบวPา นักเรียนท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD สูงกวPานักเรียนท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูM

แบบปกติอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองจากมีการศึกษาวิจัยอยPางเป̂นระบบ และมีการสอนโดยใชM

กิจกรรมการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD เป̂นการจัดกิจกรรมการเรียนรูMท่ีเนMนใหMนักเรียนเป̂นศูนย8กลาง

และการจัดบรรยากาศในการเรียน คือ การจัดกลุPมนักเรียนท่ีคละความสามารถ โดยมีนักเรียนเกPง 1 คน 
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นักเรียนปานกลาง 4 คน นักเรียนอPอน 1 คน มุPงเนMนใหMผูMเรียนไดMทำงานรPวมกันเป̂นกลุPม ทุกคนตMองพัฒนา

ความรูMของตนเอง นักเรียนท่ีเรียนเกPงจะใหMคำแนะนำกับนักเรียนอPอน เพ่ือนำไปสูPผลการเรียนท่ีสูงข้ึนน่ันคือ

ความสำเร็จและคะแนนของกลุPม เป̂นตัวกระตุMนเสริมแรงจูงใจใหMผูMเรียนมีความกระตือรือรMนในการเรียนรูMมาก

ข้ึน การทำงานชPวยเหลือรPวมกันเป̂นกลุPมทำใหMนักเรียนมีใจจดจPอในเร่ืองท่ีเรียน มีความสุขในการเรียน ทำใหM

เกิดการเรียนรูMอยPางเขMาใจ ดังท่ี สลาวิน (Slavin, 1995, p.2-7 อMางถึงใน โบอMาย คีโอวงษ8สา, 2559, น.150) 

กลPาวไวMวPา การเรียนรูMแบบรPวมมือเป̂นวิธีการสอนโดยนักเรียนจะทำงานเป̂นกลุPม กลุPมละ 4 คน ท่ีคละ

ความสามารถเพ่ือรPวมกันศึกษาเน้ือหาท่ีครูนำเสนอ นักเรียนในกลุPมทุกคนมีความรับผิดชอบตPอผลสัมฤทธ์ิของ

กลุPม จึงทำใหMนักเรียนชPวยเหลือพ่ึงพากันและสมาชิกในกลุPมจะไดMรับรางวัลรPวมกัน เม่ือกลุPมทำคะแนนไดMถึง

เกณฑ8ท่ีกำหนดไวM สามารถพัฒนาผลการเรียนใหMดีข้ึน และอาเรนด8 (Arends, 1994, pp.345-346 อMางถึงใน 

พิสัย พงษ8ธนู, 2559, น.64) กลPาววPา การเรียนแบบรPวมมือน้ีเป̂นการเรียนท่ีจัดใหMนักเรียนไดMรPวมมือกันเรียน

เป̂นกลุPมเล็กประมาณ 2-6 คน เพ่ือใหMบรรลุเป�าหมายทางการเรียนรPวมกัน นับวPาเป̂นการเป�ดโอกาสใหMนักเรียน

ทุกคนในกลุPมไดMแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือกระทำอยPางเทPาเทียมกัน มีการใหMความ

ชPวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชPน นักเรียนท่ีเกPงชPวยนักเรียนท่ีไมPเกPง ทำใหMนักเรียนท่ีเกPงมีความรูMสึกภาคภูมิใจ รูMจัก

สละเวลาและชPวยใหMเขMาใจในเร่ืองท่ีดีข้ึน สPวนนักเรียนท่ีไมPเกPงก็จะซาบซ้ึงในน้ำใจเพ่ือน มีความอบอุPน รูMสึกเป̂น

กันเอง กลMาซักถามในขMอสงสัยมากข้ึน จึงงPายตPอการทำความเขMาใจในเร่ืองท่ีเรียน ท่ีสำคัญในการเรียนแบบ

รPวมมือน้ีคือ นักเรียนในกลุPมไดMรPวมกันคิด รPวมกันทำงานจนกระท่ังสามารถหาคำตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดไดM ถือวPา

เป̂นการสรMางความรูMดMวยตนเอง ชPวยใหMความรูMท่ีไดMรับเป̂นความรูMท่ีมีความหมายตPอนักเรียนอยPางแทMจริง จึงมี

ผลทำใหMผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของเสาวณี แกMวสามสี (2560) อิศ

รา รุPงอภิญญา (2558) และ วัลยา บุญอากาศ (2556) ตPางไดMศึกษาโดยใชMวิธีการเรียนแบบรPวมมือเทคนิค 

STAD สPงผลใหMนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวPากPอนการเรียนอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เม่ือเทียบกับการเรียนแบบปกติ  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีมีตPอการ

เรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูPในระดับ

มาก เป̂นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวM เน่ืองจากนักเรียนไดMทำกิจกรรมกันเป̂นกลุPมมีการชPวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สามารถซักถามประเด็นท่ีไมPเขMาใจไดMอยPางเต็มท่ี ไดMทำแบบฝ�กหัดและโจทย8ดMวยตนเองอยPางต้ังใจ เกิดความ

สนุกในการเรียนรูM บรรยากาศในการเรียนเป̂นไปอยPางสนุกสนาน นักเรียนเรียนรูMอยPางมีความสุข สรMางมนุษย

สัมพันธ8ท่ีดีระหวPางกัน มีโอกาสไดMแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรMนในการเรียน 

สามารถทำงานรPวมกับผูMอ่ืนไดM นักเรียนกลMาท่ีจะแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟ�งความคิดเห็นของผูMอ่ืน รวมถึง

บรรยากาศของกิจกรรมการเรียนการสอนทำใหMนักเรียนมีความรับผิดชอบตPอตนเองและกลุPม เป�ดโอกาสใหM

นักเรียนมีสPวนรPวมในการทำกิจกรรม ทำใหMนักเรียนมีความกระตือรือรMนในการเรียน นักเรียนและเพ่ือนไดMมี
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โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูMรPวมกัน อยPางอิสระ และทำใหMนักเรียนเกิดความคิดท่ีหลากหลาย สPงผลใหMมีความสุข

และพึงพอใจตPอการเรียนซ่ึงสอดคลMองกับงานวิจัยของสมศักด์ิ เวชแดง (2561) และ อิศรา รุPงอภิญญา (2558) 

ตPางพบวPา ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูMโดยใชMกิจกรรมการเรียนรูMแบบรPวมมือ อยูPในระดับมาก 

 

สรุปผลและขfอเสนอแนะ  

  1. สรุปผล 

          1.1 ผลการเรียนของนักเรียนท่ีไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD สูงกวPานักเรียนท่ี

ไดMรับการจัดการเรียนรูMแบบปกติอยPางมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับ .01  

     1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชา

การบัญชี ท่ีมีตPอการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ดMวยการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD ในภาพรวม

อยูPในระดับมาก 

 

2. ขMอเสนอแนะ 

     2.1 ขMอเสนอแนะท่ัวไป 

   2.1.1 ผูMสอนควรใหMความรูM แนะนำวิธีการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือ เทคนิค STAD เพ่ือใหM

นักเรียนเขMาใจแนวคิดและข้ันตอนการเรียนรูM 

   2.1.2 การจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD เป̂นการกำหนดใหM นักเรียนท่ี มี

ความสามารถแตกตPางกันทำงานรPวมกันเป̂นกลุPม เพ่ือไมPใหMเกิดความวุPนวายในการจัดกลุPมเอง ครูควรเป̂นผูMจัด

กลุPมใหMนักเรียนและแจMงรายช่ือสมาชิกแตPละกลุPมใหMนักเรียนทราบลPวงหนMา 

   2.1.3 การสอนดMวยวิธีการเรียนแบบรPวมมือกันเทคนิค STAD เหมาะสาหรับเน้ือหาท่ีนักเรียน

ไมPสามารถทำความเขMาใจไดMดMวยตนเอง ตMองอาศัยการอธิบายการใหMคำแนะนำจากครูกPอนและเม่ือครูอธิบายใหM

นักเรียนเขMาใจแลMว นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนเกPงจะอธิบายใหMนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ

เรียนท่ีอPอนกวPาตนฟ�งอีกคร้ังเพ่ือใหMเขMาใจเน้ือหาย่ิงข้ึน และเป̂นการสอนกันเองระหวPางกลุPมเพ่ือน ดังน้ันครู

ตMองเตรียมเน้ือหาใหMเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตMองชPวยใหMคำแนะนำกับนักเรียนตลอดเวลาเม่ือนักเรียน

ไมPเขMาใจเน้ือหาบทเรียน 

  2.2 ขMอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตPอไป 

   2.2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการเรียนโดยการจัดการเรียนรูMแบบรPวมมือเทคนิค STAD 

รPวมกับการใชMส่ือประกอบการจัดการเรียนรูMท่ีหลากหลายและทันสมัย โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน8 (Social 

Media) เชPน เว็บบล็อก (Weblog) ยูทูป (Youtube) เพรซซ่ี (Prezi) เป̂นตMน เพ่ือใหMนักเรียนเกิดการเรียนรูMไดM

อยPางเสรี 
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   2.2.2 ควรทำวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการสอนดMวยวิธีการเรียนแบบรPวมมือกันเทคนิคSTAD กับ

การสอนดMวยวิธีการเรียนแบบรPวมมือเทคนิคอ่ืนๆ เชPน Jigsaw, Team Games Tournament เป̂นตMน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยฉบับน้ีสำเร็จไดMดMวยความอนุเคราะห8ของบุคคลหลายทPาน ซ่ึงไมPอาจจะนำมากลPาวไดMท้ังหมด ซ่ึงผูM

มีพระคุณทPานแรกท่ีผูMท่ีศึกษาใครPขอกราบขอบพระคุณคือ ดร.กิจจา บานช่ืน ท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีไดMใหMความรูM 

คำแนะนำตรวจทานและแกMไขขMอบกพรPองตPางๆ ดMวยความเอาใจใสPทุกข้ันตอน เพ่ือใหMงานวิจัยฉบับน้ีสมบูรณ8

ท่ีสุด คณะผูMวิจัยใครPขอขอบพระคุณเป̂นอยPางสูงไวM ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีใครPขอขอบพระคุณผูMทรงคุณวุฒิท้ัง 

3 ทPาน คือ ดร.ดวงตา อินทรนาค นายสมจิต แขPงขัน และนางจีรพรรณ โยธาปาน ครูชำนาญการพิเศษ ท่ีสละ

เวลาในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยในคร้ังน้ีดMวย  

ขอขอบคุณนายพงษ8ศักด์ิ นุMยเจริญ ผูMอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี และนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปKท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร8ธานี และทุกๆ ทPาน ท่ีมีสPวน

รPวมในการจัดทำงานวิจัยฉบับน้ีท่ีไมPไดMกลPาวนาม 

ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูPเบ้ืองหลังในความสำเร็จท่ีใหMความชPวยเหลือสนับสนุนและใหM

กำลังใจตลอดมา 
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การจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ1ตามสภาพจริงที่เน:นนสอดแทรกเน:นคำศัพท1เฉพาะ 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น 

Instructional management based on real experiences with emphasis on 

specific vocabulary In English for Ground Service 
 

1 วสันตD นิลมัย 2 วาสนา จักรDแก7ว 3 ศิริกร โรจนศักดิ์ 
                        1-3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย2การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

 

 

บทคัดย'อ  

 การจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ5ตามสภาพจริงที่เน>นนสอดแทรกเน>นคำศัพท5เฉพาะใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น มีวัตถุประสงค5เพื่อใช>การเลOาเรื่องประสบการณ5จริงสอดแทรก

คำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบินของนักศึกษาชั้นปSที่ 3 สาขาธุรกิจการบิน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจและ

ความสนใจของนักศึกษาตOอการเลOาเรื่องประสบการณ5จริงโดยสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบิน โดยมี

กลุOมเปVาหมายคือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพ้ืน จำนวน 12 คนใน

ภาคเรียนที่ 1 ปSการศึกษา 2562  เครื่องมือที่ใช>ในการวิจัยประกอบด>วย 1) แผนการสอนโดยใช>การเลOาเรื่อง

จากประสบการณ5จริงสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะด>านธุรกิจการบิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู>

คำศัพท5ด>านธุรกิจการบิน ลักษณะของแบบวัดเป̂นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข>อ มีคOา IOC อยูOระหวOาง 

0.88 -1.00  คOาความเชื่อมั่นเทOากับ 0.92 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตOอรูปแบบการเรียนการสอน จำนวน 

4 ด>านประกอบด>วย ด>านวัตถุประสงค5ของการเรียนการสอน ด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด>านการ

วัดประเมินผลการเรียนการสอน และด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน มีคOา IOC อยูOระหวOาง 0.88 -1.00 คOา

ความเชื่อมั่นเทOากับ 0.86 สถิติที ่ใช>ในการวิเคราะห5ข>อมูล ได>แกO คOาร>อยละ คOาเฉลี่ย และสOวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวOา นักศึกษาได>ให>แสดงความคิดเห็นวOาชอบการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คำศัพท5โดยเฉพาะที่อาจารย5ผู>สอนได>ยกตัวอยOางทำให>นักศึกษาเข>าใจและสามารถนำไปใช>ได>จริงโดยประยุกต5

กับสถานการณ5ที่เกิดขึ้น รวมถึงรู>จักวัสดุอุปกรณ5ที่ใช>ในธุรกิจการบินโดยที่สามารถใช>ภาษาตOางประเทศได>อยOาง

ไมOติดขัดแตOอยOางใด นอกจากน้ีในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตOอการจัดการเรียนการสอนจาก

ประสบการณ5ตามสภาพจริงที่เน>นสอดแทรกเน>นคำศัพท5เฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

ภาคพ้ืน จำนวน 12 คน คิดเป̂นร>อยละ 99.93 ซ่ึง มีคะแนนเฉล่ีย 4.98 และมีสOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.007  

 

คำสำคัญ :  คำศัพท5เฉพาะ  การสอนจากประสบการณ5จริง  กรณีศึกษา 
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Abstract 

The teaching and learning management based on real experiences that emphasize the 

vocabulary of English for ground service. The concept and objective were to use extensive 

practical experiences in dealing with passengers, aircrew and relevant stakeholders and 

incorporated the simplified contexts focusing on aviation/airline business vocabularies/jargons 

for 3rd year Airline Business students. The targeted group were 12 students enrolled in the 

English for Ground Service in the first semester of the academic year 2019. The research 

instruments consisted of 1) lesson plans which used real-world storytelling, including specific 

aviation business terminology, 2) a test to measure the achievement in learning aviation 

business vocabulary. The questionnaire was divided into four choices, 50 items with an IOC 

value of 0.88 -1.00 and confidence factor of 0.92. 3) The questionnaire for satisfaction on 

teaching and learning model consisted of 4 areas: teaching objectives, organization of teaching 

and learning activities, teaching, and learning evaluation, characteristics of the instructor, IOC 

was between 0.88 -1.00 and confidence was 0.86. Additionally, the tools used included one-

on-one interviews and small group discussions/sharing. The statistics used for data analysis 

were percentage, mean and standard deviation. As for the outcome, it was found that the 

students were satisfied with the methods and techniques used, particularly airline business 

related vocabulary/terminology that the instructor had applied with Active Leaning/Teaching 

such as dictation, errors recognition, listening and grasping key words and 

summarizing/skimming content, thus allowed students to better understand and improved 

their confidence in listening and speaking, equaled to 99.93%, with an average score of 4.98. 

And there is a standard deviation of 0.007. 

 

Keywords: technical/airline business-related terminology, authentic experiential learning, case 

study 

 

บทนำ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย5การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เน>นให>นักศึกษาได>ใช>ภาษาอังกฤษเป^นภาษาที่สองเพื่อเป^นการพัฒนาทักษะ

ทางด>านภาษาตOางประเทศให>กับนักศึกษา ซึ ่งการเรียนภาษาตOางประเทศเพื ่อให>ประสบผลสำเร็จมี
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องค5ประกอบที่สำคัญหลายประการ ประการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การรู>จักคำศัพท5เฉพาะที่ใช>ในวงการ

ธุรกิจการบิน ซึ่งจะสOงผลให>ผู>เรียนเข>าใจในสิ่งที่ผู >อื ่นพูดและสื่อสารกับผู>อื ่นได> ซึ่งคำศัพท5ภาษาอังกฤษมี

ความสำคัญมาก ในการเรียนรู>ที่ดีนั้นการจะพูดจะเขียนให>ได>ใจความที่ต>องการรู>จักเลือกสรรถ>อยคำมาใช>ให>

เหมาะสมและการท่ีจะฟ�งและอOานให>เข>าใจจำเป̂นต>องรู>ความหมายของคำให>ดีและถOองแท>เชOนกัน ซ่ึงสอดคล>อง

กับอนุภาพ ดลโสภณ (2542) ที่เห็นด>วยวOาถ>าไมOมีความแมOนยำในภาษาอังกฤษหรือเกี่ยวกับคำศัพท5แล>ว จะ

เรียนภาษาได>ดี ทั้งการพูด การฟ�ง การอOาน และการเขียนได>ยาก ดังนั้นนักศึกษาต>องได>เรียนรู>คำศัพท5จำนวน

มาก และต>องจำได>แมOนและสามารถนำไปใช>ได>อยOางถูกต>องคลOองแคลOว ซึ่งคำศัพท5จึงมีความสำคัญและความ

จำเป̂นอยOางย่ิงในการจัดการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจการบิน เน่ืองจากมีศัพท5เฉพาะจำนวนมากท่ีนักศึกษา

ต>องเรียนรู> จดจำ และนำไปใช>ประโยชน5ให>เหมาะสม 

 นอกจากนี้ คณะผู>วิจัยได>สัมภาษณ5อาจารย5ผู>รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการ

บินเรื ่องการใช>คำศัพท5เฉพาะในทางธุรกิจการบิน พบวOา นักศึกษาสOวนใหญOมีความรู >พื ้นฐานคำศัพท5

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข>องกับธุรกิจการบินน>อยมาก  เน่ืองจากผู>เรียนขาดทักษะและขาดการฝ�กฝนการอOานสะกด

คำของคำศัพท5เฉพาะทางด>านธุรกิจการบิน ความถี่ของการนำมาใช>ของคำศัพท5เฉพาะ และการออกแบบ

กิจกรรมเพื่อสOงเสริมการใช>คำศัพท5เฉพาะของสาขาธุรกิจการบิน  เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน

แบบปกติคือใช>ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป^นสOวนใหญO  อีกทั้งการเรียนรู>คำศัพท5ใหมOในบทเรียนนักศึกษามักจะ

จดจำคำศัพท5ได>เพียงระยะสั้นเทOานั้น ทำให>นักศึกษามักจะไมOสามารถที่จะนำคำศัพท5เฉพาะมาใช>อยOางตOอเนื่อง 

สOงผลให>นักศึกษามักจะลืมคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบิน ดังนั้นอาจารย5ผู>สอนจึงต>องมีการทวนสอนและ

กระตุ>นให>นักศึกษาได>เรียนผOานการเลOนเกมส5 ผOานกระบวนการกลุOมเพื่อที่จะให>นักศึกษามีการเรียนรู>คำศัพท5

อยOางตOอเนื่องและไมOลืมคำศัพท5รวมถึงการนำคำศัพท5มาใช>ได>อยOางถูกต>อง สอดคล>องกับงานวิจัยกิตติคม กาวี

รัตน5 (2553) ที่ชี้ชัดวOาการเรียนรู>รOวมกันในการจัดประสบการณ5ในการเรียนรู>ทำให>เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

สามารถพัฒนาตนเองอยOางตOอเน่ืองและนำไปสูOการสร>างองค5ความรู>ใหมOได>ด>วย 

 จากป�ญหาดังกลOาว ผู>วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค>นคว>าและแสวงหาแนวทางที่จะทำให>นักศึกษาธุรกิจ

การบินได>พัฒนาคำศัพท5ภาษาอังกฤษด>านธุรกิจการบิน ซึ่งการเพิ่มพูนคำศัพท5มีหลายวิธีที่นำมาใช>ในการ

จัดการเรียนการสอน เชOน งานวิจัยของ จอห5นสัน (Johnson, 2001) ได>ทำวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการจำ

คำศัพท5ของนักเรียนในระดับหนึ่งโดยใช>เกมส5การศึกษา เชOน เกมการเคลื่อนไหว เกมเฉื่อยและกิจกรรมปกติ 

พบวOา นักเรียนที่ใช>เกมการเคลื่อนไหวได>รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู>มากกวOากิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล>องกับ

งานวิจัยของกันตาภา สุทธิอาจ (2561) ที่ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนเน>นประสบการณ5จริงที่สOงเสริม

การนำตนเองสามารถที่จะนำทักษะไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันได>  ดังน้ันผู>วิจัยจึงสนใจศึกษาการใช>

สอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางด>านธุรกิจการบินเพื่อพัฒนาการเรียนรู>คำศัพท5ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา

ธุรกิจการบินชั้นปSที่ 3 เพื่อให>นักศึกษาเกิดความรู> เกิดความคงทนในการจดจำคำศัพท5และสามารถนำไปใช>ท้ัง
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ในด>านการพูด การฟ�ง การอOาน และการเขียนอันจะเป^นประโยชน5ตOอตัวผู>เรียนในป�จจุบันและในอนาคตท่ี

จะต>องเข>าสูOตลาดแรงงานด>านอุตสาหกรรมการบินตOอไป โดยมีอาจารย5เป^นครูโค�ชที่มีประสบการณ5ในด>านการ

บริการบนเครื่องบินของบริษัทสายการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดการเรียนการสอนให>กับนักศึกษาที่เน>น

กระบวนการฝ�กปฏิบัติจริง เพ่ือฝ�กทักษะให>ชำนาญตOอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อใช>การเลOาเรื่องประสบการณ5จริงสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบินของนักศึกษาชั้นปSท่ี 

3 สาขาธุรกิจการบิน 

 2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจและความสนใจของนักศึกษาตOอการเลOาเรื ่องประสบการณ5จริงโดย

สอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบิน 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง  

 ประชากรที่ใช>ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ชั้นปSท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปSการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย5การศึกษานอกที ่ตั ้ง ลำปาง จำนวน 12 คน ที ่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพ้ืน  
 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรต>น ได>แกO  การเลOาเร่ืองประสบการณ5จริงโดยสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางด>านธุรกิจการบิน 

 ตัวแปรตาม ได>แกO  การเรียนรู>คำศัพท5เฉพาะด>านธุรกิจการบินและความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

3. ข้ันตอนการสรZางและพัฒนานวัตกรรม 

 การสร>างเคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัย 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยมี 3 เคร่ืองมือ ได>แกO 

 1.1 แผนการสอนโดยใช>การเลOาเรื่องจากประสบการณ5จริงสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะด>านธุรกิจการ

บิน 

 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู>คำศัพท5ด>านธุรกิจการบิน ลักษณะของแบบวัดเป̂นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข>อ มีคOา IOC อยูOระหวOาง 0.88 -1.00  คOาความเช่ือม่ันเทOากับ 0.92 

 1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตOอรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด>วยข>อคำถามใน

แบบสอบถามตามรูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 ด>านประกอบด>วย ด>าน
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วัตถุประสงค5ของการเรียนการสอน ด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด>านการวัดประเมินผลการเรียนการ

สอน และด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน มีคOา IOC อยูOระหวOาง 0.88 -1.00 คOาความเช่ือม่ันเทOากับ 0.86 

 

4. เคร่ืองมือวิจัยต'าง ๆ รวมถึงข้ันตอนการสรZางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยตามหลักวิชาการ 

 เคร่ืองมือท่ีใช>ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด>วยแบบสัมภาษณ5ก่ึงมีโครงสร>างสำหรับเก็บรวบรวมข>อมูลเชิง

คุณภาพ และแบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื ่องมือนี ้ได>ถูกพัฒนาขึ ้นมาให>สอดคล>องกับ

วัตถุประสงค5การวิจัยและมีการตรวจสอบคุณภาพดังรายละเอียดตOอไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ5ก่ึงมีโครงสร>างในการสัมภาษณ5เชิงลึก 

2. ผู>วิจัยทำการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข>อคำถาม (Validity) ดังกลOาวเพื่อให>นำไปสูOความ

นOาเช่ือถือของข>อมูล โดยการตรวจสอบผOานผู>ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทOาน 

3. ผู>วิจัยได>ทำหนังสือขออนุญาตพร>อมแนบชุดคำถามเพื่อทำการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข>อ

คำถามของเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพกับผู>ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทOาน จากนั้นผู>วิจัยจึงดำเนินการปรับแก>ไขตาม

คำแนะนำของผู>ทรงคุณวุฒิกOอนนำไปใช>สัมภาษณ5เชิงลึกผู>ให>ข>อมูลหลัก (Key Informants) 

4. แบบสอบถามโดยใช>เกณฑ5ในการกำหนดการยอมรับคOา IOC หรือ Index of item objective 

congruence ของการพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของการใช>ภาษา  

 

5. การเก็บรวบรวมขZอมูล 

 การเก็บรวบรวมข>อมูลทำโดยการนำแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยให>กลุOมตัวอยOาง

ตอบด>วยตนเอง โดยการแบOงการเก็บรวบรวมข>อมูลเป̂น 4 ข้ัน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 กOอนการใช>รูปแบบการเรียนการสอน ผู>วิจัยนำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบ

กOอนเรียน (Pre-Test) โดยใช>ชุดเดียวกัน 

 ขั้นที่ 2 ได>ดำเนินการใช>รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู>ที่ผู>วิจัยสร>างขึ้นมา 

และผู>วิจัยได>ประเมินคุณลักษณะการเรียนรู> 

 ขั้นที่ 3 หลังจากที่ผู>วิจัยได>จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู>วิจัยได>นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู> โดยใช>แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกOอนเรียน ให>ผู>เรียนกลุOมทดลองทำแบบสอบถามความ

พึงพอใจตOอรูปแบบการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 4 ผู>วิจัยรวบรวมข>อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห5 แปลผล แล>วนำเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง 
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6. การวิเคราะหDขZอมูลและการจัดกระทำขZอมูล  

  ผู>วิจัยได>ดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได>รับคืนมา ดำเนินการจัดกระทำข>อมูลและวิเคราะห5 ข>อมูลตาม

ข้ันตอนดังน้ี  

          1. ตรวจสอบแบบประเมินทั้งหมดที่ได>รับคืนมาจากแบบสอบถามที่สOงไปทั้งหมด และนำแบบประเมิน

ท่ีมีความสมบูรณ5ไปวิเคราะห5ข>อมูล  

       2. วิเคราะห5ความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของ 

นักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

       3. วิเคราะห5เนื ้อหาข>อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของ 

นักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอนรายวิชารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน 

 

     สถิติท่ีใชZในการวิจัย  คOาร>อยละ  ความถ่ี สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

 การเลOาเรื่องประสบการณ5จริงสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบินของนักศึกษาชั้นปSที่ 3 สาขา

ธุรกิจการบิน อาจารย5ผู>สอนในรายภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้นจากการสัมภาษณ5นักศึกษาในวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2562 สามารถสรุปได>ดังน้ี 

 1. ดZานนักศึกษา 

1.1  นักศึกษาสOวนใหญOมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย5ผู>สอนได>สอดแทรกคำศัพท5

เฉพาะที่เกี่ยวข>องกับธุรกิจการบิน เนื่องจากอาจารย5ผู>สอนเป^นอาจารย5ผู>มีประสบการณ5ในการทำงานในบริษัท

การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไมOต่ำกวOา 30 ปS มีเร่ืองท่ีนำมาเลOาให>กับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 

1.2 นักศึกษาได>รับการทบทวนองค5ความรู>เดิมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและได>รับความรู>ใหมOที่ทัน

สถานการณ5ในโลกป�จจุบัน 

1.3 นักศึกษาได>มีการแสดงความคิดเห็นและนำแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต5ใช>ในการคิดวิเคราะห5และ

สามารถสรุปองค5ความรู>ในแตOละเนื้อหาที่อาจารย5ผู>สอนได>ดำเนินกิจกรรมและถOายทอดองค5ความรู>ให>กับ

นักศึกษา 

1.4 นักศึกษาได>ฝ�กการปฏิบัติการรOวมกับอาจารย5ผู>สอนในกรณีที่มีการสมมติสถานการณ5ที่เกิดขึ้นโดย

มีการจำลองสถานการณ5 

1.5 เกิดสุนทรีภาพในการเรียนรู>เนื่องจากอาจารย5ผู>สอนเป^นนักเลOาเรื่องที่มีความสนุกสนานและ

สามารถถOายทอดเรื่องราวในลักษณะของผู>สื่อความหมายที่ชัดเจนและยังสามารถใช>คำถามกระตุ>นนักศึกษาให>

เกิดการเรียนรู>โดยเป̂นการแลกเปล่ียนเรียนรู>แบบมีสOวนรOวม 
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ดZานอาจารยDผูZสอน 

1. อาจารย5ผู>สอนได>มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนผOานรูปแบบการนำเสนองานด>วยเกมส5 วัสดุ

อุปกรณ5ท่ีเป̂นของใช>ในอุตสาหกรรมการบินท่ีจริง ส่ือวิดีทัศน5 และการนำเสนอข>อมูลผOานพาวเวอร5พอยท5  

2. อาจารย5ผู>สอนได>มีการวางเง่ือนไขในการจัดการเรียนการสอนโดยใช>การเสริมแรงทางบวก เชOน การ

แจกรางวัล การพูดชมเชย  สำหรับนักศึกษาท่ีมีสOวนรOวมในการทำกิจกรรมให>ห>องทุกคร้ัง 

3. อาจารย5ผู>สอนได>มีการประเมินผลการเรียนรู>ของนักศึกษาโดยการถามตอบเพื่อทดสอบนักศึกษามี

ความเข>าใจในแตOละกิจกรรมมากน>อยเพียงใด 

4. อาจารย5ผู>สอนมีการเก็บรวบรวมข>อมูลการทดสอบกOอนหลังเพื่อดูคะแนนพัฒนาการของนักศึกษา

พบวOานักศึกษาสOวนใหญOมีความเข>าใจในคำศัพท5เฉพาะและสามารถอธิบายให>กลุOมเพื่อและบุคคลอื่นได>เข>าใจ

อยOางถูกต>อง 

5. อาจารย5สามารถถOายทอดประสบการณ5ที ่หลากหลายทำให>เป^นการสร>างแรงบันดาลใจให>กับ

นักศึกษาบางคนท่ีจะนำข>อคิดและหลักการไปใช>ประยุกต5ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต 

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบเน>นประสบการณ5ตามสภาพจริงท่ีเน>นนสอดแทรกเน>น

คำศัพท5เฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพ้ืน พบวOา  

1. ผู>เรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังเรียนสูงกวOากOอนการเรียน อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 

2. ผู >เรียนมีความพึงพอใจตOอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากที ่สุดทั ้ง 4 ด>าน คือ ด>าน

วัตถุประสงค5ของการเรียนการสอน ด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด>านการวัดประเมินผลการเรียนการ

สอน และด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน 

 

ตารางท่ี 1 คOาเฉล่ีย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน จำแนกเป̂นรายด>าน 

รายการ                                                   ค'าเฉล่ีย            S.D.         ระดับ          ลำดับ

ท่ี                                           

1. ด>านวัตถุประสงค5การเรียนการสอน                     5.00              0 .000         มากท่ีสุด          1     

2. ด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  4.99              0 .029         มากท่ีสุด          2     

3. ด>านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน               5.00              0 .000         มากท่ีสุด          1      

4. ด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน                      5.00              0 .000         มากท่ีสุด          1       

   รวม                                                           4.98            0.072         มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 1 พบวOา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้น โดยภาพรวมอยูOในระดับมากที่สุด มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 4.98 และเมื่อพิจารณา

เป^นรายด>าน พบวOา ด>านที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด>านวัตถุประสงค5การเรียนการสอน ด>านคุณลักษณะอาจารย5

ผู>สอน  ด>านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน คOาเฉลี่ยเทOากับ 5.00 รองลงมาคือ ด>านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการ มีคOาเฉล่ียเทOากับ 4.99 ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 2 คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน จำแนกตามด>านวัตถุประสงค5ของการเรียนการสอน 

รายการ                                                       ค'าเฉล่ีย         S.D.         ระดับ          ลำดับ

ท่ี                                           

1. ผู>สอนแจ>งวัตถุประสงค5ไว>ชัดเจน                           5.00            0.000        มากท่ีสุด           1 

2. ผู>สอนเตรียมเน้ือหาท่ีสอน สอดคล>องกับวัตถุประสงค5  5.00            0.000        มากท่ีสุด            1 

   ท่ีกำหนดไว> 

3. ผู>สอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคล>อง             5.00            0.000        มากท่ีสุด            1  

   กับเน้ือหาท่ีสอนในแตOละวัตถุประสงค5 

4. ผู>สอนได>จัดสรรเวลาแตOละเน้ือหาได>อยOางเหมาะสม      5.00           0.000       มากท่ีสุด             1 

   รวม                                                              5.00           0.000       มากท่ีสุด 

 

 ตารางท่ี 2 พบวOาความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับงานภาคพื้น จำแนกตามด>านวัตถุประสงค5ของการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูOในระดับมากที่สุด 

คOาเฉลี่ยเทOากับ 5.00 โดยผู>สอนได>แจ>งวัตถุประสงค5ไว>ชัดเจน ผู>สอนมีการเตรียมเนื้อหาที่สุดที่สอดคล>องกับ

วัตถุประสงค5ที่กำหนดไว> มีการเตรียมการสอนที่สอดคล>องกับกิจกรรมกับเนื้อหาที่สอนในแตOละวัตถุประสงค5 

และผู>สอนได>จัดสรรเวลาแตOละเนื้อหาได>อยOางเหมาะสม โดยทุกประเด็นหัวข>อมีคOาความพึงพอใจ มีคOาเฉล่ีย

เทOากับ 5.00  

 

ตารางท่ี 3  คOาเฉล่ีย สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน จำแนกตามด>านการจัดการเรียนการสอน 

   รายการ                                                   ค'าเฉล่ีย         S.D.         ระดับ          ลำดับท่ี                                           

1. ผู>สอนมีความรู>ความเข>าใจในเน้ือหาวิชาท่ีสอน          5.00            0.000         มากท่ีสุด         1 
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   รายการ                                                   ค'าเฉล่ีย         S.D.         ระดับ          ลำดับท่ี                                           

2. ผู>สอนได>เพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีทันสมัย                         5.00             0 .000         มากท่ีสุด         1 

3. ผู>สอนจัดกิจกรรมท่ีสOงเสริมให>นักศึกษามีสOวนรOวม      5.00             0 .000         มากท่ีสุด         1 

    ในการเรียนการสอน 

4. ผู>สอนจัดกิจกรรมท่ีสOงเสริมให>นักศึกษาทำงานเป̂นทีม  5.00            0 .000          มากท่ีสุด         1 

5. ผู>สอนจัดกิจกรรมให>นักศึกษาเกิดการเรียนรู>ด>วยตนเอง 5.00           0 .000          มากท่ีสุด         1  

6. ผู>สอนปลูกฝ�งความมีระเบียบและประณีตในการทำงาน 5.00           0 .000          มากท่ีสุด         1  

7.ผู>สอนมอบหมายงานได>อยOางเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีสอน  5.00          0 .000            มากท่ีสุด         1   

8. ผู>สอนใช>ส่ือและอุปกรณ5การสอนได>เหมาะสมกับเน้ือหา 5.00          0 .000           มากท่ีสุด         1   

  และกิจกรรมการสอน 

9. นักศึกษาเข>าใจส่ือและเอกสารประกอบการ               5.00          0 .000           มากท่ีสุด          1 

   การเรียนการสอนของผู>สอน 

10. ผู>สอนสามารถแนะนำให>นักศึกษาใช>เทคโนโลยี          4.92         0.2900           มากท่ีสุด  

     และแหลOงเรียนรู>อ่ืนๆ เพ่ือการเรียนรู>ด>วยตนเอง 

     เพ่ิมเติม (เชOนการค>นคว>าหาข>อมูลผOานการใช>ฐาน 

     ข>อมูลออนไลน5 เชOน ERIC, ProQuest) 

รวม                                                               4.99        0.029              มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 3 พบวOาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้น จำแนกตามด>านการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 4.99 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื ่อง ผู >สอนมีความรู>ความเข>าใจใน

เนื้อหาวิชาที่สอน ผู>สอนจัดกิจกรรมที่สOงเสริมให>นักศึกษามีสOวนรOวมในการเรียนการสอน ผู>สอนจัดกิจกรรมให>

นักศึกษาเกิดการเรียนรู>ด>วยตนเอง ผู>สอนปลูกฝ�งความมีระเบียบและประณีตในการทำงาน ผู>สอนมอบหมาย

งานได>อยOางเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน และผู>สอนใช>สื่อและอุปกรณ5การสอนได>เหมาะสมกับเนื้อหา ผู>สอนได>

เพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัย รองลงมา ผู>สอนสามารถแนะนำให>นักศึกษาใช>เทคโนโลยี และแหลOงเรียนรู>อื่นๆ เพ่ือ

การเรียนรู>ด>วยตนเอง เพิ่มเติม (เชOนการค>นคว>าหาข>อมูลผOานการใช>ฐานข>อมูลออนไลน5 เชOน ERIC,ProQuest)  

มีคOาเฉล่ียเทOากับ 4.92 ตามลำดับ   
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ตารางที่ 4 คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน จำแนกตามด>านการวัดและประเมินผล 

รายการ                                              ค'าเฉล่ีย         S.D.           ระดับ             ลำดับท่ี 
 
1. ผู>สอนกำหนดเกณฑ5ประเมินผลการเรียน                 5.00           0 .000          มากท่ีสุด           1 

   ของนักศึกษาอยOางชัดเจน และเหมาะสม 

2. ผู>สอนมีการประเมินผลการเรียนรู>ท่ีหลากหลาย          5.00          0 .000          มากท่ีสุด           1 

    ท่ีกำหนดไว>  

3. ผู>สอนมีการเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคล>อง              5.00           0 .000         มากท่ีสุด           1 

   กับเน้ือหาท่ีสอนในแตOละวัตถุประสงค5 

รวม                                                                 5.00           0.000         มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4 พบวOาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ในรายรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้น จำแนกตามด>านการวัดและประเมินผลในภาพรวม  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 5.00 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดที่ผู>สอนกำหนดเกณฑ5ประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาอยOางชัดเจน และเหมาะสม   ผู>สอนมีการประเมินผลการเรียนรู>ที่หลากหลายที่กำหนด และผู>สอนมี

การเตรียมการจัดกิจกรรมสอดคล>องกับเนื้อหาที่สอนในแตOละวัตถุประสงค5 ไว> มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 5.00 เทOากัน

ทุกรายการ     

 

ตารางที่ 5 คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืน จำแนกตามด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน 

รายการ                                                        ค'าเฉล่ีย         S.D.          ระดับ          ลำดับท่ี                                           

1. ผู>สอนมีความสามารถในการอธิบายและถOายทอดความรู>  5.00          0.000          มากท่ีสุด            1 

2. ผู>สอนมีความรับผิดชอบในการสอน(เข>าสอนตรงเวลา     5.00           0.000         มากท่ีสุด            1 

    และสม่ำเสมอ) 

3. ผู>สอนมีบุคลิกภาพและการแตOงกายท่ีเหมาะสม            5.00            0.000        มากท่ีสุด             1 

4. ผู>สอนใช>กริยาท่ีสุภาพและเป̂นแบบอยOางท่ีดี                5.00            0.000        มากท่ีสุด            1 
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รายการ                                                        ค'าเฉล่ีย         S.D.          ระดับ          ลำดับท่ี                                           

5. ผู>สอนจัดเวลาให>นักศึกษาเข>าพบเพ่ือปรึกษา                5.00            0.000       มากท่ีสุด            1     

    นอกช้ันเรียน 

6.  ผู>สอนเป£ดโอกาสให>ผู>เรียนได>แสดงความคิดเห็น            5.00           0.000       มากท่ีสุด            1     

     ในการจัดการเรียนการสอน 

7. ผู>สอนให>คำแนะนำและดูแลเอาใจใสOนักศึกษา              5.00            0.000      มากท่ีสุด            1      

   อยOางท่ัวถึง 

รวม                                                             5.00           0.000         มากท่ีสุด 

ตารางท่ี 5 พบวOาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้น จำแนกตามด>านคุณลักษณะของอาจารย5ผู>สอน ในภาพรวมมีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด มีคOาเฉลี่ยเทOากับ 5.00 โดยมีความพึงพอใจที่ผู>สอนมีความสามารถในการอธิบายและถOายทอด

ความรู>  ผู>สอนมีความรับผิดชอบในการสอน(เข>าสอนตรงเวลาและสม่ำเสมอ)  ผู>สอนมีบุคลิกภาพและการแตOง

กายที่เหมาะสม  ผู>สอนใช>กริยาที่สุภาพและเป^นแบบอยOางที่ดี ผู>สอนจัดเวลาให>นักศึกษาเข>าพบเพื่อปรึกษา

นอกชั้นเรียน  ผู>สอนเป£ดโอกาสให>ผู>เรียนได>แสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน  ผู>สอนให>คำแนะนำ

และดูแลเอาใจใสOนักศึกษาอยOางท่ัวถึง   มีคOาเฉล่ียเทOากับ 5.00 เทOากันทุกรายการ    

                         

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย       

 การเลOาเรื่องประสบการณ5จริงสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะทางธุรกิจการบินของนักศึกษาชั้นปSที่ 3 สาขา

ธุรกิจการบิน อาจารย5ผู>สอนในรายภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพ้ืนสามารถสรุปได>ดังน้ี 

 ด>านนักศึกษานักศึกษาสOวนใหญOมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลคะแนนของนักศึกษา

เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกับคะแนนกOอนเรียน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคะแนน สอดคล>องกับหลักการเรียนรู>สภาพ

จริง (Jaques,1993 Conner; 1997 ; ทิศนา แขมมณี, 2557) ที่ชี้ชัดวOาถึงการศึกษาที่ได>จากการสังเกตได>จาก

การกระทำที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต การทำงานและการศึกษา  นักศึกษาได>รับการทบทวนองค5ความรู>เดิม

เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและได>รับความรู >ใหมOได>มีการแสดงความคิดเห็นและนำแนวคิดทฤษฏีมา

ประยุกต5ใช>ในการคิดวิเคราะห5  และได>ฝ�กการปฏิบัติการรOวมกับอาจารย5ผู>สอน  เกิดสุนทรีภาพในการเรียนรู> 

และเกิดการเรียนรู>โดยเป^นการแลกเปลี่ยนเรียนรู>แบบมีสOวนรOวม สอดคล>องกับงานวิจัยของ จุฬารัตน5 เพชร

วิเศษ (2554) ที่พบวOาผู>เรียนมีคะแนนสมรรถนะความรอบรู>แหOงตนที่สูงกวOาในด>านความรู> เจตคติ ทักษะการ

แก>ป�ญหา และสมรรถนะการเรียนรู>นำตนเอง อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ดZานอาจารยDผูZสอน 

อาจารย5ผู>สอนได>มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอน  โดยมีการวางเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน

โดยใช>การเสริมแรงทางบวก เชOน การแจกรางวัล การพูดชมเชย  สำหรับนักศึกษาที่มีสOวนรOวมในการทำ

กิจกรรมให>ห>องทุกคร้ัง  มีการประเมินผลการเรียนรู>ของนักศึกษาโดยการถามตอบเพ่ือทดสอบนักศึกษามีความ

เข>าใจในแตOละกิจกรรม มีการเก็บรวบรวมข>อมูลการทดสอบกOอนหลังเพ่ือดูคะแนนพัฒนาการของนักศึกษา 

อาจารย5สามารถถOายทอดประสบการณ5ที ่หลากหลายทำให>เป^นการสร>างแรงบันดาลใจให>กับนักศึกษา 

สอดคล>องกับงานวิจัยของกันตาภา สุทธิอาจ (2561) ที่ชี้ชัดวOากระบวนการเรียนรู>เกิดขึ้นจากประสบการณ5 

จากสภาพจริง จากการปฏิบัติกิจกรรมด>วยตนเองที่เน>นผู>เรียนมีสOวนรOวมชOวยให>พัฒนาทักษะที่จำเป^นตOอการ

ดำรงชีวิต โดยการประยุกต5ข>อมูลความรู>ประสบการณ5ท่ีดี 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาตOอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานภาคพื้นการ

จัดการเรียนการสอนจากประสบการณ5ตามสภาพจริงท่ีเน>นนสอดแทรกเน>นคำศัพท5เฉพาะ 

ด>านวัตถุประสงค5การเรียนการสอนมีความชัดเจนสอดคล>องกับการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนและ

เน>นสอดแทรกคำศัพท5เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการบิน สอดคล>องกับเบนจามิน บลูม (Bloom, 1972) พิจารณา

วัตถุประสงค5ของหลักสูตรที่กำหนดไว>เป^นกรอบหลักสูตรของชาติและหลักสูตรโรงเรียน เพื่อนำไปใช>ในการ

สร>างแผนการจัดการเรียนรู> รวมถึงความต>องการและความสนใจของผู>เรียน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค5การ

จัดการเรียนรู>ให>สอดคล>องกับผู>เรียน ดังนั้นด>านวัตถุประสงค5การจัดเรียนการสอนควรสอดคล>องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหOงชาติ 

ด>านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู>สอนมีการจัดกิจกรรมให>นักศึกษาเรียนรู>ด>วยตนเอง เน>นการ

นำศัพท5เฉพาะมาอธิบายให>สอดคล>องกับเหตุการณ5ที่เกิดขึ้นจริง และมอบหมายงานได>เหมาะสม สอดคล>องกับ

งานวิจัยของซูวีตา มะขามทอง ( 2558) ชี้ชัดวOาผู>สอนมีการมอบหมายงานได>อยOางเหมาะสมและสOงเสริมการ

ทำงานเป^นทีม สOงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู>ระหวOางผู>เรียนด>วยกันและระหวOางผู>สอนกับผู>เรียนกOอให>เกิด

ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการทำงานเป̂นทีม ดังน้ันผู>สอนต>องมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู>ให>

เหมาะสมและสอดแทรกคำศัพท5ท่ีเก่ียวข>องกับธุรกิจการบินเพ่ือเป̂นสOงเสริมการใช>คำศัพท5เฉพาะโดยบูรณาการ

การเลOาเร่ืองจากประสบการณ5ตรง 

ด>านการวัดผลการเรียนการสอนวิธีการประเมินผลท่ีใช>สOวนใหญOในรายวิชาน้ี ได>แกO การสอบปลายภาค 

และการทดสอบยOอย การถามตอบโดยพิจารณาและเลือกใช>วิธีการประเมินตามความเหมาะสมทั้งนี้เพราะ

วิธีการประเมินผลแตOละวิธีมีจุดเดOนแตกตOางกัน ดังท่ี กรมวิชาการ (2546) กลOาววOาการประเมินผลการเรียนรู>

เป^นกระบวนการที่ให>ครูผู>สอนให>พัฒนาคุณภาพผู>เรียนสามารถพัฒนาการความก>าวหน>าและความสำเร็จ

ทางการเรียนของผู>เรียน และสOงเสริมให>ผู>เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู>อยOางเต็มศักยภาพ ดังนั้นการวัดและ

ประเมินผลควรมีความหลากหลายและใช>ให>เหมาะสมกับวัตถุประสงค5และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 689 ~ 
 

ด>านคุณลักษณะอาจารย5ผู>สอนผู>สอนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมใช>วาจาสุภาพและเป̂นแบบอยOางที่ดี มีการสื่อสาร

อยOางสร>างสรรค5 มี และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร5ที่จะต>องถOายทอดโดยเฉพาะสาขาหลักสูตรธุรกิจการบิน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย5การศึกษานอกท่ีต้ัง ลำปางมีจุดเดOนคืออาจารย5ท่ีสอนเป̂นผู>เช่ียวชาญจากบริษัทการ

บินไทย จำกัด(มหาชน)ท่ี มีความรู>ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและประสบการณ5ไมOต่ำกวOา 30 ปS สอดคล>อง

งานวิจัยของวสันต5 นิลมัยและคณะ (2563) ที ่ชี ้ชัดวOาองค5ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนการสอน 

คุณลักษณะของอาจารย5ผู >สอนเป^นสิ ่งสำคัญมาก ผู >สอนมีอิทธิพลตOอการเรียนรู >ของผู >เรียน ผู >สอนควรมี

บุคลิกภาพที่ดีและรู>จักเลือกใช>วิธีสอนที่เหมาะสม และมีการวิเคราะห5พฤติกรรมเป^นรายบุคคลเพื่อเติมเต็ม

ให>กับนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีแตกตOางกัน 
 

ขZอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

   1. ควรถอดบทเรียนการเรียนรู>ของผู>เรียนผOานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

   2. ควรมีการวิจัยวิธีการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาตOางประเทศรOวมกับรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ 
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บทคัดย(อ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” มีวัตถุประสงคFเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดF “Thunkable” 2) เพื่อออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดF “Thunkable” ที่ใชZงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF และ 3) เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจ ของ

ผูZใชZสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” กลุ;มตัวอย;าง

ท่ีใชZในการทำวิจัย 20 คน โดยไดZมาจาก การสุ;มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  สาขาปฐมวัย คณะครุ

ศาสตรF เครื ่องมือที ่ใชZใน 1) สื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ;มตัวอย;าง สถิติที ่ใชZในการวิเคราะหF ขZอมูล ไดZแก;

ค;าเฉลี่ย (X") และส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย 1) ผลการวิเคราะหFสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;าน

แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” จากผูZใชZงาน จำนวน 20 คน ความพึงพอใจของ

กลุ ;มนักศึกษาที ่ม ีต ;อส ื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยดF 

“Thunkable” มีความพึงพอใจอยู;ในระดับมาก โดยมีค;าเฉล่ียเท;ากับ 4.15 

 

คำสำคัญ:  เทคโนโลยีการสอน  แอปพลิเคชัน  สมารFทโฟน 

 

Abstract 

Subject research the development of teaching materials in English through the 

application on Android operating system “Thunkable” objectives for 1.) To develop English 
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teaching materials through the application on Android operating system “Thunkable” 2.) To 

design teaching materials in English through the application on Android system “Thunkable” 

3.) To study the satisfaction of the users of English language teaching materials through the 

applications on Android operating system “Thunkable”. The sample used in the research was 

20 people  by choosing an accidental random method. Early Childhood Branch, Faculty of 

Education. The research Tools are 1.) English teaching materials through the applications on 

Android operating system “Thunkable” 2.) The sample satisfaction questionnaire the statistics 

used are mean, standard deviation. The research results were found Analysis results the 

teaching materials in English through the application on Android operating system 

“Thunkable” from 20 users. The satisfaction of the student’s group towards the teaching 

materials in English through the applications on Android operating system “Thunkable” There 

is a high level of satisfaction at S.D. 4.15 

 

Keywords: Teaching technology, Application, Smartphone 

 

บทนำ 

  ในป�จจุบันการจัดการเรียนการสอนผ;านเทคโนโลยีออนไลนFร;วมกับการใชZสื่อผ;านแอปพลิเคชันที่ใชZบน

สมารFทโฟนแท็บแล็ต  มีความกZาวหนZาและทันสมัยตามยุคที่เปลี่ยนผ;านไปสู;สังคมดิจิทัล การใชZสื่อเพื่อพัฒนา

ผูZเรียนไดZเขZามาเป�นส;วนหนึ่งของพฤติกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาผูZเรียนและเป�นเครื่องมือช;วยสอน

ของครูระดับปฐมวัยดZวยการเขZาถึงขZอมูลทั้งภาพและเสียง วีดีโอเป�นส;วนหนึ่งของการใชZสารสนเทศที่ถูกพัฒนา

ผ;านแอปพลิเคชันและเรียกใชZขZอมูลผ;านการเชื่อมต;อสัญญาณเครือข;ายอินเทอรFเน็ตและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา

มากขึ้นจากค;ายผูZผลิตสมารFทโฟน ส;วนใหญ;จะเป�นระบบปฏิบัติการที่เป�นที่นิยม คือ iOS และ Android โดย

ระบบปฏิบัติการ Android มีการเป�ดใหZผูZที่สนใจ สามารถพัฒนาและต;อยอดแอปพลิเคชันที่อยู;บนอุปกรณF

เคลื่อนที่ไดZ เพื่อใหZไดZแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมี ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำใหZผูZใชZงาน

อุปกรณFเคลื่อนที่ไดZรับความสะดวก และง;ายในการเรียกใชZขZอมูล สื่อภาพ เสียงและขZอความและยังสามารถ

ตอบสนองกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ตZองการความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งการ ใชZ 

สมารFทโฟน กลายเป�นส;วนหนึ่งของนวัตกรรมทางการใชZงานที่คนในสังคมใหม;คู;กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม;ท่ี

ใหZความสะดวกและง;าย (อุมาพร แกZวทา,2558) 

  จากสถานการดZานการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย;างกZาวกระโดดของสมารFทโฟนที่ใชZงานร;วมกับส่ือ

สังคมออนไลนFทำใหZรูปแบบของแอปพลิเคชันที่มีความน;าสนใจและสามารถตอบสนองความตZองการของ
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ผูZใชZงานไดZมากขึ้นดZวยหลักการทางการเชื่อมโยงขZอมูลและยังมีฟ�งกFชัน ระบบต;างๆ ภายในแอปพลิเคชันท่ี

หลากหลายดZวยการเชื่อมโยงจากขZอมูลภายนอกรวมไปถึงฟ�งกFชันที่ใชZในการสื่อสารหรือการสนทนาออนไลนF

กันระหว;างผู ZใชZงานแบบ Real-Time ทั ้งภาพและเสียงทำใหZการใชZงานนั ้นมีความสะดวกสบายมากข้ึน  

เนื ่องดZวยในป�จจุบันในการใชZแอปพลิเคชันที ่สามารถโหลดใชZงานไดZอย;างสะดวกมีผู ZใชZเป�นจำนวนมาก 

ซึ่งในอนาคตแอปพลิเคชันอาจจะถูกพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบ และมี แนวโนZมมากขึ้นเรื ่อยๆ เช;น  

ภายในแอปพลิเคชันนั้นจะมีเนื้อหาขZอมูลต;างๆ ใหZผูZใชZเขZาไปเลือกองคFประกอบของขZอมูลที่ตZองการต;างๆ ดZวย

ตนเอง โดยภายในแอปพลิเคชันนั้น จะประกอบไปดZวยภาพ เสียง  และบทความความรูZดZานต;างๆ โดยผูZใชZ

สามารถเลือก ขZอมูลที่ตZองการผ;านระบบออนไลนFดZวยแอปพลิเคชัน ซึ่งเป�นอีกช;องทางหนึ่งที่เพิ ่มความ

สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาในการเลือกขZอมูลที่ตZองการ เหมาะกับในยุคป�จจุบันที่เนZนความสะดวกสบาย 

ในการเลือกหาองคFความรูZผ;านระบบออนไลนFดZวยตนเองเพียงแค;ใชZสมารFทโฟน ทำใหZผูZใชZมีความสนุกกับการ

เลือกพัฒนาตนอเองไดZอย;างมีประสิทธิภาพ )พชรพรรณ สมบัติ ,2558) 

  Thunkable เป�นเครื่องมือสรZางโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อติดตั้งบนสมารFตโฟนที่ใชZระบบปฏิบัติการ 

Android, iOS โดยเครื ่องมือที ่ใชZในการสรZางนั ้น นอกจากเครื ่องมือพื ้นฐานแลZว ยังมีการเชื ่อมต;อไปยัง

ผลิตภัณฑFจาก Google, Twitter และ Microsoft โดยชุดคำส่ังหลังจากท่ีออกแบบหนZาจอดZวยเคร่ืองมือต;างๆ 

  จากเหตุผลดังกล;าวขZางตZน คณะผู Zว ิจ ัยจึงไดZสนใจการพัฒนาสื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;าน

แอปพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF ไดZมีความสะดวกในการศึกษาการเรียนรูZเก่ียวกับภาษาอังกฤษ 

 

2. วัถตุประสงคF  

  1. เพื ่อพัฒนาสื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยดF  

“Thunkable”  

  2. เพ ื ่อใช Zส ื ่อในการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคช ันบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยดF  

“Thunkable” 

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูZใชZสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดF “Thunkable” 
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3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขZอง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  การวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” โดย คณะผูZวิจัยไดZทำการศึกษาและดำเนินการตามลำดับข้ันตอน ดังต;อไปน้ี  

  1. ประชากรและกลุ;มตัวอย;าง ประชากร คือ นักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตรF จำนวน 325 คน 

และกลุ;มตัวอย;าง 20 คน โดยไดZมาจากการสุ;ม แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตัวแปรตาม ผลการใชZ

งานแอปพลิเคชัน ความพึงพอใจ ตัวแปรตZน แอปพลิเคชัน สื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” 

  2. เครื่องมือที่ใชZในการทำวิจัย ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูZวิจัยไดZกำหนดเครื่องมือที่ใชZในการจัดทำ

งานวิจัยไวZ ดังน้ี  

  2.1 การพัฒนาสื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยดF 

“Thunkable”  

 โดยมีการจัดลำดับข้ันตอนการออกแบบและสรZางไวZดังน้ี  

   1) การพัฒนาดZวยหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) ดังน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดป�ญหาและการศึกษาความเป�นไปไดZ (Problem Definition and Feasibility Study) 

องคFประกอบในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหF (System Analysis) นําขZอมูลที่ไดZ รวบรวมวิเคราะหF สรZาง กรอบแนวคิด และ

เลือกใชZเคร่ืองมือในการพัฒนาไดZ แก; โปรแกรมภาษา 

ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ (System Design) การออกแบบหนังสือส่ือเสริมการเรียนรูZ  

ส่ือการสอน 

หมายถึง ภาพ เสียง ข7อความ ที่ใช7

เปqนข7อมูล หรือชrองทางสําหรับทํา

ให7การสอนที่นำเสนอบทเรียนและ

ทําให7ผู7เรียนเรียนรู7ตาม

จุดประสงคD จากการส่ือสารผrาน

แอปพลิเคช่ัน โปรแกรมที่ใช7

นำเสนอภาพ เสียง หรือ ตัวอักษร 

แอปพลิเคชัน  

โปรแกรมที่ใช7พัฒนาส่ือการสอนด7วย

คำส่ังภาษาเพื่อใช7งานผrานสมารDทโฟน 

ด7วยหลักการการออกแบบและพัฒนา

ส่ือการสอนภาษาอังกฤษผrาน

แอปพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยดD 
 

- SDLC 

- Thunkable 
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ข้ันตอนท่ี 4 การนำไปใชZผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF  

ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบระบบ (System Testing) ในขั้นตอนนี้เป�นการทดสอบแอปพลิเคชันก;อนนําไปใชZจริง 

มีการทดสอบการทํางานของฟ�งกFชันต;างๆ โดยนําแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาเสร็จเรียบรZอยทําการติดตั้งเพ่ือทดสอบ

ดZวยวิธีแบบ Black box Testing โดยพิจารณาจากการนําขZอมูลนําเขZา (input) และผลลัพธFที่ไดZว;าตรงตาม

ความตZองการ มีการประเมินทั้ง 4 ดZาน ไดZแก; ดZานความเหมาะสมและการทํางานของระบบ (Functional 

Requirement Test) ดZานความถูกตZองในการทํางานของระบบ (Functional Test) ดZานความสะดวกและ 

ง;ายต;อการใชZงานของระบบ (Usability Test) และดZานความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (Performance 

Testing) ซึ่งเป�นการทดสอบโดยผูZเชี่ยวชาญ  จำนวน 3 ท;าน พิจารณาประเมินผ;านแบบประเมินคุณภาพ 

ก;อนท่ีจะนําไปใชZ 

   2) นำแอปพลิเคชัน การพัฒนาสื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยดF ไปทดสอบกับกลุ;มตัวอย;าง โดยการทดลองใชZเพื่อหาผลความพึงพอใจในการใชZงาน 

แอปพลิเคชันของกลุ;มตัวอย;างที่มีต;อแอปพลิเคชัน สื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยดF สถิติที่ใชZในการวิจัยไดZแก; ค;าเฉลี่ย ค;ารZอยละ ส;วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูZวิจัยใชZแบบ

มาตราส;วนประมาณค;า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรFท (Likert) โดย กําหนดเกณฑFการประเมินแปรผล ตาม

ค;าเฉล่ีย ดังน้ี  

   ค;าเฉล่ียเท;ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว;า ระดับดีมากท่ีสุด 

   ค;าเฉล่ียเท;ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว;า ระดับดีมาก 

   ค;าเฉล่ียเท;ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว;า ระดับปานกลาง 

   ค;าเฉล่ียเท;ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว;า ระดับนZอย  

   ค;าเฉล่ียเท;ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว;า ระดับนZอยท่ีสุด 
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การพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ(านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  การพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” 

 

 

ส่ือการสอนภาษาอังกฤษผrานแอปพลิเคชัน 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดD “Thunkable” 

ศึกษาค7นหาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข7องกับการสร7างแอปพลิเคชัน 

 

วิเคราะหD สังเคราะหD ดำเนินการออกแบบและสร7างแอปพลิเคชัน 

การพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษผrานแอปพลิเคชัน 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดD ดำเนินการสร7างแบบประเมินคุณภาพ 

 

พบผู7เช่ียวชาญ 

ด7านแอปพลิเคชันและส่ือ 

 

แอปพลิเคชัน 

 

แบบประเมิน ความพึงพอใจ 

 

ทดลองจริงและนำเสนอตrอกลุrมตัวอยrาง 
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ข้ันตอนการจัดทำแบบประเมินคุณภาพสำหรับผูUเช่ียวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการจัดทำแบบประเมินคุณภาพสำหรับผูZเช่ียวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

การศึกษารวบรวมขUอมูล  

  การพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” 

ในคร้ังน้ี คณะผูZวิจัยไดZแบ;งความสนใจในการศึกษาขZอมูลออกเป�น 2 ส;วน ดังน้ี 

1) ฝากใน Google Drive เรียกใชZงาน ว;า Childhood เพ่ือใหZผูZใชZดาวนFโหลดโดยคณะผูZวิจัยเป�นผูZ 

เก็บรวบรวมขZอมูลดZวยตนเองไดZ ผลการใชZงานแอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยดF “Thunkable” โดยใชZการวิเคราะหFขZอมูลจาก Childhood หลังจากการปล;อยใหZดาวนFโหลดและ

ใชZแอปพลิเคชันส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

2) จากการเก็บแบบประเมินผลการศึกษาผลลัพธFท่ีไดZว;าตรงตามความตZองการ มีการประเมินท้ัง 

4 ดZาน ไดZแก; ดZานความเหมาะสมและการทํางานของระบบ (Functional Requirement Test) ดZานความถูก 

ตZองในการทํางานของระบบ (Functional Test) ดZานความสะดวกและง;ายต;อการใชZงานของระบบ (Usability 

Test) และดZานความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Testing) 

ศึกษาเอกสารทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขeอง /ออกแบบขeอคำถามเพ่ือการสรeางแบบประเมินคุณภาพความพึงพอใจ  

วิเคราะห5ขeอคำถามแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม 

นำแบบประเมินคุณภาพสำหรับผูeเชี่ยวชาญและแบบสอบถามความความพึงพอใจไปใหeผูeเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตeอง 

ดำเนินการจัดทำแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถาม 

นำส่ือการสอนภาษาอังกฤษผpานแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด5  

และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุpมตัวอยpางไปใชeเก็บขeอมูล 
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3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ;มตัวอย;างท่ีมีต;อแอปพลิเคชันส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ;าน  

Childhood โดยคณะผูZวิจัยไดZเลือกกลุ;มตัวอย;างที่ใชZในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุ

ศาสตรF จำนวน 20 คน โดยไดZมาจากการสุ;มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใหZทำการศึกษา จำนวน 5 

คร้ัง 20 ช่ัวโมง เพ่ือศึกษาความเสถียรและความพึงพอใจในระบบ 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” คณะผูZวิจัยไดZทำการศึกษาและเก็บรวมรวมขZอมูลการวิจัย โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดZดังน้ี 

1) ผลการประเมินคุณภาพของผูZเช่ียวชาญดZานแอปพลิเคชัน ท่ีมีต;อการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ 

ปฏิบ ัต ิการแอนดรอยดF “Thunkable” พบว;าแอปพลิเคช ันม ีค ุณภาพอยู ; ในระดับมากที ่ส ุด โดยมี 

ค;าเฉล่ียเท;ากับ 5 

ตารางท่ี 1 แสดงประเมินคุณภาพของผูZเช่ียวชาญดZานแอปพลิเคชัน  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพ  

ดZานความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Testing ) พบว;ามีคุณภาพระดับมาก 5 

ดZานความถูกตZองในการทํางานของระบบ (Functional Test) พบว;ามีคุณภาพระดับมาก 4.46 

ดZานความสะดวกและง;ายต;อการใชZงานของระบบ (Usability Test) พบว;ามีคุณภาพระดับมาก 4.46 

 ส;วนดZานความเหมาะสมและการทํางานของระบบ (Functional Requirement Test)  

พบว;ามีคุณภาพระดับมาก 4.33  ตามลำดับ 

              รายการประเมิน   𝐗	"   S.D.                      ความหมาย 

1. ดZานความเหมาะสมและการทํางานของระบบ )Functional 

Requirement Test) 

4.33 0.58 มาก 

2. ดZานความถูกตZองในการทํางานของระบบ(Functional Test) 4.46 0.58 มากท่ีสุด 

3. ดZานความสะดวกและง;ายต;อการใชZงานของระบบ (Usability Test) 4.46 0.58 มากท่ีสุด 

4. ดZานความรวดเร็วในการทํางานของระบบ (Performance Testing) 5 0.00 มาก 

ค(าเฉล่ีย  4.46 0.14 มาก 
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2)  ผลการใชZงานแอปพลิเคชัน ส ื ่อการสอนภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบ ัต ิการแอนดรอยดF 

“Thunkable” โดยใช Zการว ิ เคราะหFข Zอม ูลจาก Thunkable หล ังจากการปล;อยให Zดาวน Fโหลดและ 

ใชZแอปพลิเคชัน ส่ือการสอนภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจท่ีระดับ 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนZาเมนูส่ือการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” 

 

ภาพท่ี 5  การเขZาถึงบทเรียนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” 

 

3) แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ ;มนักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตรF ที ่มีต;อ 

แอปพลิเคชันจำนวนท้ังหมด 20 คน ดังตารางต;อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของกลุ;มนักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตรF ที่มีต;อแอปพลิเคชัน  จำนวน

ท้ังหมด 20 คน  

 

  จากตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของกลุ;มนักศึกษา สาขาปฐมวัย คณะครุศาสตรF ที่มีต;อ แอป

พลิเคชัน จำนวนทั้งหมด 20 คน โดยผลการประเมินมีค;าเฉลี่ยเท;ากับ 4.15 ซึ่งแปลผลไดZว;ากลุ;มนักศึกษาสาขา

ปฐมวัย คณะครุศาสตรF ม ีระดับความพึงพอใจต;อส ื ่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคช ันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF ในระดับมาก 

 

การอภิปรายผล 

    การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF 

“Thunkable” ผู ZจัดทำวิจัยไดZดำเนินการศึกษารวบรวมขZอมูลการออกแบบและสรZางแอปพลิเคชันบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF ดZวยขั้นตอนการวิเคระหFและออกแบบสื่อการสอนแบบเทคโนโลยีสมารFทโฟน 

พบว;า สื่อการสอนภาษาอังกฤษผ;านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” จะมีความ

เป�นอิสระค;อนขZางมากเปรียบเสมือนคอมพิวเตอรFหนึ่งไดZเลย เพราะผูZใชZงานสามารถเรียกการเชื่อมต;อภายนอก

ไดZง;ายและลดความซ้ำซZอน สอดคลZองกับ สายฝน พรมเทพ, กฤติกา สังขวดี และป�ญญา สังขวดี (2559) พบว;า 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยF เรื่องกีฬาแบดมินตัน มีความง;ายและสะดวกในการ

เรียกใชZบทเรียนดZวยข้ันตอนการออกแบบผ;านแอปพลิเคชันท่ีสะดวกสำหรับผูZเรียน 

              รายการประเมิน   X	"   S.D.                      ความหมาย 

5. ดZานการออกแบบหนZาจอบทเรียนเพ่ือการเรียนการสอน 4.20 0.41 มาก 

6. ดZานการเขZาถึงระบบมีความสะดวก และง;าย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

7. ภาพส่ือความหมายท่ีนำเสนอในแอปพลิเคช่ันมีความเหมาะสม 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

8.  การใชZสีสัน ภาพ เสียง มีความเหมาะสม สวยงาม 4.30 0.47 มาก 

9.  เน้ือหาขZอมูลมีความง;ายและส่ือถึงการเรียนรูZท่ีเหมาะสมและถูกตZอง 4.25 0.55 มาก 

10. การจัดวางองคFประกอบภาพ เมนูมีความเหมาะสม  4.45 0.51 มาก 

11. การเขZาถึงไฟลFเสียงมีความง;ายและฟ�งชัดเจน และรวดเร็ว 4.40 0.50 มาก 

12. การภาพมีความเสมือนจริงและเหมาะสมกับวัยการเรียนรูZ 4.25 0.44 มาก 

13. การเรียกใชZแอปพลิเคช่ันง;าย และไม;ส้ินเปลืองหน;วยความจำ 4.25 0.55 มาก 

10.  ภาพรวมดZานประสิทธิภาพการใชZงานของ แอปพลิเคช่ันมีความเหมาะสม        4.15 0.37 มาก 

ค(าเฉล่ีย  4.15 0.36 มาก 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชZแอปพลิเคชัน สื่อการสอนภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดF “Thunkable” พบว;า อยู;ในระดับมาก  สอดคลZองกับ วีนา โชติช;วง,ชิติพัทธF ปานเกษมและวิจิตรา 

สายแสง (2562) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อเสริมการเรียนรูZระบบสุริยะดZวยเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว;า ส่ือ

การเรียนการสอนเพ่ือสรZางปฏิสัมพันFการเรียนรูZสำหรับผูZเรียนผ;าน AR Solar Book มีความเสมือนจริง 

 

ขUอเสนอแนะในการวิจัย 

      แอปพลิเคชัน ส่ือการสอนภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดF “Thunkable” ยังสามารถ

พัฒนาใหZใชZงานไดZในระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ไดZในอนาคต เพ่ือเพ่ิมจำนวนผูZใชZงานและเป�นช;องทางในการเรียนรูZ

คำศัพทFภาษาอังกฤษ และเพ่ิมมูลค;าใหZกับแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนไดZ  
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บทคัดย'อ  

 วัตถุประสงค1ของการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ พยากรณ1แนวโนDมของจำนวนผูDปHวยโควิด-19 รายใหมNใน

ประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกันโดยใชDขDอมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 25 มีนาคม 2563 จำนวน75วัน การพยากรณ1โดยใชDวิธีปรับเรียบ

เอกซ1โพเนนเชียลแบบงNาย โดยตรวจสอบความแมNนยำโดยใชDเกณฑ1คNาเฉลี่ยเปอร1เซ็นต1ความคลาดเคลื่อน

สมบูรณ1ที่ต่ำที่สุด ผลการวิจัยพบวNา คNาคงที่ปรับเรียบที่ดีที่สุดเทNากับ 0.4 โดยคNาคงที่ปรับเรียบนี้ใหDคNาเฉล่ีย

เปอร1เซ็นต1ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ1ต่ำสุดคือ 21.32% อีกทั้งผลการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยรายใหมNกรณีไมNมี

มาตรการปSองกันมีจำนวนอยNางนDอย 111 รายตNอวัน 
  

คำสำคัญ : การพยากรณ1 อนุกรมเวลา มาตรการปSองกัน โรคโควิด-19  

 

Abstract 

The research aimed to forecast the number of new Patients with COVID-19 in Thailand 

without preventive measures. The data gathered from the Bureau of epidemiology, 

department of disease control, ministry of public health from 1 January 2020 – 25 March 2020 

as seven days for the modeling by the simple exponential smoothing method. The accuracy 

of the forecasting model via the lowest mean absolute percentage error. The results show 

that the best smoothing constant as 0.4 and given the lowest mean absolute percentage error 

is 21.32%. Also, forecasting the number of new patients with COVID-19 without preventive 

measures provides 111 cases/day. 

Keywords : Forecasting, Time Series, Prevention, COVID-19 
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บทนำ 

 การพยากรณ1เป�นกระบวนการทำนายลักษณะหรือคาดคะเนการเกิดเหตุการณ1หรือสภาพการณ1ใน

อนาคต โดยศึกษาจากขDอมูลที ่เก็บรวบรวมอยNางมีระบบ Weiss และ Gershon ไดDแบNงประเภทของการ

พยากรณ1ออกเป�น 2 ประเภท ไดDแกN การพยากรณ1เชิงคุณภาพและการพยากรณ1เชิงปริมาณการพยากรณ1เชิง

ปริมาณอาศัยขDอมูลในอดีตมาพยากรณ1อนาคตหรือเรียกวNาการวิเคราะห1อนุกรมเวลาหรือการพยากรณ1อนุกรม

เวลา (time series forecasting) การวิเคราะห1อนุกรมเวลาเป�นวิธีการทางสถิติที่ใชDในการวิเคราะห1ขDอมูลที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นคือ ขDอมูลอนุกรมเวลา (time series data) ซ่ึงเป�นขDอมูลที่เกิดขึ้นในเวลาที่มี

ระยะหNางเทNาๆ กันและตNอเน่ืองกันหรือเป�นขDอมูลท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหน่ึงท่ีเปล่ียนไป

ตามเวลา หรือเป�นการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามเวลาแลDวนำรูปแบบนั้นมา

พยากรณ1คNาของตัวแปรนั้นในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจมีหรือไมNมีรูปแบบก็ไดD แตNถDาอนุกรมเวลาแสดง

ใหDเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในชNวงเวลาที่ผNานมาในอดีต ก็จะทำใหDสามารถคาดการณ1ไดDวNาในอนาคต

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงควรอยูNในรูปแบบใดและสามารถพยากรณ1การเปลี่ยนแปลงขDอมูลในอนาคตไดD

กลNาวคือ การวิเคราะห1ขDอมูลของอนุกรม เวลานี้จะขึ้นอยูNกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเวลาในอดีตเป�น

พื้นฐาน (วราพร งามสุข,  2555)สำหรับวิธีหรือเทคนิคการพยากรณ1โดยใชDหลักการทางสถิติไดDมีการพัฒนามา

อย Nางต Nอเน ื ่องซ ึ ่ งประกอบดDวยเทคน ิคหล ักค ือexponential smoothing, auto regression, ARIMA, 

X1ARIMA,seasonal decomposition และที่นิยมใชDกันมากคือ exponential smoothing และ seasonal 

decomposition สNวนการคำนวณวิธีการพยากรณ1 แตNละวิธีที ่มีประสิทธิภาพพิจารณาจากคNาความคลาด

เคลื่อนที่นDอยที่สุดของการพยากรณ1 ซึ่งการเลือกวิธีการพยากรณ1ที่ เหมาะสมควรพิจารณาจากหลายๆป�จจัย 

ไดDแกN ชNวงการพยากรณ1ที่ตDองการเวลาที่ใชDในการพยากรณ1 ลักษณะของขDอมูลอนุกรมเวลาและขนาดของ

อนุกรมเวลา เป�นตDน ซึ่งผูDที่จะนำไปใชDก็ตDองมีความรูDความเขDาใจในแตNละวิธีจึงจะสามารถนำไปประยุกต1ใชDไดD

กับขDอมูลไดDถูกตDองและเหมาะสม (สุมิตรา เมืองขวา, 2559) 

 จากการวิเคราะห1สถานการณ1โรคโควิด-19  การถNายทอดโรคโควิด-19 นั้นจะเกิดในสถานที่ที่มีคนอยูN

รวมกันเป�นจำนวนมาก ดังนั้นวิธีปSองกันการถNายทอดโรคจึงตDองพยายามแยกผูDปHวยออกจากผูDอื ่นโดยเร็ว 

เนื่องจากไมNมีระบบการใหDวัคซีนปSองกันโรคโควิด-19 เพื่อปSองกันการแพรNเชื้อซึ่งการควบคุมโรคจะไดDผลดี

หรือไมNนั้นจะตDองอาศัยระบบเฝSาระวังโรคที่มีคุณภาพโดยจะตDองมีการรายงานหรือระบบการแจDงขNาวที่รวดเร็ว 

มิฉะนั้นแลDวจะไมNสามารถยับยั้งการแพรNระบาดของโรคไดD ถึงแมDโรคสโควิด-19 จะไมNกNอใหDเกิดความรุนแรงใน

คนทั่วไปแตNในคนบางกลุNมถือวNาเป�นกลุNมเสี่ยงตNอการทำใหDเกิดภาวะแทรกซDอน ซึ่งอาจจะเป�นอันตรายถึงแกN

ชีวิตไดDกลุNมเสี่ยงดังกลNาว ไดDแกN ผูDที่มีภูมิคุDมกันบกพรNองแตNกำเนิด ทารกแรกเกิด สตรีมีครรภ1 ผูDสูงอายุที่มีโรค

ประจำตัว โรคภูมิคุDมกันบกพรNอง กลุNมเสี่ยงเหลNานี้ควรจะไดDรับ การดูแลเป�นพิเศษทั้งกNอนการติดเชื้อหรือเม่ือ

ติดเช้ือไปแลDว (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
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 จากการศึกษาจะเห็นไดDวNาการพยากรณ1มีบทบาท สำคัญเป�นอยNางมากในการวางแผนและตัดสินใจ

เกี่ยวกับการดำเนินงานดDานตNางๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนำขDอมูลที่ไดDมาวางแผนปSองกันและควบคุม

โรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยกระทรวงสาธารณสุขไดDใหDความสำคัญของการพยากรณ1โรคและไดDกำหนดเป�น

ตัวชี้วัดและบรรจุไวDในแผนยุทธศาสตร1 ป�จจุบันจึงเป�นที่ยอมรับวNาการพยากรณ1มีบทบาทสำคัญทั้งในงานของ

ภาครัฐบาลและเอกชน จึงนำมาสูNความสนใจของผูDวิจัยที่จะทำการศึกษาการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยในโรค 

โควิด-19รายใหมNในประเทศไทยโดยท่ีไมNมีมาตรการปSองกัน (สุมิตรา เมืองขวา, 2559) 

 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูDวิจัยจึงสนใจการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยโรคโควิด-19 รายใหมNในประเทศ

ไทยโดยที่ไมNมีมาตรการปSองกัน ดDวยวิธีวิเคราะห1อนุกรมเวลาโดยใชDเทคนิคปรับใหDเรียบเอกซ1โพเนนเชียลแบบ

งNายท่ีเป�นเทคนิคการพยากรณ1ขDอมูลอนุกรมเวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาครั้งน้ีและผลท่ีไดDจากการพยากรณ1ทำ

ใหDทราบแนวโนDมของจำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19รายใหมNในประเทศไทยโดยที่ไมNมีมาตรการปSองกัน และ

สามารถนำไปใชDเป�นแนวทางการวางแผนพัฒนาใหDการดูแลรักษาผูDปHวย เพ่ือหาแนวทางปSองกันและควบคุมโรค

ท่ีจะเกิดข้ึนไดDอยNางเหมาะสมมากย่ิงข้ึน (สุมิตรา เมืองขวา, 2559) 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อพยากรณ1แนวโนDมของจำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 รายใหมNในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการ

ปSองกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

จำนวนผูDปHวยโรคโควิด-19รายใหมNในประเทศไทย ต้ังแตNวันท่ี 1 มกราคม 2563 – 25 มีนาคม 2563 
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1. วิเคราะห1สถานการณ1ทางระบาดวิทยาโรคโควิด-19ในประเทศไทย พ.ศ.2563  

2. พยากรณ1การเกิดโรคเชิงปริมาณโดย  

  2.1. รวบรวมขDอมูลผูDติดเชื้อโรคโควิด-19รายใหมNในประเทศไทยวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

25 มีนาคม 2563 

  2.2. วิเคราะห1ลักษณะการเคล่ือนไหวของขDอมูลโดยพิจารณาจากกราฟเสDน  

  2.3. เลือกรูปแบบ Exponential Smoothing ในการประมาณคNาการพยากรณ1  

  2.4. นําแบบจําลองที่เลือกมาพยากรณ1แนวโนDมผูDปHวยโรคโควิด-19รายใหมNในประเทศไทยกรณีท่ี

ไมNมีมาตรการปSองกัน  
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  2.5. เปรียบเทียบรูปแบบจําลองกับผูDปHวยรายใหมNในประเทศไทยโดยท่ีกรณีมาตรการปSองกัน

รายวัน 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย 

  1. ขDอมูลโรคโควิด-19 จากฐานขDอมูลเฝSาระวังทางระบาดวิทยา   

  2. ขDอมูลจำนวนผูDปHวยโควิด-19ในประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค  

  3. โปรแกรมMicrosoft Excel 

  4.วิธีการปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียล 

การเก็บรวบรวมขDอมูล 

   ขอขDอมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 การวิเคราะห1ขDอมูล 

   การวิเคราะห1อนุกรมเวลาดDวยวิธีการปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียล ไดDแกN  

คNาเบ่ียงเบนสัมบูรณ1เฉล่ีย (Mean Absolute Deviation, MAD), 

	

𝑀𝐴𝐷 =
∑|คNาท่ีเกิดข้ึนจริง − คNาพยากรณ1|

𝑛
 

 คNาความคลาดเคล่ือนกำลังสองเฉล่ีย (Mean Squared Error; MSE)  

 

𝑀𝑆𝐸 =	
∑|คNาความคลาดเคล่ือน|²

𝑛
 

คNาเปอร1เซ็นต1ผิดพลาดเฉล่ียสัมบูรณ1 (Mean AbsolutePercent Error, MAPE)  

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = .

∑|คNาท่ีเกิดข้ึนจริง − คNาพยากรณ1|
คNาท่ีเกิดข้ึนจริง

× 100%

𝑛
3 

ท่ีมีคNาต่ำท่ีสุดโดยโปรแกรมMicrosoft Excel 
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ผลการวิจัย 

ขDอมูลจำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 รายใหมNชNวงชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563   ใน

ประเทศไทย แสดงดังในรูปท่ี 1 

รูปที่1: จำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 รายใหมNชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ใน         

ประเทศไทย (ราย:วัน) 

 

หลังจากทำการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยรายใหมNในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 

มีนาคม 2563 ในประเทศกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกัน ดDวยวิธีการปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียลโดยกำหนด

คNาคงที่ปรับเรียบ ระหวNาง 0 ถึง 1พบวNาคNาคงที่ปรับเรียบที่เทNากับ 0.4 ใหDคNาความคลาดเคลื่อนที่ต่ำสุดคือ 

MAD เทNากับ 4.44, คNา MSE เทNากับ 237.92 และคNา MAPE เทNากับ 21.32% ซึ่งมีความแมNนยำของการ

พยากรณ1อยูNในระดับใชDไดD            

ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนั้นจึงกำหนดคNาคงที่ปรับเรียบเทNากับ 0.4 ทำการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยราย

ใหมNในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563ในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการ

ปSองกันดDวยวิธีการปรับใหDเรียบเอกซ1โพเนนเชียล คNาการพยากรณ1ดังแสดงในรูปที่ 2 จากนั้นนำคNาคงที่ปรับ

เรียบเทNากับ 0.4 ทำการพยากรณ1จำนวนผูDปHวยรายใหมNในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 

มีนาคม 2563 ในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกัน จากสมการ 𝐹! = 𝐹!"#+∝ (𝐴!"# − 𝐹!"#)	จะไดD 

122.28+0.4(107 -112.28) = 111 ราย 
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ตารางท่ี 1 คNาความคลาดเคล่ือนของตัวแบบพยากรณ1ดDวยวิธีปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียล 

 

α MAD MSE MAPE 

0.1 7.95 562.84 26.48% 

0.2 6.10 365.62 23.57% 

0.3 4.88 279.00 21.70% 

0.4 4.44 237.92 21.32% 

0.5 4.30 217.52 21.57% 

0.6 4.34 207.42 22.61% 

0.7 4.42 203.09 23.95% 

0.8 4.50 202.47 25.48% 

0.9 4.56 204.60 26.97% 

1.0 4.60 208.98 28.37% 

 

 

 รูปที่ 2 จำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 25 มีนาคม 2563ในประเทศไทย

กรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกันจริงกับคNาพยากรณ1จำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง

วันท่ี 25 มีนาคม 2563ในประเทศไทยกรณีท่ีไมNมีมาตรการปSองกัน 

0
20

40

60

80
100

120

140

160

180
200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

จํา
นว

นผ
ูต้ดิ

เช
ื/ อ(

รา
ย)

 

ระยะเวลา(วัน) 

จํานวนผูต้ดิเชื/อ คา่พยากรณ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 709 ~ 
 

ผลการพยากรณ1พบวNาคาดวNาจะมีจำนวนผูDปHวยในผูDปHวยในโรคโควิด-19 ชNวงวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง

วันท่ี 25 มีนาคม 2563ในประเทศไทยกรณีท่ีไมNมีมาตรการปSองกัน อยNางนDอย 111 ราย ดังแสดงในตารางท่ี 1   

เมื่อพิจารณาจำลองใชDจำนวนผูDปHวยรายใหมNโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 

มีนาคม 2563 ในประเทศไทยเป�นประชากรมาตรฐาน เพื่อพยากรณ1จำนวนผูDปHวยในโรคผูDปHวยรายใหมNโรคโค

วิด-19 ในประเทศไทยกรณีท่ีไมNมีมาตรการปSองกัน ผลการพยากรณ1พบวNาคาดวNาจะมีจำนวนผูDปHวยในโรคผูDปHวย

ในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563ในประเทศไทยกรณีท่ีไมNมีมาตรการ

ปSองกัน มีแนวโนDมเพิ่มขึ้นอยNางนDอย 111 รายตNอวันและใหDคNาความคลาดเคลื่อนที่ต่ำสุดคือ คNา MAD เทNากับ 

4.44, คNา MSE เทNากับ 237.92 และคNา MAPE เทNากับ 21.32% ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

อภิปรายผล  

  การวิจัยนี้ไดDนำเสนอวิธีการสรDางตัวแบบพยากรณ1 จำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 รายใหมNในประเทศ

ไทยโดยท่ีกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกัน ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดDวยวิธีปรับเรียบ

เอกซ1โพเนนเชียลแบบงNาย จากการศึกษาพบวNาคNาคงที่ปรับเรียบเทNากับ 0.4 ใหDคNาความคลาดเคลื่อนที่ต่ำสุด 

และเมื่อแทนคNาคงที่ปรับเรียบเทNากับ 0.4 ในตัวแบบการพยากรณ1จากสมการ𝐹! = 𝐹!"# + 𝛼(𝐴!"# − 𝐹!"#) 

พบวNาจำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19รายใหมNในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกันชNวงวันที่ 1 มกราคม 

2563ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2563ไทย อยNางนDอย 111 ราย คาดวNาจะมีจำนวนผูDปHวยในโรคโควิด-19 รายใหมNใน

ประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกันมีแนวโนDมเพิ่มขึ้น อยNางนDอย 111 รายตNอวันใหDคNาความคลาดเคลื่อนท่ี

ต่ำสุดคือคNา MAD เทNากับ 4.44, คNา MSE เทNากับ 237.92 และคNา MAPE เทNากับ 21.32% ในป¡ 2563 ซ่ึง

สอดคลDองกับการศึกษางานวิจัยของสุมิตรา เมืองขวา (2559) ที่ไดDทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพยากรณ1จำนวน

ผูDปHวยในโรคหลอดเลือดหัวใจที่จำหนNายออกจากโรงพยาบาล ในคณะแพทยศาสตร1วชิรพยาบาล ดDวยวิธีการ

วิเคราะห1อนุกรมเวลาโดยใชDเทคนิคปรับใหDเรียบเอกซ1โพเนนเชียลแบบงNาย พบวNาและกำหนดคNาคงที่ปรับเรียบ

เทNากับ 1 พบวNาแนวโนDมจำนวนผูDปHวย ในโรคหลอดเลือดหัวใจที่คาดวNาจะจำหนNายประมาณอยNางนDอยเทNากับ 

608 รายตNอป¡งบประมาณ ซึ่งผลการพยากรณ1พบวNาคาดวNาจะมีจำนวนผูDปHวยในโรคหลอดเลือดหัวใจที่จะ

จำหนNายออกจาก โรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร1วชิรพยาบาลมีแนวโนDมคงที ่ในระยะเวลา 4 ป¡ 

(ป¡งบประมาณ 2560-2563) อยNางนDอย 608 รายตNอป¡งบประมาณและใหDคNาความคลาดเคลื่อนที่ต่ำสุดคือ คNา 

MAD เทNากับ 104.64, คNา MSE เทNากับ 23624.79 และคNา MAPE เทNากับ 12.22% ในป¡งบประมาณ 2563 

สามารถนำไปใชDเป�นแนวทางการวางแผน จัดเตรียมความพรDอมเพื่อตอบสนองในการดูแลผูDปHวย และพัฒนาใหD

การดูแลรักษาผูDปHวยไดDอยNางเหมาะสมมากย่ิงข้ึนมีความแมNนยำในระดับดี  

 จากขDอมูลที่ใชDในพยากรณ1จะเห็นวNาจำนวนขDอมูลมีปริมาณนDอยซึ่งไมNเพียงพอตNอการหาแนวโนDมและการ

หาการเปลี่ยนแปลงจำนวนผูDปHวยตามฤดูกาลไดD ดังนั้นในการศึกษานี้มีการสรDางตัวแบบพยากรณ1เพียงวิธีเดียว
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คือใชDเทคนิคปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียลแบบงNาย ซ่ึงในการสรDางตัวแบบพยากรณ1สามารถทำไดDหลายวิธีหรือทำ

หลายวิธีเปรียบเทียบกัน เพื่อหาตัวแบบพยากรณ1อนุกรมเวลาที่เหมาะสมและทำใหDเกิดความคลาดเคลื่อนใน

การพยากรณ1นDอยท่ีสุด โดยพิจารณาจากคNา MAD, MSE, MAPE ท่ีต่ำสุดเป�นตDน 

 

สรุปผลและขUอเสนอแนะ  

การพยากรณ1จำนวนผูDปHวยรายใหมNในโรคโควิด-19 ชNวงวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม2563                 

ในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกัน ดDวยวิธีการปรับเรียบเอกซ1โพเนนเชียลแบบงNายโดยกำหนดคNาคงท่ี

ปรับเรียบเทNากับ 0.4 ซ่ึงเป�นคNาคงท่ีปรับเรียบท่ีดีท่ีสุด โดยใหDคNาความคลาดเคล่ือนท่ีต่ำสุดและผลการพยากรณ1

คาดวNาจะมีจำนวนผูDปHวยรายใหมNในโรคโควิด-19 ในประเทศไทยกรณีที่ไมNมีมาตรการปSองกันอยNางนDอย 111 

รายตNอวัน  สามารถนำหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ1นี้ไปสามารถนำไปประกอบการวางแผนเพ่ือ

หาแนวทางปSองกันและควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดD อีกทั้งนำไปประยุกต1ใชDพยากรณ1กับโรคอื่นๆ มีท่ี

ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีคลDายคลึงกัน ตามวิธีท่ีเหมาะสมกับขDอมูลไดDในอนาคต 

 

ขUอเสนอแนะ 

1. การเลือกวิธีการพยากรณ1ใหDพิจารณาจากความสอดคลDองของผลการพยากรณ1กับสถานการณ1โรคจริง 

จึงควรทดลองใชD Model ตNางๆ มาเปรียบเทียบกัน เชNน Time Trend , Exponential smoothing , ARIMA 

และVARs  

2. ควรตรวจสอบความถูกตDองแมNนยําเป�นระยะเพื่อปรับวิธีการคNาคงที่หรือสมการที่ใชDในการคํานวณใหD

เหมาะสมเม่ือเวลาเปล่ียนไป ท้ังน้ีผูDศึกษาตDองมีความรูDความเขDาใจในวิธีการพยากรณ1  

3. การพยากรณ1เป�นการทํานายคNาในอนาคตเป�นคNาท่ีไมNแนNนอน ยNอมเกิดความคลาดเคล่ือนความผิดพลาด

ข้ึนไดD 

4. ตรวจสอบและจัดการขDอมูลใหDมีคุณภาพมากท่ีสุดกNอนท่ีจะนําไปใชDในการวิเคราะห1เพ่ือการพยากรณ1 
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บทคัดย'อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคD 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ให7มีประสิทธิภาพตามเกณฑD 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ระหวWางการสอนโดยใช7บทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอน เร่ือง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD และการสอนแบบปกติ  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน ประชากรที่ใช7ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปG

การศึกษา 2563 จำนวน 79 คน กลุWมตัวอยWางที่ใช7ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5/2 

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส จำนวน 38 คน ซึ่งได7จากการสุWมตัวอยWางอยWางงWาย เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกW 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD 

3) แผนการจัดการเรียนรู7  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน 

สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แกW คWาเฉลี่ย (x") ร7อยละ สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคWา t-test 

Independent Sample โดยใช7โปรแกรมสำเร็จรูป  ผลการวิจ ัยพบวWา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 มีคWาประสิทธิภาพ 

82.93/83.67 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ท่ี

สอนโดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรDหลังเรียนสูงกวWาการสอนแบบปกติ 
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อยWางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ที่มีตWอบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน อยูWในระดับมากท่ีสุด  (x"= 4.86,  S.D. =  0.39 ) 

 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน  เศษสWวน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were: 1) to develop computer-assisted math lessons 

on fractions for Prathom 5 students to be effective in accordance with the criteria 85/85,  2) 

to compare the academic achievement of Prathom 5 students at Wat Bang Pho Omawat 

School. During teaching using computer-assisted lessons on fractions, mathematics and normal 

teaching, and 3) to survey the students satisfaction towards computer assisted instruction on 

fractions. The sampling size was selected by purposive sampling from 79 students of Prathom 

5 Wat Bangpho-omawat school. Bang Sue District Office Under Bangkok, Semester 1, Academic 

Year 2020. The sample size was 38 students who were studying in Prathom 5/2 Wat Bangpho-

omawat school. Obtained by simple sampling. Instrumentation was composed of 1) computer 

assisted instruction on fraction 2) Mathematics fraction achievement tests for Prathom 5 

students 3) lesson plan 4) satisfaction survey questionnaire for students. The statistics used in 

data analysis were percent, mean, standard deviation and T - test independent. The finding 

of this research were 1) The develop of the computer assisted mathematics lessons on 

fractions for Prathom 5 students reached the criteria 82.93/83.67. 2) Academic Achievement 

of Prathom 5 Students at Wat Bang Pho Omawat School Which teaches using computer-

assisted lessons on fractions, mathematics after learning is higher than normal teaching With 

statistical significance at the .05 3) The students satisfaction toward computer assisted 

instruction were positively at the highest level. (x"= 4.86,  S.D. =  0.39 ). 

 

Keywords: Computer assisted instruction; Fraction; Mathematics Learning Achievement 

 

บทนำ 

คณิตศาสตรDเป�นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดของมนุษยD ซึ่งเป�นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ  ทำ

ให7มนุษยDมีความคิดสร7างสรร คิดอยWางมีเหตุผล  เป�นระบบระเบียบ มีีแบบแผน สามารถวิเคราะหDป�ญหาและ
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สถานการณDได7อยWางถูกต7อง เหมาะสม ชWวยพัฒนามนุษยDให7สมบูรณDท้ังทางรWางกาย จิตใจ สติป�ญญา ความรู7และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถคิดเป�น ทำเป�น แก7ป�ญหาเป�น และอยูWรWวมกับผู7อ่ืน

ได7อยWางมีความสุขตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหWงชาติพุทธศักราช 2542 และแก7ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2553 (กรมวิชาการ, 2546)  ซึ ่งในยุคศตวรรษที ่ 21 เป�นยุคของสังคมแหWงข7อมูลขWาวสารและความ

เจริญก7าวหน7าทางเทคโนโลยีสWงผลให7ประเทศตWาง ๆ มีความพยายามแขWงขันเพื่อการพัฒนา สร7างสรรคD และ

คิดค7นความรู7ใหมWๆ ด7านวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีให7เจริญก7าวไกล คณิตศาสตรDจึงกลายเป�นศาสตรDหนึ่งที่มี

ความสำคัญและเป�นเครื่องมือที่นำมาใช7ในการศึกษา ซึ่งสอดคล7องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551  ที่มุWงพัฒนาผู7เรียนให7เป�นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตWอและประกอบอาชีพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรDที่ผWานมามีลักษณะการบรรยาย การอธิบาย และยกตัวอยWาง

เพื่อให7นักเรียนเข7าใจเพียงอยWางเดียว ใช7การถWายทอดข7อมูลเป�นลักษณะการอธิบาย ให7นักเรียนคอยปฏิบัติตาม

เพียงอยWางเดียว ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการถWายทอดความรู7 ทำให7ผู7เรียนไมWเกิดความกระตือรือร7น โดยเฉพาะ

เรื่อง เศษสWวน ซึ่งเป�นเรื่องสำคัญ เพราะเป�นพื้นฐานในการนำไปตWอยอดในการเรียนรู7ศาสตรDตWาง ๆ แตWเนื้อหา

สWวนมากไมWสามารถกระตุ7นให7ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7ได7มากเทWาที่ควร ทำให7สWงผลให7ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรD 

เร่ือง เศษสWวน ท่ีผWานมา ยังไมWประสบความสำเร็จตามจุดมุWงหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคล7องกับการรายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS) วิชาคณิตศาสตรD ชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ปGการศึกษา 2562 มี

คะแนนเฉลี่ย 39.725 พบวWามีผลการทดสอบต่ำกวWาครึ ่ง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.) และผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรDปGการศึกษา 2562 มีคะแนนต่ำ

กวWาเกณฑDท่ีต้ังไว7 

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเป�นนวัตกรรมหน่ึงทางการศึกษาท่ีมีคุณคWาทางการจัดการเรียนการสอน

หลายประการเป�นเครื่องมือที่ชWวยให7ครูดำเนินการสอนไปตามลำดับขั้นตอนชWวยแก7ป�ญหาการขาดแคลนครู ได7

ในบางโอกาสชWวยถWายทอดเนื้อหา ประสบการณDที่ซับซ7อนที่เป�นนามธรรมสูงๆได7ชWวยให7การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู7เรียนได7มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมด7วยตนเองชWวยสWง เสริมการศึกษารายบุคคลกลุWม

บุคคลผู7เรียนได7เรียนตามความสนใจตามเวลาและโอกาสที่อำนวยและยังสามารถเรียนได7ทั้งในชั้นเรียนปกติ

และสอนซWอมเสริมนอกเวลาได7สามารถลดบทบาทและภาระของครูผู7สอนได7น7อยลง ให7น7อยลง ผู7เรียนมีบทบาท

ในการเรียนมากขึ้นสนองความแตกตWางระหวWางบุคคลได7ดี ซึ่งสอดคล7องกับ กาญจนา เกียรติประวัติ (2524: 

61-62) ได7กลWาววWา บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเป�นส่ือการเรียนท่ีมีความสมบูรณDอยูWในตัว มีรายละเอียดของ

ขั้นตอนตWาง ๆ ผู7เรียนสามารถศึกษาด7วยตนเอง และนำไปใช7ได7ทุกเวลาโดยไมWจำเป�นต7องใช7เฉพาะในห7องเรียน

เทWานั้น จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในและตWางประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช7บทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอน พบวWา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตWาง ๆ ของนักเรียนที่เรียนด7วยบทเรียนคอมพิวเตอรD
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ชWวยสอนสูงกวWากWอนเรียนหรือสูงกวWากลุWมที่เรียนจากการสอนปกติ จึงเหมาะสมที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอรD

ชWวยสอนมาชWวยในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรDเป�นอยWางยิ่ง นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวย

สอนยังชWวยให7นักเรียนได7รับการพัฒนาความรู7ความสามารถให7รู7จักตนเอง เป�นไปตามนโยบายการศึกษาท่ี

ต7องการให7เยาวชนมีทักษะและเจตคติในการศึกษาค7นคว7า (กรมสามัญศึกษา 2529: 119) 

ผู7วิจัยจึงมีแนวคิดวWาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนแบบแก7ป�ญหาจะทำให7ประสิทธิผลใน

การเรียนดีขึ้น และทำให7การจัดการเรียนรู7มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน

สามารถตอบสนองการเรียนรู7สWวนบุคคลได7 ซ่ึงผู7เรียนสามารถเรียนรู7ตามระดับความสามารถและอัตราความเร็ว

ตามที่ต7องการ สามารถสร7างแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช7สี เสียงบรรยายและภาพประกอบ รวมทั้งการ

ออกแบบโปรแกรมที่นWาสนใจ ให7ข7อมูลย7อนกลับทันที ชWวยให7ผู7เรียนเรียนคณิตศาสตรDได7อยWางมีประสิทธิภาพ 

และทำให7ผู7เรียนเกิดความรู7ได7เป�นอยWางดี และสามารถเรียนได7อยWางไมWจำกัดเวลา รวมทั้งสามารถทบทวนได7

ตามที่ต7องการ และนอกจากนี้ยังสามารถชWวยถWายทอดเนื้อหาและประสบการณDที่ซับซ7อนเป�นนามธรรมให7

นักเรียนเกิดการเรียนรู7ได7 เพราะสื่อการสอนจะชWวยถWายทอดความคิดระหวWางครูกับนักเรียน ชWวยทำให7นักเรียน

เข7าใจถึงเรื่องราวที่ครูสอนได7งWายรวดเร็วและประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล7องกับแนวคิดของ จารุวรรณ แสงทอง ท่ี

กลWาววWา สื่อการสอนชWวยเร7าหรือยั่วยุให7นักเรียนสนใจที่จะเรียนและชWวยให7นักเรียนจดจำไปได7นาน การใช7ส่ือ

การสอนอยWางสม่ำเสมอจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความคิดรวบยอดของนักเรียนให7มั่นคงได7 (จารุ

วรรณ แสงทอง 2523: 1) 

ด7วยเหตุนี้ ผู7วิจัยในฐานะที่เป�นครูผู7สอนคณิตศาสตรDชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 จึงตระหนักถึงป�ญหาการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรD และเห็นความจำเป�นในการพัฒนาสื่อที่เหมาะสมให7กับผู7เรียนโดยศึกษาและ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเพื่อเป�นสื่อชWวยให7ผู7เรียนสามารถเรียนรู7 และพัฒนาการคิดเชิงตรรกะของ

ตนเองให7ดียิ่งขึ้น และยังเป�นแนวทางในการแก7ป�ญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ำ เพื่อตอบสนองความแตกตWาง

ระหวWางบุคคล ทำให7ผู7เรียนได7เรียนรู7เต็มศักยภาพของตน และเป�นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู7ที่เน7นให7

ผู 7เรียนฝ�กทักษะการคิด ดังนั ้น ผู 7วิจัยจึงมีความสนสนใจที ่จะสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชา

คณิตศาสตรD  เร่ือง เศษสWวน ในรายวิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 ให7มีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื ่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGท่ี 5 ให7มีประสิทธิภาพตามเกณฑD 85/85 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอ

มาวาส ระหวWางการสอนโดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD และการสอน

แบบปกติ 
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน

วิชาคณิตศาสตรD  เร่ือง  เศษสWวน   

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปG

ท่ี 5 ท่ีสร7างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑD 85/85 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ที่สอน

โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรDหลังเรียนสูงกวWาการสอนแบบปกติ อยWาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชา

คณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน อยูWในระดับมากท่ีสุด   

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากร 

ประชากรที่ใช7ในการวิจัยครั้งนี้ได7แกW  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5  ภาคเรียนท่ี 1  ปGการศึกษา 

2563  ของโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส  จำนวน 2 ห7องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 79  คน 

กลุ'มตัวอย'าง 

กลุWมตัวอยWางที่ใช7ในการวิจัยได7แกW  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 

2563 จำนวน 38 คน โดยใช7การสุWมตัวอยWางอยWางงWาย  

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต7น ได7แกW บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน วิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน   

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เร่ืองเศษสWวน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช\ในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด\วย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน มีจำนวน 5 เรื่อง เรื่องละ 2 

ช่ัวโมง ดังน้ี 

เร่ืองท่ี 1 การเปรียบเทียบเศษสWวนและจำนวนคละ 

เร่ืองท่ี 2 การบวกเศษสWวนและจำนวนคละ 

เร่ืองท่ี 3 การลบเศษสWวนและจำนวนคละ 

เร่ืองท่ี 4 การคูณเศษสWวนและจำนวนคละ 
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เร่ืองท่ี 5 การหารเศษสWวนและจำนวนคละ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD  เรื ่อง  เศษสWวน 1 ฉบับ เป�น

แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข7อ  

3. แผนการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน  เรื่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 จำนวน 5 แผน 10 ช่ัวโมง 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรD

ชWวยสอน เร่ือง เศษสWวน เป�นแบบมาตรวัดประมาณคWา 5 ระดับ 

3. ระยะเวลาในการศึกษาค\นคว\า 

ระยะเวลาที่ใช7ในการศึกษาค7นคว7า คือ ภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563 โดยใช7เวลาในการ

ทดลองทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยสอน 10 ชั่วโมง (ไมWรวมการทดสอบกWอนเรียน 1 ชั่วโมงและหลัง

เรียน 1 ช่ัวโมง) 

4. ประโยชนEท่ีคาดว'าจะได\รับ 

1. ได7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑD 

85/85 

2. เป�นการสWงเสริมการสร7างเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในการจัดการ

เรียนการสอนกลุWมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD  

3. ผู7สนใจท่ัวไปได7ใช7เป�นแนวทางในการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน 

ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

ผู7วิจัยดำเนินการทดลองและเก็บข7อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื ่อง เศษสWวน ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ดำเนินการดังน้ี  

1.1 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDวิชาคณิตศาสตรD เรื ่อง เศษสWวน ให7อาจารยDที่ปรึกษาวิจัย

ตรวจสอบและเสนอตWอผู7เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมและปรับปรุงแก7ไขตามข7อเสนอแนะ 

โดยใช7แบบประเมินความเหมาะสม เป�นแบบมาตราสWวน 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิรDท จากความ

คิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทWานในภาพรวม พบวWา บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนมีความเหมาะสมอยูWใน

ระดับมากท่ีสุด (x" = 4.82) 

1.2 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGที่ 5 แบบรายบุคคล โดยนำไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดประดูW 

ธรรมาธิป�ตยD เป�นนักเรียนที ่มีระดับสติป�ญญาเกWง 1 คน ปานกลาง 1 คน อWอน 1 คน รวมทั้งสิ ้น 3 คน  

หลังเรียนจบให7ทำแบบทดสอบท7ายเรื่อง เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหา และความยากงWายของแบบทดสอบ
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ท7ายเรื่อง แล7วนำผลมาหาคWาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5  

1.3 ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน แล7วนำบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง 

เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 มาหาประสิทธิภาพแบบกลุWมยWอย โดยนำไปทดสอบใช7กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5  โรงเรียนวัดประดูWธรรมาธิป�ตยD เป�นนักเรียนที่มีระดับสติป�ญญาเกWง 3 คน ปาน

กลาง 3 คน อWอน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน (โดยไมWซ้ำกับข7อ 1.2) หลังเรียนจบให7ทำแบบทดสอบท7ายเรื่อง แล7ว

นำผลมาหาคWาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื ่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 

1.4 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 

5 มาหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม โดยนำไปทดสอบใช7กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5  โรงเรียนวัดประดูW

ธรรมาธิป�ตยD เป�นนักเรียนที่มีระดับสติป�ญญาเกWง 10 คน ปานกลาง 10 คน อWอน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

(โดยไมWซ้ำกับ 1.2 และ 1.3) หลังเรียนจบให7ทำแบบทดสอบท7ายเรื่อง แล7วนำผลมาหาคWาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เร่ือง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5  

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมา

วาส โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เร่ือง เศษสWวน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข7อ โดยผู7วิจัยได7จัดทำ

ข7อสอบ จำนวน 60 ข7อ จากนั้นให7ผู 7เชี ่ยวชาญทั้ง 3 ทWานตรวจ หาคWาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดย

ประเมินดัชนีความสอดคล7องของข7อสอบ (IOC) พบวWามีคWาดัชนีความสอดคล7อง ระหวWาง 0.67 – 1.00 จำนวน

60 ข7อ จากนั้น นำมาให7นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6/1 ทำแบบทดสอบเพื่อหาคWาความยากงWาย (p) ระหวWาง 

0.20 – 0.80 จำนวน 53 ข7อ และเลือกข7อสอบที่มีคWาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแตW 0.20 ขึ้นไป เป�นแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข7อ ซึ่งมีคWาความยากงWาย ตั้งแตW 0.30 – 0.77 และคWาอำนาจจำแนกตั้งแตW 

0.32 – 0.68 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคDการเรียนรู7ทั้งหมด จากนั้นให7นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 

6/2 ทำแบบทดสอบ และหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำมาทดสอบหาคWาความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช7สูตร 

Kuder Richardson KR-20 ได7คWาความเชื ่อมั ่นทั ้งฉบับเทWากับ 0.88 และทำแบบเก็บรวบรวมข7อมูลใน

การศึกษาทางการเรียนของนักเรียนตWอการใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี  

2.1 กลุWมตัวอยWางทำการทดสอบกWอนเรียน (Pretest) โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกWอนการจัดการเรียนรู7โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เรื ่อง 

เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 จำนวน 30 ข7อ แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ทั้งกลุWมทดลอง

และกลุWมควบคุม 
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2.2 ดำเนินการทดลองกับกลุ WมตัวอยWาง โดยผู 7ว ิจ ัยจัดการเรียนรู 7โดยใช7บทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 จำนวน 5 เรื่อง 

รWวมกับแผนการจัดการเรียนรู7 5 แผน ใช7เวลา 10 ช่ัวโมง และการจัดการเรียนรู7โดยการสอนปกติ 

2.3 กลุWมตัวอยWางทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน จำนวน 30 ข7อ แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก นำข7อมูลที่ได7มาวิเคราะหDด7วยวิธีทางสถิติ เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานตWอไป 

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู7จากนั้นนำไปให7ผู7เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล7วดำเนินการจัดการ

เรียนรู7 โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื ่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ตาม

แผนการจัดการเรียนรู7 จำนวน 5 แผน ในขณะดำเนินการสอน ผู7วิจัยได7สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ด7านทักษะ

กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงคD และเก็บบันทึกข7อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมและการทำ

แบบทดสอบรายบุคคล 

4. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่องเศษสWวน  และ

นำไปให7ผู7เชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นนำแบบสอบถามความพึงพอใจให7นักเรียนทำหลังเรียนด7วยบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอน นำข7อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวย

สอนมาหาคWาเฉล่ีย และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

5. การวิเคราะหEข\อมูล 

5.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื ่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGท่ี 5 ตามเกณฑD 85/85 

5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสWวน ระหวWางกลุWมทดลองและกลุWมควบคุม 

ด7วยการทดสอบคWาที t-test  

5.3 หาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน 

เร่ือง เศษสWวน โดยใช7คWาเฉล่ีย และสWวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

ผู7วิจัยได7นำผลการวิเคราะหDข7อมูลดังน้ี 
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1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรEช'วยสอนวิชาคณิตศาสตรE เร่ือง  เศษส'วน   

ตารางท่ี  1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD  เร่ือง เศษสWวน  

การ

ทดลอง 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนนระหว'างเรียน 

คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย คิดเปlนร\อยละ 

(E1) 

คะแนนเฉล่ีย คิดเปlนร\อยละ

(E2) 

ภาคสนาม 30 41.47 82.93 25.10 83.67 

 จากตารางที่ 1 พบวWา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD  เรื ่อง 

เศษสWวน ทดสอบแบบภาคสนามได7คWาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเทWากับ 82.93/83.67  

 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรE เรื ่อง เศษส'วน ของกลุ'ม

ทดลองและกลุ'มควบคุม 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน ของกลุWม

ทดลองและกลุWมควบคุม 

นักเรียน 
จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 
ค'าเฉล่ีย (x") 

ส'วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
t-test Sig. 

กลุWมทดลอง 38 30 23.74 2.85 
4.86 .000 

กลุWมควบคุม 41 30 20.66 2.78 
*p < .05 

จากตารางที่  2  พบวWา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตรDของกลุWมทดลอง (x" = 

23.74) สูงกวWากลุWมควบคุม (x" = 20.66) อยWางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต'อบทเรียนคอมพิวเตอรEช'วยสอน 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน 

ข\อความ �̅� S.D. แปลผล 

ด7านเน้ือหา 4.77 0.35 มากท่ีสุด 

ด7านกระบวนการเรียนรู7 4.73 0.44 มากท่ีสุด 

ด7านภาพ สี เสียง และภาษา 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

การวัดและประเมินผล 4.88 0.31 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.86 0.39 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 3  พบวWา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนใน

ภาพรวมอยูWในระดับมากท่ีสุด (x" = 4.86,  S.D. = 0.39) 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน สำหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 มีคWาประสิทธิภาพ 82.93/83.67 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ที่สอน

โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน วิชาคณิตศาสตรDหลังเรียนสูงกวWาการสอนแบบปกติ อยWาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3)  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 5 ที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชา

คณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน อยูWในระดับมากท่ีสุด (x"= 4.86,  S.D. =  0.39 )  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD  เรื่อง  เศษสWวน  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปGท่ี 5 ผลการวิจัยมีดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนผลการวิจัย พบวWา ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่องเศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 มีประสิทธิภาพ 

82.93/83.67  ซึ่งเป�นไปตามเกณฑD 85/85 ซึ่งสอดคล7องกับการศึกษาของ ป¡¢นจักรินทรD กันธรส (2557) ได7ทำ

การวิจัยเรื ่อง บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปGที ่ 4 

ผลการวิจัยพบวWา กิจกรรมการเรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปGที ่ 4 มีประสิทธิภาพเทWากับ 86.16/82.08 เป�นไปตามเกณฑDท่ีกำหนดไว7   ทั ้งนี ้เนื ่องจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนที่ผู7วิจัยสร7างขึ้น ผู7วิจัยได7ออกแบบและวางเค7าโรงเนื้อเรื่องที่มีความแตกตWางจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรDทั่วไป ซึ่งแบWงเนื้อหาออกเป�น 5 เรื่อง ในแตWละเรื่องจะมีตัวละครที่แตกตWางกัน มีความ

นWาสนใจ ทำให7อยากเรียนรู7เนื้อหาเรื่องอื่น ๆ ตWอไป เชWนเรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบเศษสWวนและจำนวนคละ 

เป�นแก£งเด็ก ๆ พูดคุยสนทนาเรื่องเค7กวันเกิด จนทำให7เข7าใจเนื้อหาการเปรียบเทียบเศษสWวนเป�นต7น มีเสียง

บรรยายประกอบ และเสียงดนตรีประกอบเพื่อให7มีความนWาสนใจ ตัวการDตูนมีความสดใสสวยงาม และภาพพ้ืน

หลังมีความสบายตา จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหวWางการเรียนด7วยบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน

และหลังเรียน พบวWานักเรียนร7อยละ 90 มีความสนใจและสามารถเรียนรู7ได7ด7วยตนเอง มีเพียงบางสWวนเทWาน้ัน

ที่ขอคำแนะนำจากครู ซึ่งสอดคล7องกับแนวคิดของ อภิชา แดงจำรูญ (2563, หน7า 133) กลWาววWา การสร7างส่ือ

นวัตกรรมน้ันต7องมีความแปลกใหมW สร7างสรรคD เต็มไปด7วยจินตนาการจึงจะมีความนWาสนใจ กระตุ7นความอยาก
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รู7อยากเห็น นWาติดตาม ตามด7วยการนำเนื้อหา ไมWใชWการนำเนื้อหา ความรู7 หลักการ ทฤษฎีจากในตำราย7ายมา

อยูWในสื่อ นี้เป�นเพียงเนื้อหาไมWใชWการนำเสนอเนื้อหา ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาจึงเป�นการนำเนื้อหา หลักการ

ตWาง ๆ สร7างให7เป�นเรื่องราว ดำเนินเรื่องให7เข7าใจงWาย จากนามธรรมให7เป�นรูปธรรม สำหรับการสุดท7ายในการ

สร7างหรือเลือกใช7นวัตกรรมคือ ปฏิสัมพันธDระหวWางสื่อกับผู7ชมหรือทำอยWางไรให7ผู7ชมมีความรู7สึกรWวม อิน

และฟ¡นไปกับสื่อที่ได7รับชม สอดคล7องกับงานวิจัยของ  (สุคนธD  และคณะ  2545, อ7างใน สกุณา  ศุภาดารัตนD

นาวงศD, 2549: 14 – 15)  การสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนผู7วิจัยใช7แนวคิดในการสร7างบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอนเป�นลำดับขั้นตอน มีการนำเสนอเนื้อหาจากงWายไปยาก เนื้อหาออกแบบให7มีความ

นWาสนใจ ใช7ภาษาในการสื่อความหมายได7เข7าใจงWาย มีภาพในการประกอบเนื้อหาให7มีความนWาสนใจ รวมไปถึง

เสียงในประกอบการบรรยายที่เข7าใจงWาย จึงทำให7มั่นใจวWาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน ที่สร7างขึ้นเป�น

บทเรียนที่นWาสนใจ รวมถึงขั้นตอนการสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2557)  

ผู7วิจัยได7สร7างแบบทดสอบจากการศึกษาเนื้อหาและหลักสูตรที่สอดคล7องกับตัวชี้วัดที่เรียน โดยผWานการ

ตรวจสอบจากอาจารยDท่ีปรึกษา และได7ผWานการประเมินจากผู7เช่ียวชาญ  

 จากเหตุผลดังกลWาวทำให7บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนที่ผู7ศึกษาค7นคว7าพัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑD 85/85 เป�นไปตามจุดมุWงหมายที่ตั้งไว7  สามารถนำไปใช7ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได7อยWาง

มีประสิทธิภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุWมทดลองและกลุWมควบคุม  ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 ผลคะแนนสอบ  เรื่องเศษสWวน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 กลุWม

ทดลองสูงกวWากลุWมควบคุม  มีคะแนนเฉลี่ยกลุWมทดลองเทWากับ  23.74  คะแนน  สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทWากับ  2.85  และคะแนนเฉลี่ยของกลุWมควบคุมเทWากับ  20.66  คะแนน  สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทWากับ  

2.78  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนกลุWมทดลองและกลุWมควบคุม  พบวWาคะแนนเฉล่ียกลุWมทดลองสูงกวWากลุWมควบคุม  

อยWางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคล7องกับสมมติฐานข7อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรD

ชWวยสอนได7ผWานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม  ทำให7ผู7เรียนมีความเข7าใจ

เนื้อหามากขึ้น  อีกทั้งผู7วิจัยได7ออกแบบบทเรียนโดยนึกถึงความแตกตWางระหวWางบุคคล  คือนักเรียนแตWละคน

จะเป�นผู7เลือกเรียงลำดับตามลำดับความสนใจของตนเองได7  รวมทั้งเรียนซ้ำในเนื้อหาที่ยังไมWเข7าใจได7อยWางมี

อิสระ  และหลังจากเรียนจบแตWละเนื้อหานักเรียนก็จะได7รับเสริมแรงทันทีเพื่อให7มีกำลังใจเรียนมากยิ่งข้ึน

สอดคล7องกับ  สุปรีชา  สอนสาระ (2558) กลWาววWา  บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเป�นสื่อในการจัดการเรียน

การสอนโดยใช7คอมพิวเตอรD  ซึ่งใช7คอมพิวเตอรDในการนำเสนอลักษณะของสื่อประสมซึ่งได7แกWข7อความ รูป

ภาพนิ่ง กราฟ¡ก วิดีโอ  แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศนD ภาพเคลื่อนไหว และเสียงในการบรรยายประกอบ  เพ่ือ

ถWายทอดความรู7เนื้อหาบทเรียนในรูปแบบที่ใกล7เคียงกับการสอนโดยครูสอนในห7องเรียนมากที่สุด  โดยมี

เป¦าหมายที่สำคัญก็คือสามารถสร7างแรงจูงใจให7ผู7เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น  และเสริมสร7างให7เกิดความ
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ต7องการท่ีจะอยากศึกษาเรียนรู7  คอมพิวเตอรDชWวยสอนเป�นตัวอยWางท่ีดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตWอตัว ซ่ึง

ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7จากการมีปฏิสัมพันธD หรือการโต7ตอบพร7อมทั้งการได7รับผลป¦อนกลับ (FEEDBACK)  

นอกจากนี้ยังเป�นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตWางระหวWางผู7เรียนได7เป�นอยWางดี รวมทั้งสามารถที่จะ

ประเมิน และตรวจสอบความเข7าใจของผู7เรียนได7ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล7องกับศิริวรรณ เหมะศิวะ (2561) ได7

ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน เรื่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 

6 พบวWา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวWากWอนเรียนอยWางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล7องกับอุรา  จิต

ติศักดิ์ (2558) ได7ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรDเรื่อง เศษสWวน ที่มี

ผลตWอทักษะการคิดเชิงตรรกะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 พบวWา ผลการวัดทักษะการคิดเชิงตรรกะ

หลังเรียนสูงกวWากWอนเรียนอยWางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล7องกับเอกพันธD สารทกำป�ง 

(2555) ได7ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน วิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 พบวWา บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนที่สร7างขึ้นนี้ทำให7ผู7เรียนมีประสิทธิผล

ทางการเรียนรู7ป 62.59 ซึ่งสูงกวWาเกณฑDที่กำหนดไว7คือร7อยละ 60 ซึ่งจากผลการศึกษาที่มีผู7วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนไว7อยWางหลากหลายแสดงให7เห็นวWาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชา

คณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 เป�นสื่อการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งท่ี

ชWวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรDให7สูงขึ้น สWงผลให7นักเรียนที่ได7รับการจัดการเรียนการสอน

ด7วยบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 5 สูง

กวWากลุWมควบคุม อยWามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งประกอบกับผู7วิจัยได7ดำเนินการจัดการเรียนรู7ตาม

แผนการสอนที่สร7างข้ึน แตWละแผนการจัดการเรียนรู7มีกิจกรรมที่สร7างความสนใจให7กับผู7เรียน กระบวนการ

จัดการเรียนรู7เป�นขั้นตอน ขั้นนำมีการแทรกเกมเพื่อกระตุ7นความสนใจในเรื่องที่จะเรียน และในขั้นสรุป ผู7วิจัย

และผู7เรียนได7รWวมกันอภิปรายเนื้อหาในแตWละเรื่องเพื่อเป�นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาทั้งชั่วโมง และยังมีการ

ทดสอบความรู7หลังจากที่เรียนเนื้อหาแตWละเรื่อง โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสWวน 

ท่ีผWานการหาคุณภาพของข7อสอบมาแล7ว 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD  เรื่อง เศษสWวน  

ที ่ผู7วิจัยสร7างขึ ้นโดยรวมอยู Wในระดับพอใจมากที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบวWา บทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอนชWวยให7นักเรียนสนใจและกระตือรือร7นที่จะเรียนบทเรียนมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากบทเรียนมี

ลักษณะเป�นมัลติมีเดีย  มีการนำเสนอเนื้อหาโดยใช7  ข7อความ  ภาพนิ่งภาพ  เคลื่อนไหว  วีดีทัศนD  เสียงดนตรี  

และการโต7ตอบกับบทเรียน  สWงผลให7นักเรียนมีความนWาสนใจ จากการสังเกตพฤติกรรม พบวWา บทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยสอน  ชWวยให7นักเรียนรู7สึกพอใจ เนื่องจากภายในบทเรียนมีการเสริมแรงให7กับนักเรียน เม่ือ

นักเรียนตอบถูกในแตWละข7อก็จะได7รับการเสริมแรงในทางบวก เชWน ข7อความให7กำลังใจเมื่อตอบผิด และ

นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู7เสริมได7จากใบความรู7ได7ในทันที เมื่อนักเรียนตอบผิดทำให7นักเรียนเกิดความ
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ตั้งใจในการทำแบบทดสอบหลังเรียนในแตWละเรื่อง ผลการวิเคราะหDความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอบทเรียน

คอมพิวเตอรDชWวยโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล7องกับศิริวรรณ เหมะสิวะ (2561) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่องเศษสWวน สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 พบวWา ความพึงพอใจที่มีตWอการเรียนด7วยบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนเรื่องเศษสWวน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 มีความพึงพอใจอยูWในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยทุกคน 4.575  

สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 สอดคล7องกับอุรา จิตติศักดิ์ (2558) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตWอ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่องเศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 พบวWา 

ความพึงพอใจที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนที่พัฒนา ขึ้นเฉลี่ยอยูWในระดับมาก และสอดคล7องกับ 

เอกพันธD  สารทกำป�ง (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชา

คณิตศาสตรD เรื่องเศษสWวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 5 พบวWา ความพึงพอใจของผู7เรียนที่มีตWอ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนมีคWาอยูWท่ี 4.36 ซ่ึงอยูWในระดับความพึงพอใจมาก 

ข\อเสนอแนะ 

  ข\อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช\ 

จากผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง เศษสWวน มีคWาประสิทธิภาพ

เป�นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว7 และจากผลการวิจัยพบวWา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน 

คะแนนหลังเรียนของกลุWมทดลองสูงกวWากลุWมควบคุม รวมถึงจากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตWอ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง เศษสWวน อยูWในระดับมากท่ีสุด สะท7อนให7เห็นวWาส่ิงท่ีทำให7

ผลการวิจัยเป�นไปตามที่กลWาวมาข7างต7น สWวนหนึ่ง นั่นก็คือ การสร7างแรงบันดาลให7กับนักเรียน ซึ่งสามารถทำ

ได7 ดังน้ี 

1. การสร7างแรงจูงใจ การเสริมแรง ให7นักเรียนมีความกระตือรือร7น อยากเรียนรู7 ซึ่งทำได7โดยการ

กระตุ7นด7วยการนำเกมเข7ามาเป�นสื่อการเรียน ทWาทาง น้ำเสียงที่พูด ทWาทางที่ใช7ทำให7ดูนWาสนใจ เพื่อดึงดูดให7

นักเรียนสนใจ 

2. การสร7างเนื้อหาที่เรียงลำดับจากงWายไปยาก ผWานการถWายทอดเรื่องราวเป�นตัวละคร ตัวการDตูน 

ให7นWาเรียนรู7 นWาติดตาม การใช7ภาษาที่เข7าใจงWายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งทำให7เกิดการเรียนรู7ที่งWายข้ึน

และนักเรียนได7เข7าใจเน้ือหาท่ีนำเสนอ 

3. การออกแบบบทเรียน ทั้งภาพ เสียงประกอบ สีสันที่สวยงาม การมีผลย7อนกลับให7นักเรียนได7รับ

รู7 เพ่ือให7นักเรียนเกิดความรู7สึกรWวมในการเรียน ซึ่งจะสWงผลให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7ได7ด7วยตนเองและสามารถ

พัฒนาความรู7ของนักเรียนได7 
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ข\อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป 

1. ผู7วิจัยทำการสร7างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง

เศษสWวน พบวWา บทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนมีประสิทธิภาพเป�นไปตามเกณฑD 85/85 ซึ ่งจากผลของ

ประสิทธิภาพดังกลWาวสามารถนำไปตWอยอดและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอน ในลักษณะของบทเรียน

ออนไลนD เพ่ือให7นักเรียนเกิดความอิสระตWอการเรียนรู7และกระตุ7นความนWาสนใจในการเรียนรู7ให7มากย่ิงข้ึน 

2. ในการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชWวยสอนควรทำการศึกษาข7อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวละคร หรือ

การDตูน ที่นักเรียนชื่นชอบให7เหมาะสมกับสถานการณDป�จจุบันและวัยของนักเรียน เพื่อเพิ่มอรรถรสและความ

สนุกสนามเพลิดเพลินของบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป�นประโยชนDตWอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน รวมถึงเจตคติท่ีดีตWอวิชาคณิตศาสตรDตWอไป 
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บทคัดย'อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ

สายการบินให>บริการเต็มรูปแบบในชBวงการแพรBระบาดของไวรัส COVID-19 มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการของสายการบิน

บริการเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยศึกษาจากกลุBมตัวอยBางคือผู>โดยสารที่ใช>บริการ

สายการบินบริการเต็มรูปแบบจำนวนทั ้งหมด 400 คน โดยสุ Bมกลุ BมตัวอยBางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปqนแบบสอบถามประมาณคBา Rating Scale 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช>

ในการวิเคราะห;ข>อมูลได>แกB คBาร>อยละ คBาเฉลี่ย คBาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห;ความแตกตBางของคBาเฉล่ีย 

(Independent samples; t-test) และการวิเคราะห;ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA; f-test) 

ผลการวิจัยได>พบวBาการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ

สายการบินให>บริการเต็มรูปแบบในชBวงการแพรBระบาดของไวรัส COVID-19 1. ขั้นตอนการเช็คอิน (Check-

in) ( Mean = 4.2314, S.D. = 0.40026) 2. ข้ันตอนการบริการบนเคร่ือง (In-Flight) (Mean = 4.1528, S.D. 

= 0.39006) 3. ขั้นตอนกBอนการขึ้นเครื่อง (Boarding)  (Mean = 3.9920, S.D. = 0.35391) และ4. ขั้นตอน

การรับกระเป�า (Baggage Collection) ( Mean = 3.8083, S.D. = 0.34230) ตามลำดับ และผลการ

เปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร; ของผู>โดยสารในด>านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการใช>

บริการ ได>รับประสบการณ;จากมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการสายการบินให>บริการเต็มรูปแบบ

ในชBวงการแพรBระบาดของไวร ัส COVID-19 ในขั ้นตอน Check-in, Boarding, In-flight และBaggage 

Collection มีความแตกตBางกันอยBางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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คำสำคัญ: การบริหารประสบการณ;ผู>โดยสาร  มาตรการรักษาความปลอดภัย  สายการบินบริการเต็ม 

             รูปแบบ COVID-19 

 

Abstract 

Passenger experience management towards safety measurement on the serving of full-

service airline during Covid-19 has purposed to study and to compare the Suvarnabhumi 

Airport managed its Thai passengers’s experience. This study based on Quantitative Research 

method. The 400 of questionaires were carried out to collect data, focusing on Thai passengers 

who travel through the Suvarnabhumi Airport. The Analysing of this study have implemented 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation (S.D.) and Hypothesis testing analyzed by t-

Test and One Way ANOVA (f-Test). 

The results reveal that Thai passengers' experience levels towards safety measurement 

on the serving of full-service airline during Covid-19 demonstrate that the most experience 

perspectives are 1. During checking in, passengers had experienced with airline staffs                          

who wearing mask at all time while they were on duty (Mean = 4.6550, S.D. = 0.47911),                                     

2. The airline’s  cabin crew have  always  announced to inform their passenger wearing mask                   

along the flight )Mean = 4.3550 S.D. = 0.47911) 3. In boarding process, the airlines had checked                  

all passengers’ temperature at gate before their embarking the aircraft )Mean = 4.2425,               

S.D. = 0.43493), and 4. Baggage staffs have all the time worn protective groves while touching 

passenger’s bag )Mean = 4.2650 S.D. = 0.85240) respectively.  

According to studying comparison of sample characteristics differences and  Thai 

passengers' experience management towards safety measurement on the serving of full-

service airline during Covid-19 revealed that in terms of gender, age, education levels, 

occupation and visiting frequentcy of correspondents have differences on safety measurement 

of full-service airline during Covid-19 regarding Check-in, Boarding, In-flight and Baggage 

Collection process with statistically significant.   

 

Keywords: Passenger Experience, Management, Safety Measurement, Full-Service  

                Airline, COVID-19 
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บทนำ 

องค;การการบินพลเรือนระหวBางประเทศ (The International Civil Aviation Organization  หรือ 

ICAO) มีการเตรียมพร>อมและคาดการณ;ถึงการพัฒนาศักยภาพการขนสBงทางด>านการบิน เพื ่อให>เข>า

สถานการณ;ในป�จจุบันได>และขับเคลื ่อนอุตสาหกรรมการบินให>เข>าถึงในระดับภูมิภาคและระดับโลก                     

รวมถึงการวิเคราะห;เศรษฐกิจและป�จจัยตBาง ๆ ซึ่ง ICAO ได>ประเมินการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน 

ภายในระยะเวลา 20 ป� ต ั ้ งแต Bป�  ค.ศ. 2015 ถ ึงป�  ค.ศ. 2035 (The International Civil Aviation 

Organization [ICAO], 2014) ซึ ่งในระยะเวลาดังกลBาวสBงผลให>สมาคมขนสBงทางอากาศระหวBางประเทศ        

(The International Air Transport Association [IATA], 2018) ได>ประเมินวBาจะมีจำนวนผู>โดยสารที่ใช>

บริการเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 4.72 พันล>านคน ด>านการขนสBงสินค>าเพิ่มขึ้น 61.2 พันล>านตันโดยภูมิภาคที่มีอัตรา

การเจริญเติบโตมากท่ีสุดคือเอเชียแปซิฟ�กโดยเปรียบเทียบจากทวีปอ่ืน ๆ ท่ัวโลก   

ในชBวงปลายป� ค.ศ. 2019 ได>มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสที่มีชื ่อทางวิทยาศาสตร;                 

วBา Severe Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) ซึ ่งที ่มีต>นกำเนิดมาจากเมืองอู B ฮ่ัน 

มลฑลหูเป¡ย; ประเทศจีน ถูกแพรBในประเทศจีนและยังแพรBระบาดไปยังท่ัวทุกมุมโลก ซ่ึงทำให>เช้ือไวรัส COVID-

19 สBงผลกระทบตBอเศรษฐกิจ สังคม และการขนสBงระหวBางประเทศในด>านเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากบาง

ประเทศมีมาตรการการป�ดประเทศ ห>ามเดินทางเข>าออกการทBองเที่ยวมีการป�ดสถานท่ี เพิ่มมาตรการการเว>น

ระยะหBางทางสังคมเพื่อลดการติดเชื ้อจากการใกล>ชิดกัน (World Health Organization [WHO], 2020) 

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเดินทางทั ่วโลกชะลอตัวและประเทศไทยได>ร ับผลกระทบทาง                      

ด>านเศรษฐกิจ เนื่องจากนักทBองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตBางประเทศหยุดการเดินทาง ทำให>การหมุนเวียน  

ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง รวมถึงการมีมาตรการป¢องกันการแพรB ระบาดการติดเชื้อในไทย ทำให>คนหยุด

กระทำกิจกรรมตBาง ๆ   

   สำหรับผลกระทบจากโรคติดเชื ้อโคโรนาไวรัสของอุตสาหกรรมขนสBงทางราง ทางบก ทางน้ำ 

ภายในประเทศไทยสBงผลตBอผู>ประกอบการเปqนอยBางมาก เนื่องจากผู>ใช>บริการลดน>อยลงจากเดิมแตBคBาใช>จBาย

ในการดำเนินงานยังคงเทBาเดิม (LogisticsTime, 2563) สBงผลให>มีรายได>จากการขนสBงสินค>าลดลงไมBเพียงพอ

ตBอคBาใช>จBายและอาจประสบภาวะธุรกิจขาดทุน ซึ่งมาตรการรับมือของสายการบินได>นำมาตรการของ ICAO 

และ WHO เนื่องจากมีผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทางสายการบินได>มีการบริหารประสบการณ;ตลอด

ข้ันตอนการเดินทางผBานทานอากาศยานและการใช>บริการสายการบินของผู>โดยสาร 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการเดินทางผBานทานอากาศยานและการใช>บริการสายการบินของผู>โดยสาร 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก IATA, 2018, หน>า 10) 

 

ให>ผู>โดยสารทุกคนและพนักงานต>อนรับบนอากาศยาน ต>องสวมหน>ากากอนามัยตลอดการเดินทาง               

ทั้งกBอนขึ้นเครื่องและระหวBางการให>บริการบนอากาศยาน โดยทางสายการบินได>มีการจอดทำความสะอาด

เครื่องตอนกลางคืน ตามขั้นตอนเปqนเวลา 2 ชั่วโมง มาปรับใช>โดยกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน และการ

ให>บริการภายใต>กฎระเบียบและประกาศมาตรการในชBองทางสื่อสังคมออนไลน;ในเรื่องการงดการให>บริการ

เที่ยวบินทั้งหมด รวมถึงให>พนักงานต>อนรับบนอากาศยานทุกคนจะต>องสวมถุงมือทุกครั้งกBอนให>บริการ                 

และมาตรการในคัดกรองผู>โดยสาร ณ จุดบริการเพื่อคัดผู>ที่มีความเสี่ยงออกไปพบแพทย; และการเฝ¢าระวัง

สุขภาพพนักงานที่ให>บริการทุกคนกBอนให>บริการ ป¡วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรายงานผู>บังคับบัญชา

ลูกเรือและพนักงานภาคพื ้นดินที ่เกี ่ยวข>องในการปฏิบัติการบินเที ่ยวบินดังกลBาวโดยหยุดงาน 14 วัน                    

(บริษัท ทBาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), 2563) และในสBวนของมาตรการของทBาอากาศยานมีการติดต้ัง

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่มีการให>บริการเชBน ที่นั่ง ตู>อาหาร ห>องน้ำ 

หรือแหลBงที่คาดวBาจะมีเชื้อโรค โดยการเช็ดและฉีดน้ำยาฆBาเชื้อทำความสะอาดในทุก 1 ชั่วโมง (ปรับปรุงจาก 

Thai Airways, 2563 และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2563)  

ดังนั้นคณะผู>วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษา

ความปลอดภัยในการให>บริการของสายการบินเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อทราบ

ถึงประสบการณ;ของผู>โดยสารด>านมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการให>บริการของสายการบินเต็มรูปแบบ
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ในชBวงของระบาดของไวรัส COVID-19 และสายการบินบริการเต็มรูปแบบสามารถนำผลวิจัยไปใช>พัฒนาหรือ

ปรับปรุงกระบวนการให>บริการเพ่ือสร>างประสบการณ;ท่ีดีให>แกBผู>โดยสารในด>านความปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคKการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการของ                 

สายการบินบริการเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ        

ของสายการบินบริการเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

 1. การศึกษาวิจัยในเรื่องการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

ให>บริการของสายการบินบริการเต็มรูปแบบ ในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ได>มีการศึกษาข>อมูลปฐม

ภูมิและข>อมูลทุติยภูมิการบริหารประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ               

ของสายการบินบริการเต็มรูปแบบในชBวงของการแพรBระบาดโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ในขั้นตอนตBาง ๆ 

การให>บริการของสายการบิน 

2. ขอบเขตด>านประชากรและกลุBมตัวอยBาง ประชากรที่ใช>ในการศึกษาครั้งนี้ เปqนการศึกษาผู>โดยสาร

ชาวไทยท่ีมาใช>บริการสายการบินเต็มรูปแบบในทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 400 คน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู>วิจัยได>ใช>แบบสอบถาม (Questionnaires) เปqนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข>อมูลโดยสร>างขึ ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด เพื ่อประเมินและเปรียบเทียบการบริหารประสบการณ;

ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการของสายการบินเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของ

ไวรัส COVID-19 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง         

   ประชากรที่ใช>ในการศึกษาครั้งนี้คือผู>โดยสารชาวไทยภายในทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 

11,970,115 คน (บริษัท ทBาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), 2562) ที่มาใช>บริการสายการบินเต็มรูปแบบ

ในชBวงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากประชากรที่ใช>การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีจํานวนที่ทราบ

แนBนอน ดังนั ้นขนาดตัวอยBางสามารถคำนวณได>จากสูตรทราบขนาดกลุ BมตัวอยBางของ Taro Yamane                   

โดยจำนวนกลุBมตัวอยBางท่ีเปqนผู >โดยสารชาวไทยที่มาใช>บริการสายการบินเต็มรูปแบบในทBาอากาศยาน                    
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สุวรรณภูมิ จำนวน 400 คน โดยใช>รูปแบบการสุBมกลุBมตัวอยBางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)                     

และได>กำหนดระดับคBาความเช่ือม่ันร>อยละ 95 และระดับคBาความคลาดเคล่ือนร>อยละ 5  

2. ตัวแปรท่ีใชXศึกษา 

    ตัวแปรที่ใช>ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. ตัวแปรต>น (Independent Variable) ได>แกB 1) เพศ,  2) อายุ, 

3) อาชีพ, 4) ระดับการศึกษา และ5) ความถี่ในการใช>บริการ และ2. ตัวแปรตาม Dependent Variable) 

ได>แกB 1) ขั้นตอนการเช็คอิน, 2) ขั้นตอนกBอนการขึ้นเครื่อง, 3) ขั้นตอนการบริการบนเครื่อง และ4) ขั้นตอน

การรับกระเป�า 

3. เคร่ืองมือท่ีใชXในการวิจัย 

       การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได>ใช>แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยพิจารณาถึงแนวคิดให>ครอบคลุม                

ถึงวัตถุประสงค;ของการศึกษาในลักษณะคำถามปลายป�ด (Close-ended Question) โดยมีเกณฑ;การให>

คะแนนคำตอบจํานวน 5 ระดับ ตามมาตราสBวนประเมินคBา (Rating Scale) และคำถามปลายป�ด (Close-

ended Question) ประกอบด>วย 2 สBวน ได>แกB สBวนท่ี 1 ข>อมูลเกี ่ยวกับป�จจัยสBวนบุคคลของผู >ตอบ

แบบสอบถามผู>โดยสารชาวไทย โดยลักษณะคำถามเปqนแบบเลือกตอบ (Check List) จำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ที ่ใช>บริการ และสBวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ;

ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการของสายการบินบริการเต็มรูปแบบในชBวงการ

ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขั้นตอนการเช็คอิน ขั้นตอนกBอนการขึ้นเครื่อง ขั้นตอนการบริการบนเครื่องบิน 

และข้ันตอนการรับกระเป�า 

4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขXอมูล 

    การเก็บรวบรวมเพื่อใช>ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด>วยข>อมูลจากแหลBงปฐมภูมิ (Primary 

Data) ที่ได>จากการเก็บข>อมูลผBานการเก็บแบบสอบถามจากผู>โดยสารชาวไทย จํานวน 400 คน และข>อมูล   

ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข>อมูลจากแหลBงข>อมูลสBวนนี ้ผู >ว ิจัยได>ศึกษาวรรณกรรม                          

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข>องตลอดจนข>อมูลจากส่ืออินเทอร;เน็ตท่ีตรงตามวัตถุประสงค; ในการวิจัยคร้ังน้ี 

5. การวิเคราะหKขXอมูล 

   สถิติท่ีใช>วิเคราะห;ข>อมูลในการวิจัยน้ีประกอบด>วย 2 ประเภท คือ  

              1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด>วยการแจกแจงความถี่แสดงผลการวิเคราะห;

ข>อมูล ทางสถิติ ซึ่งวิเคราะห;ผลเปqนคBาร>อยละ คBาเฉลี่ย และคBาเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห;ข>อมูลจาก

แบบสอบถาม  

              2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช>ในการทดสอบสมมติฐานแตBละข>อใช>สถิติ (t - test) 

และ One-way ANOVA (F - test) เพื ่อทดสอบความแตกตBางในการวิเคราะห;ความแตกตBางของข>อมูล                   

ด>านลักษณะประชากรศาสตร; โดยการทดสอบสมมติฐานในสBวนของเพศที่สBงผลตBอประสบการณ;การใช>บริการ
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ของสายการบินการบริการเต็มรูปแบบ (t-test) และการทดสอบสมมติฐานในสBวนของ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และความถ่ีในการใช>บริการ (F-test)         

 

ผลการวิจัย 

 การบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการของสายการบิน

เต็มรูปแบบ ในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค;การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ลักษณะประชากรศาสตร;ประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการของ                    

สายการบินเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 สามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี   

 

  1) ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร;ของผู>โดยสารชาวไทย ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรศาสตร;ของผู>โดยสารชาวไทย 
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เพศหญิง จำนวน 277 

คน 

อายุน7อยกวTา 25 ปG 

จำนวน 142 คน 

ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 177 คน 

อาชีพรัฐวิสาหกิจ 

จำนวน 136 คน 

ความถี่ในการใช7บริการ 

3-4 ครั้งตTอปG จำนวน 

160 คน 
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2) ผลการศึกษาประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการของ                          

สายการบินเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการให>บริการ                    

              ของสายการบินเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยจำแนกเปqนรายข>อ               

 

ขXอท่ี ข้ันตอนการบริหารประสบการณKผูXโดยสาร Mean S.D. ระดับ ลำดับท่ี 

1 ข้ันตอนการเช็คอิน (Check-in) 4.2314 0.40026 มาก 1 

2 ข้ันตอนกBอนการข้ึนเคร่ือง (Boarding) 3.9920 0.35391 มาก 3 

3 ข้ันตอนบการบริการบนเคร่ือง (In-Flight) 4.1528 0.39006 มาก 2 

4 ข้ันตอนการรับกระเป�า (Baggage Collection) 3.8083 0.34230 มาก 4 

 

 จากตารางที ่ 1 พบวBาการบริหารประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัย                   

ในการให>บริการของสายการบินบริการเต็มรูปแบบโดยภาพรวม ซึ่งเรียงจากมากไปน>อย 1) ขั้นตอนการเช็คอิน 

(Check-in) (Mean = 4.2314 , S.D. = 0.40026) 2) ข ั ้นตอนการบริการบนเคร ื ่อง (In-Flight) (Mean = 

4.1528 , S.D. = 0.39006) 3) ขั้นตอนกBอนการขึ้นเครื่อง (Boarding) (Mean = 3.9920 , S.D. = 0.35391) 

และ4) ข้ันตอนการรับกระเป�า (Baggage Collection) (Mean = 3.8083 S.D. = 0.34230) ตามลำดับ 

 3) ผลการเปรียบเทียบการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

บริการของสายการบินบริการเต็มรูปแบบในชBวงการระบาดของไวรัส COVID-19 แสดงรายละเอียดได>ดังตาราง

ท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร;ของผู>โดยสารชาวไทยในด>านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ความถี่ในการใช>บริการ ได>รับประสบการณ;จากมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการสายการบิน

ให>บริการเต็มรูปแบบในชBวงการแพรBระบาดของไวรัส COVID-19 

Hypothesis Decision Justification 

1:   ผู7โดยสารชาวไทยที่มีเพศตTางกันได7รับประสบการณD

จากมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ 

ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบในชTวง                   

การแพรTระบาดของไวรัส COVID-19 แตกตTางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรD                   

ในด7านเพศของผู7โดยสารชาวไทย

ได7รับประสบการณDจากมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในการบริการ 
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Hypothesis Decision Justification 

ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบ

ในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส 

COVID-19 โดยรวมพบวTาแตกตTางกัน 

2:   ผู7โดยสารชาวไทยที่มอีายตุTางกันได7รับประสบการณD

จากมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการ 

ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบในชTวง                   

การแพรTระบาดของไวรัส COVID-19 แตกตTางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรD                   

ในด7านอายขุองผู7โดยสารชาวไทย

ได7รับประสบการณDจากมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในการบริการ 

ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบ

ในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส 

COVID-19 โดยรวมพบวTาแตกตTางกัน 

3:   ผู7โดยสารชาวไทยที่มอีาชีพตTางกันได7รับ

ประสบการณDจากมาตรการรักษาความปลอดภัย           

ในการบริการ ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบ

ในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส COVID-19 

แตกตTางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรD                   

ในด7านอาชีพของผู7โดยสารชาวไทย

ได7รับประสบการณDจากมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในการบริการ 

ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบ

ในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส 

COVID-19 โดยรวมพบวTาแตกตTางกัน 

4 :   ผู7โดยสารชาวไทยที่มรีะดับการศึกษาตTางกันได7รับ

ประสบการณDจากมาตรการรักษาความปลอดภัย            

ในการบริการ ของสายการบินให7บริการเต็มรูปแบบ

ในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส COVID-19 

แตกตTางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรD                   

ในด7านระดับการศึกษาของผู7โดยสาร

ชาวไทยได7รับประสบการณDจาก

มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

บริการ ของสายการบินให7บริการเต็ม

รูปแบบในชTวงการแพรTระบาดของ

ไวรัส COVID-19 โดยรวมพบวTา

แตกตTางกัน 

5:   ผู7โดยสารชาวไทยที่มคีวามถี่ในการใช7บริการตTางกัน

ได7รับประสบการณDจากมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในการบริการ ของสายการบินให7บริการ

เต็มรูปแบบในชTวงการแพรTระบาดของไวรัส COVID-

19 แตกตTางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลักษณะทางประชากรศาสตรD                   

ในด7านความถี่ในการใช7บริการของ

ผู7โดยสารชาวไทยได7รับประสบการณD

จากมาตรการรักษาความปลอดภัยใน

การบริการ ของสายการบินให7บริการ

เต็มรูปแบบในชTวงการแพรTระบาดของ

ไวรัส COVID-19 โดยรวมพบวTา

แตกตTางกัน 
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จากตารางที่ 2 พบวBา ผลการเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร;ของผู>โดยสารชาวไทยในด>านเพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และความถ่ีในการใช>บริการ ได>รับประสบการณ;จากมาตรการรักษาความปลอดภัย               

ในการบริการสายการบินให>บริการเต็มรูปแบบในชBวงการแพรBระบาดของไวรัส COVID-19 ในขั ้นตอน                    

1) ข ั ้นตอนการเช็คอิน (Check-in) 2) ข ั ้นตอนกBอนการขึ ้นเครื ่อง (Boarding) 3) ข ั ้นตอนการบริการ                        

บนเครื่องบิน (In-flight) และ4) ขั้นตอนการรับกระเป�า (Baggage Collection) มีความแตกตBางกันอยBางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาประสบการณ;ผู >โดยสารชาวไทยในเรื ่องการได>ร ับประสบการณ;ตBอการรักษา                     

ความปลอดภัยในชBวงการแพรBระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีประเด็นสำคัญที่สามารถนำผลการศึกษา                    

มาอภิปรายผลได>ดังตBอไปน้ี 

          ผลการศึกษาประสบการณ;ผู >โดยสารชาวไทยตBอการรักษาความปลอดภัยในชBวงการแพรBระบาด                 

ของเชื ้อไวรัส COVID-19 พบวBา ประสบการณ;ผู >โดยสารชาวไทยตBอการรักษาความปลอดภัยในชBวงการ                 

แพรBระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรวมอยูBในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด>านเรียงลำดับจากมากไปหา

น>อยปรากฏดังตBอไปน้ี 

  1. ด>าน Check-in โดยภาพรวมอยู Bในระดับมาก ผู >โดยสารได>รับประสบการณ;จากปฏิบัติ                

ด>านความปลอดภัยในเรื ่องการป¢องกันการแพรBระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ในพื ้นที ่บริเวณของ                         

การ Check-in ภายในทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยพนักงานที่ให>บริการด>าน Check-in มีการสวมใสBหน>ากาก

อนามัยตลอดเวลาระหวBางการให>บริการซึ่งสอดคล>องตามระเบียบปฏิบัติข>อบังคับจากองค;การการบินพลเรือน

ระหวBางประเทศ (ICAO, 2019) และ สมาคมการขนสBงระหวBางประเทศ (IATA, 2020) ท่ีวBาด>วยการให>พนักงาน

เจ>าหน>าที่ที่ปฏิบัติงานอยูBในขณะนั้นสวมใสBหน>ากากอนามัยตลอดเวลาระหวBางการให>บริการแกBผู>โดยสาร 

นอกจากนั ้นยังสอดคล>องกับงานวิจ ัยของ Vishra Patel (2018) เร ื ่อง Airport Passenger Processing 

Technology: A Biometric Airport Journey ซึ่งได>กลBาวไว>วBา ผู>โดยสารจะต>องผBานขั้นตอนที่หลากหลาย

กBอนที่จะผBานดBานที่ปลอดภัยไปจนถึงกBอนการขึ้นเครื่องและยังรวมถึงขั้นตอนการขึ้นเครื่องที่จะต>องตรวจสอบ

การยืนยันตัวตนกBอนที่จะเข>าสูBตัวอากาศยานได> ซึ่งได>เข>ากับสถานการณ;ในป�จจุบันที่มีเหตุการณ;การแพรB

ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผู>โดยสารทุกทBานจะต>องผBานคัดกรองดBานตBาง ๆ ภายในทBาอากาศยาน

สุวรรณภูมิกBอนที่จะสามารถไปสูBกระบวนการขึ้นเครื่องได> รวมถึงการยืนยันตัวตนวBาไมBมีการติดเชื้อของไวรัส 

COVID-19 

  2. ด>าน Boarding โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก ผู>โดยสารผู>ตอบแบบสอบถามให>คะแนนในข>อ

คำถามที่วBา สายการบินมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งกBอนเข>าบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือ Gate             



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

   วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 737 ~ 
 

เปqนอันดับแรก รองลงมาคือพนักงานมีการประกาศให>เว>นระยะหBางระหวBางการรอตรวจบัตรโดยสารและ               

ขึ้นเครื่อง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยการแพรBระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

และสายการบินยังมีการให>บริการเจลหรือสเปรย;แอลกอฮอล;ในการทำความสะอาดฆBาเชื ้อบริเวณฝ¡ามือ                

ของผู>โดยสาร และยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข>องเพิ่มเติมในด>านป�จจัยมนุษย;ในกระบวนการนำผู>โดยสารขึ้นเครื่อง 

Arthur Kierzkowski, และ Tomasz Kisiel (2017) ได>ศึกษาเรื่อง The Human Factor in the Passenger 

Boarding Process at the Airport ซึ่งได>กลBาวไว>วBา กBอนการเตรียมผู>โดยสารขึ้นเครื่อง ณ ประตูทางออก 

จะต>องได>รับการรายงานข>อมูลของผู >โดยสารที่ถูกต>องกBอนที่ผู >โดยสารจะเริ ่มทยอยเข>าสู Bตัวอากาศยาน                   

ซึ่งสอดคล>องในสถาณการณ;ป�จจุบันที่ต>องมีการบันทึกรายละเอียดตBาง ๆ ของผู>โดยสารเพราะหากวBาถ>าเกิด

การติดเช้ือภายในเท่ียวบินน้ัน ๆ จะสามารถทำให>ติดตBอกับผู>โดยสารทBานในการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล

ที่ได>กำหนดออกมา การใช>กล>องตัวจับอุณหภูมิรBางกายของผู>โดยสารและบันทึกรูปรBางหน>าตาเพื่อยืนยันตัวตน 

หากผู>โดยสารทBานน้ันเปqนผู>โดยสารท่ีมีการติดเช้ือของไวรัส COVID-19 

  3. ด>าน In-Flight โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก โดยผู>โดยสารผู>ตอบแบบสอบถามให>คะแนน

เรื่อง สายการบินมีการจำกัดจำนวนผู>โดยสารระหวBางรอขึ้นเครื่อง ภายในประตูทางออกขึ้นเครื่องและสะพาน

เทียบเครื่องบิน และพนักงานต>อนรับยังประกาศให>ผู>โดยสารสวมใสBหน>ากากอนามัยตลอดเวลาระหวBางที่ทำ

การบิน สมาคมการขนสBงระหวBางประเทศ IATA, 2020  และกฤษณา ไวสำรวจ และ พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว; 

(2561) ได>ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบริหารงานเปลี่ยนแปลงโครงสร>างของกรมการบินพลเรือนและแนว

ทางการแก>ไขป�ญหาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค;การการบินพลเรือนระหวBางประเทศของ

สำนักงานการบินพลเรือนแหBงประเทศไทย ที่จะสร>างประสบการณ;ให>ผู>โดยสารได>รับความปลอดภัยและความ

สะอาดของอากาศยาน อุปกรณ;การบริการให>อยูBในสภาพที่พร>อมกBอนทำการบินในแตBละครั้ง และยังเกี่ยวข>อง

ก ั บ ง าน ว ิ จ ั ข อ ง  Erica Sheward (2005) ใ น เ ร ื ่ อ ง  Aviation Safety and its Impact on the Global 

Economy ในการดูแลความปลอดภัยและความสะอาดถึงการใช>ภาชนะระหวBางการให>บริการแกBผู>โดยสาร เชBน 

การซีลกลBองอาหารด>วยฟลอยความร>อนเพ่ือป¢องกันส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจเกิดเข>าไปปนเป°±อนในอาหาร และเพ่ือ

การรักษาคุณภาพของอาหารให>ปลอดภัย หรือการนำช>อนส>อมมีดใสBซองพลาสติกเพื่อความปลอดภัยในการ

ให>บริการ แกBผู>โดยสารบนเที่ยวบิน ซึ่งสอดคล>องกับการบริการในป�จจุบันของสายการบินบริการเต็มรูปแบบท่ี

มีการบริการอาหารร>อนให>กับผู>โดยสารซึ่งการแพรBระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจจะปนเป°±อนลงสูBอาหาร

ได>หากไมBมีมาตรการป¢องกันและความสะอาดในการให>บริการที่เพียงพอ ถึงแม>วBาเชื้อโรคจะไมBได>มากับตัว

พนักงานบริการ เชื้อโรคอาจจะแทรกซึมผBานระหวBางการขนสBงจากศูนย;ผลิตอาหาร (Catering) มายังตัว

อากาศยานได>เชBนกัน  

  4. ด>าน Baggage Collection โดยภาพรวมอยูBในระดับมาก ผู>โดยสารได>ตอบแบบสอบถาม              

ให>คะแนนเกี่ยวกับการได>รับประสบการณ;จากการรับสัมภาระ โดยพนักงานสายการบินและพนักงานยก
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กระเป�าสวมใสBถุงมือและหน>ากากอนามัยตลอดเวลาการให>บริการ ซึ่งเปqนข>อปฏิบัติของสำนักงานการบิน             

พลเรือนแหBงประเทศไทยได>ให>ออกคำสั ่งกำหนดไว> เพื ่อเปqนมาตรฐานในการให>บริการระหวBางชBวงการ                   

แพรBระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 และการปฏิบัติงานแบบ New Normal การรับสัมภาระที ่เกิดข้ึน                     

ในขั ้นตอนนี ้จะสอดคล>องกับงานวิจัยของ Vishra Patel (2018) ได>ศึกษาวิจัยเร่ือง Airport Passenger 

Processing Technology: A Biometric Airport Journey ที ่ว Bาด>วยการรับสัมภาระด>วยวิธ ีการ Token 

Identification ซึ ่งจะชBวยในการแก>ไขป�ญหาเกี ่ยวกับรับกระเป�าสัมภาระผิดพลาดและสัมภาระสูญหาย

เนื่องจากสัมภาระไปผิดเที่ยวบิน ซึ่งสามารถสอดคล>องกับงานวิจัยที่ในสถานการณ;ป�จจุบัน การใช> Token 

Identification จะสBงผล ทำให>รับกระเป�าได>เลยโดยไมBผิดพลาดหรือสับสนในการรับกระเป�าของผู>โดยสาร               

ซึ่งจะชBวยทำให>ลดการสัมผัสตัวกระเป�าจากผู>โดยสารทBานอื่นได>เปqนอยBางดี ถึงแม>วBาสายการบินจะมีมาตรการ

ป¢องกันโดยให>พนักงานยกกระเป�าสวมใสBถุงมือแล>วก็ตาม แตBความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได>ทุกชBวงเวลา หรือจาก

ป�จจัยอ่ืน ๆ ได>อีก 

 

สรุปผลและขXอเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารประสบการณ;ผู >โดยสารตBอมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบริการสายการบิน

ให>บริการเต็มรูปแบบในชBวงการแพรBระบาดของไวรัส COVID-19 ในขั ้นตอนการเช็คอิน (Check-in)                  

โดยผู >โดยสารชาวไทยมีประสบการณ;ที ่พนักงานเช็คอินใสBหน>ากากอนามัยตลอดเวลาที ่ให >บร ิการ               

และสายการบินมีการติดตั้งเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ (Check-in Kiosk) เพื่อลดการสัมผัสและลดการปฏิสัมพันธ;

ระหวBางพนักงานกับผู>โดยสาร ในขั้นตอนการบริการบนเครื่อง (In-Flight) พนักงานต>อนรับบนเครื่องบิน

ประกาศให>ผู>โดยสารทุกคนสวมใสBหน>ากากอนามัยตลอดเที่ยวบิน และสายการบินได>มีการหBอหุ>มป¢องกัน

ภาชนะและอุปกรณ;ทุกชนิดที ่ให>บริการผู >โดยสาร นอกจากนั ้นขั ้นตอนกBอนขึ ้นอากาศยาน (Boarding)                   

โดยสายการบินมีการตรวจวัดอุณหภูมิกBอนเข>าประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) พนักงานมีการประกาศเว>น

ระยะหBาง (Social Distancing) กBอนข้ึนอากาศยาน และข้ันตอนการรับกระเป�า (Baggage Collection) พบวBา 

พนักงานสายการบินและพนักงานยกกระเป�า (Porter) ใสBหน>ากากอนามัยและถุงมือในการสัมผัสกระเป�า

สัมภาระผู>โดยสารเพ่ือป¢องกันการสัมผัสส่ิงของและสัมภาระของผู>โดยสาร 

 

 ขXอเสนอแนะ 

  1) หนBวยงานที่เกี่ยวข>องกับการบริหารประสบการณ;ผู>โดยสารของทBาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สามารถนำผลการศึกษาด>านการได>รับประสบการณ;ของผู>โดยสารตBอการรักษาความสะอาดไปใช>เปqนแนว

ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพในการให>บริการ  
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  2) สายการบินภายในประเทศไทย ที่บริหารโดยภาคเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจ สามารถนำผล              

การศึกษาวิจัยไปเปqนแนวทางการสร>างประสบการณ;ผู >โดยสารทั ้งชาวไทยหรือชาวตBางชาติในรูปแบบ                     

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานรูปแบบใหมB เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและการป¢องกันการแพรBระบาด                    

ของเช้ือไวรัส COVID-19 ท้ังสายการบินและทBาอากาศยานไทยให>มีความเปqนมาตรฐานท่ัวโลก 
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 ขอขอบคุณอาจารย;พุทธชน อนุรักษ; อาจารย;ที่ปรึกษา และขอบคุณผู>รBวมวิจัย ผู>ทรงคุณวุฒิ และ              

ทBาอากาศยานสุวรรณภูมิที่ให>ความอนุเคราะห;พื้นที่เพื่อเก็บข>อมูลการวิจัย ตลอดจนผู>ตอบแบบสอบถาม                 

ทุกทBานท่ีได>ให>ความอนุเคราะห;ในการดำเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลBวงไปด>วยดี 

 

รายการอXางอิง 

กฤษณา ไวสำรวจ และ พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว;. (2561). การศึกษาการบริหารงานในการเปล่ียนแปลง

โครงสร>างของกรมการบินพลเรือนและแนวทางการแก>ไขป�ญหาความปลอดภัยการบินพลเรือนตาม

มาตรฐานองค;การการบินพลเรือนระหวBางประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแหBงประเทศไทย. 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห5งประเทศไทยในพระราชูปถัมภA 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 7(2), 112-132. 

บริษัท การบินกรุงเทพ. (2563). มาตรการป¢องกันโควิด-19. สืบค>นวันท่ี 21 เมษายน 2563, จาก 

https://blog.bangkokair.com/% 

บริษัท ทBาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2562). รายงานการพัฒนาอยBางย่ังยืน. สืบค>นวันท่ี 20 สิงหาคม 

2563, จาก

https://corporate.airportthai.co.th/wpcontent/uploads/2020/01/SDReport2019th.pdf 

Kierzkowski, A. and Kisiel, T. (2017). The Human Factor in the Passenger Boarding Process at 

the Airport. Retrieved August 18, 2020 from 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581731915X Muscat International 

LogisticsTime. (2563). คมนาคมเยียวยาพิษโควิด-19 จัดเต็มบก ราง น้ำ อากาศ. สืบค>นวันท่ี 20 กรกฎาคม 

2563, จาก http://www.logisticstime.net/archives/19036 

Patel, V. (2018). Airport Passenger Processing Technology: A Biometric Airport Journey. 

Retrieved August 18, 2020 from 

https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=ed 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

   วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 740 ~ 
 

Sheward, E. (2005). Aviation Safety and its Impact on the Global Economy. Aviation Food 

Safety. Retrieved August 22, 2020 from 

https://www.researchgate.net/publication/286601538_Aviation_Food_Safety 

Thai Airways. (2563). การบินไทยออกมาตรการป¢องกันการแพรBระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัส               

โคโรนาสายพันธุ;ใหมB. สืบค>นวันท่ี 20 เมษายน 2563, จาก

https://www.thaiairways.com/th_TH/news/news_announcement/news_detail/Hygiene

Excellence.page 

The International Air Transport Association. (2018). Passenger Journey Scenarios through 

steps of airport processes. Retrieved April 16, 2020 from 

https://www.iata.org/contentassets/204c444a815b4e2b9251a6cda365d671/concept20

paper20travel20communication.pdf 

The International Civil Aviation Organization. (2014). Economic Development of Air Transport. 

Retrieved April 16, 2020 from https://www.icao.int/sustainability-11-01 

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19). Retrieved May 20, 2020 

from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-

and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 741 ~ 
 

ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวดัชลบุรีที่ใช>บริการท@าอากาศยานนานาชาติ     

อู@ตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณJโควิด-19 

EXPECTATIONS OF THE POPULATION IN CHONBURI PROVINCE USING            

U-TAPOARAYONG-PATTAYA INTERNATIONAL AIRPORT AFTER COVID-19 

SITUATION 

 
ณัชชา บุญประกอบ1 มนตDนภา พูนแสง2 

1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก bee.27040@gmail.com 

 2 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก mpoonsaeng@gmail.com 

 

 

บทคัดย'อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค> 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชL

บริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 2. เพื่อศึกษาปUจจัยที่มีผลตMอ

ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา 

หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยกลุMมตัวอยMางที่ใชLในการศึกษาคือ ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 

400 คน โดยใชLวิธีการสุMมตัวอยMางแบบอยMางงMาย เครื ่องมือที่ใชLคือ แบบสอบถาม โดยแบMงขLอมูลที่ศึกษา

ออกเป[น 3 สMวน สถิติ ที่ใชL คือ คMาความถ่ี คMารLอยละ คMาเฉลี่ย สMวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชLคMาสถิติ t-test 

และ f-test  

ผลการศึกษาพบวMา ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 มีความคาดหวังอยูMในระดับมากท่ีสุดทุกดLาน  

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยาน

นานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 พบวMาประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีเพศ 

ระดับการศึกษาและรายไดLเฉล่ียตMอเดือนตMางกันมีความคาดหวังท่ีไมMแตกตMางกัน ในขณะท่ีประชากรในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรีที่มีอายุ อาชีพและประเภทผูLใหLขLอมูลตMางกันมีความคาดหวังที่แตกตMางกันอยMางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.05  

 

คำสำคัญ : ความคาดหวัง ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19  
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Abstract 

The objectives of this study were 1. To study the expectations of the population in 

the Chonburi Province using the U-TapaoRayong-Pattaya International Airport after the     

COVID-19 situation. 2. To study the factors affecting the expectations of the population in the 

Chonburi Province area using the U-TapaoRayong-Pattaya International Airport after the  

COVID-19 situation. The samples used in the study were 400 people in Chonburi province 

using a simple sampling method. The tool is a query, divided into 3 parts, the statistics used 

are frequency, percentage, average, standard deviation, and use t-test and f-test statistics.  

The results showed that the population of Chonburi region who used U-Tapao 

Rayong-Pattaya International Airport. After the Covid-19 situation, The expectations are at the 

highest level in all aspects. 

Comparing the expectations of the population in Chonburi area using U-Tapao 

Rayong-Pattaya International Airport after the Covid-19 situation, It found that the populations 

in Chonburi region with different genders, education levels and average monthly income have 

no different expectations.Meanwhile, the population in Chonburi province is aging. Careers 

and different types of contributors have statistically significant different expectations at 0.05 

 

Keywords: expectation, U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport, COVID-19 

 

บทนำ  

ธุรกิจการบิน เป[นธุรกิจบริการขนสMงทางอากาศ (Air Transport) ที ่บริการขนสMงทั ้งผู Lโดยสาร 

(Passenger Service) และบริการขนสMงสินคLา (Cargo Service) เป[นโครงสรLางพื้นฐานทางการคมนาคม ท่ี

สำคัญเป[นอยMางยิ่งตMอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการขนสMงทางอากาศเป[นการขนสMงที่มีความรวดเร็วสูง มี

ความสำคัญตMอการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค>ทางธุรกิจ การทMองเที่ยว และการคLา ทำใหLประชากรมีความ

ตLองการในการใชLบริการโดยสารเครื่องบินเพื่อการทMองเที่ยวและการติดตMอธุรกิจภายในประเทศและนอก

ประเทศ และยิ่งไปกวMานั้นการเขLาสูMประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) เมื่อป� 

พ.ศ 2558 ยังเป[นแรงผลักดันสำคัญที่ทำใหLธุรกิจการบินของประเทศไทยเติบโตยิ่งขึ้น ดLวยเป[นเพราะประเทศ

ไทยมีบทบาทสำคัญอยMางมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตL เนื่องจากประเทศไทยเป[นประเทศตั้งอยูM ณ 

จุดศูนย>กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตL มีการขนสMงระหวMางประเทศในภูมิภาคนี้ปรับตัวสูงขึ้น และ

ปUจจัยตMาง ๆ ที่สนับสนุนทั้งการทMองเที่ยว การเป�ดเสรีทางการบิน การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค รวมถึงการ
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ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรLางพื้นฐานที่สะดวกตMอการขนสMงทางอากาศและความสามารถในการรองรับการ

ขนสMงทางอากาศที่สูงขึ้น (ป�ยกนิฏฐ> โชติวนิช, สมเดช รุMงศรีสวัสด์ิ และบัณฑิต ผังนิรันดร, 2557) ลLวนเป[น

ปUจจัยสนับสนุนใหLธุรกิจการบินในประเทศไทยขยายตัวมากข้ึน  

ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา (U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) 

เป[นทMาอากาศยานภายใตLการดูแลของกองทัพเรือไทยมีวิสัยทัศน>คือ“ เป[นสนามบินกองทัพเรือที่รองรับการ

ปฏิบัติการดLานความมั่นคงทุกรูปแบบและเป[นศูนย>กลางการขนสMงทางอากาศของภาคตะวันออกที่ไดLมาตรฐาน

สนามบินสากล ” เป[นทMาอากาศยานเชิงพาณิชย>ที่จะชMวยแบMงเบาความแออัดของทMาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

และดอนเมือง โดยประมาณการวMาใน 5 ป�ขLางหนLาเมื่อทMาอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 และ 3 แลLวเสร็จ 

รองรับผูLโดยสารจาก 45 ลLานคนตMอป�เป[น 90 ลLานคนตMอป� ในป� 2564 แตMคงยังไมMเพียงพอรองรับจำนวนคน ท่ี

เพ่ิมข้ึน เม่ือรวมกับดอนเมืองท่ีมีการขยายเฟส 3 รองรับไดLเพ่ิมจาก 18 ลLานคนตMอป� เป[น 40 ลLานคนตMอป� ในป� 

2568 รวมเป[น 130 ลLานคนตMอป� ก็ยังไมMเพียงพอ จึงตLองพัฒนาทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา 

ใหLเป[นทMาอากาศยานเชิงพาณิชย>เต็มรูปแบบแหMงท่ี 3 ท่ีจะสามารถรองรับผูLโดยสารไดLสูงสุด 60 ลLานคน (สาคร 

โพธิ์คำ, 2019) รวมไปถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 

Development หรือ EEC) ท่ีกำลังพัฒนาโครงสรLางพ้ืนฐาน เชMน ถนน,รถไฟ, ทMาเรือ และสนามบิน เพ่ือพัฒนา

เป[นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดนักลงทุนและสMงเสริมการลงทุนในพื้นที ่น้ี เพิ ่มศักยภาพทางดLานการ

ทMองเท ี ่ยว อ ุตสาหกรรม และการพัฒนาเม ือง โดยมีจ ังหว ัดในภาคตะวันออกที ่อย ู M ในการพัฒนา                   

(ไชยสิทธ์ิ ตันตยกุล, 2560) 

จากการเกิดสถานการณ>การแพรMระบาดของโรคโควิด-19 สMงผลกระทบตMอจำนวนเที่ยวบิน และ

ปริมาณผูLโดยสารลดลงอยMางตMอเน่ืองโดยทMาอากาศยานอูMตะเภาไดLรับผลกระทบจากจำนวนเท่ียวบินเชMาเหมาลำ 

(Chartter Flight) จากจีนลดลงจำนวนมาก เชMนเดียวกับตลาดรัสเซีย และยุโรป ที่เริ ่มลดลงทยอยยกเลิก

เที่ยวบินขาเขLา ซึ่งจีนเป[นกลุMมแรกที่ยกเลิกเที่ยวบินและหยุดการเดินทางกMอนตลาดอื่น จนปUจจุบันก็ยังคงไมMมี

เที่ยวบินเขLามา สMวนรัสเซีย ถือเป[นตลาดสุดทLายที่ทยอยหยุดบิน เพราะยังมีเที่ยวบินขาออกอยูMบLาง จนกระท่ัง

ปUจจุบันเขLาสูMชMวง Low Season ทางการทMองเที่ยวของกลุMมรัสเซียพอดี จึงไมMมีเที่ยวบินทั้งขาเขLาและขาออก 

รวมไปถึงตลาดยุโรปก็ไมMมีการเดินทางแลLว จากสถานการณ>การเดินทางของนักทMองเที่ยว ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ภาวะการแพรMระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับกลุMมนักทMองเที่ยวจะเป[นตลาดที่ตLองอาศัยระยะเวลาฟ��นตัว 

หากการแพรMระบาดของโรคดังกลMาวสิ ้นสุดลง ก็เชื ่อวMาตLองใชLเวลาประมาณ 3 เดือนในการฟ��นตัว และ

นักทMองเท่ียวจะเร่ิมกลับมาจองการเดินทางทMาอากาศยานอูMตะเภา (วรรณิกา จิตตินรากร, 2563)  

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง-พัทยา ควร

คำนึงถึงความคิดเห็นและความตLองการของผูLใชLบริการ ดังท่ี จิตตินันท> นันทไพบูลย> (2551) กลMาววMาการรับฟUง

ความคิดเห็นของลูกคLาเพื่อสะทLอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานบริการซึ่งจะเป[นตัวช้ี
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ขLอบกพรMองและขLอไดLเปรียบขององค>กรเพื่อการปรับปรุงแกLไขและพัฒนาคุณภาพของการบริการใหLสอดคลLอง

กับความคาดหวังของลูกคLาอันนำมาซึ่งความพึงพอใจในการบริการเพราะเป�าหมายสูงสุดของความความสำเร็จ

ในการดำเนินงานบริการคือความพึงพอใจของลูกคLา  

ผูLทำวิจัยจึงมีความสนใจทำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีท่ีใชL

บริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 ซึ่งทำการเก็บขLอมูลจาก 

ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-พัทยา เพื่อนำผลลัพธ>

และขLอมูลที่ไดLมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสรLางความพึงพอใจใหLกับประชากร สรLางภาพลักษณ>ที่ดี แสดงใหL

เห็นถึงการเตรียมความพรLอมในการรับมือ แกLไขปUญหา และการดำเนินงานดLานตMาง ๆ ใหLดียิ่งขึ้นหลังจาก

สถานการณ>โควิด-19  

 

วัตถุประสงคGการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติ

อูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19  

2. เพื่อศึกษาปUจจัยที่มีผลตMอความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMา

อากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1. ขอบเขตดLานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดLศึกษา ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรีท่ีใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 

2. ขอบเขตดLานประชากร การศึกษาวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ท่ี

ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยประชากรที่ใชLในการ

วิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอยูMในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

3. ขอบเขตดLานสถานท่ี การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ไดLกำหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัย ความ

คาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลัง

สถานการณ> โควิด-19โดย โดยกำหนดจังหวัดชลบุรีเป[นพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป[นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) เรื่อง ความคาดหวังของประชากรใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 
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1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากรและกลุMมตัวอยMางที่ใชLในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ บุคคล หรือ ประชากรที่อยูMในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรี ซ่ึงอาจเป[นประชากรที่กำเนิด อาศัย ตั้งถิ่นฐาน หรือ ประชากรแฝง นักทMองเที่ยวที่เดินทางมา

ทMองเที่ยว และประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากกลุMมประชากรตัวอยMางดังกลMาวไมMสามารถ ท่ี

จะกำหนดความแนMนอนไดLผูLวิจัยจึงไดLคำนวณเพื่อกำหนดคMาขนาดของกลุMมตัวอยMางในการวิจัยกลุMมประชากร

ตัวอยMางแบบไมMทราบจำนวนประชากร (กัลยา วานิชย>บัญชา, 2554 หนLา 13 ) โดยใชLสูตรการคำนวณกลุMม

ตัวอยMางของ W.G. Cochran ซึ่งกำหนดความเชื่อมั่น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาดเคลื่อน

รLอยละ 5 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชLในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

1. ตัวแปรตLน คือ ปUจจัยสMวนบุคคล ไดLแกM เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดLเฉลี่ยตMอเดือน และ

ประเภทของผูLใหLขLอมูล 

2. ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการ ทMาอากาศยาน

นานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 5 ดLาน ไดLแกM 1. ดLานความปลอดภัย 2. ดLานขLอมูล

ที่ไดLรับจากการบริการ 3. ดLานการใหLบริการผูLใชLบริการ 4. ดLานการใหLบริการของอากาศยาน และ 5. ดLานการ

ใหLบริการสินคLา 

3. เคร่ืองมือท่ีใช\ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชLในการเก็บรวบรวมขLอมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ผูLวิจัยไดLแบMงขLอมูลท่ีศึกษา ออกเป[น 3 

สMวน ไดLแกM 

1. ขLอมูลเก่ียวกับลักษณะทางดLานประชากรศาสตร>ของผูLตอบแบบสอบถาม 

2. ขLอมูลเกี่ยวกับคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูM

ตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 

3. ขLอเสนอแนะเก่ียวกับทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา 

4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข\อมูล 

การเก็บรวบรวมเพื่อใชLในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดLวยขLอมูลจากแหลMงปฐมภูมิ (Primary 

Data) และขLอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขLอมูลจากแหลMงขLอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค>

ในการวิจัยคร้ังน้ี 

1. แหลMงขLอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป[นการเก็บรวบรวมขLอมูลโดยใชLแบบสอบถามกับกลุMม

ตัวอยMางท่ีอยูMในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
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2. แหลMงขLอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป[นการรวบรวมขLอมูลประกอบการศึกษาวิจัย โดยใชL

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวขLอง ทั้งที่อยูMในรูปของหนังสือ บทความ วิชาการ ขLอมูล

จากแหลMงอLางอิงอิเล็กทรอนิกส> ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวขLองกับการศึกษาความ

คาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 

5. การวิเคราะหGข\อมูล 

1. การวิเคราะห>ขLอมูลโดยใชLสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

1.1 การวิเคราะห>สถานภาพสMวนตัวของผูLตอบแบบสอบถามโดยใชLคMาความถ่ีและรLอยละ 

1.2 การวิเคราะห>ขLอมูลในแบบสอบถามสMวนท่ี 2 โดยใชLคMาความถ่ี และรLอยละ 

1.3 การวิเคราะห>ขLอมูลในแบบสอบถามสMวนท่ี 3 ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัด

ชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยใชLคMาเฉลี่ย และ

สMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห>ขLอมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

2.1 การทดสอบความแตกตMางระหวMางคMาเฉลี่ยของกลุMมตัวอยMาง 2 กลุMม ที่เป[นอิสระตMอกัน โดยใชLสถิติ

การทดสอบคMา t-test independent 

2.2 การทดสอบความแตกตMางระหวMางคMาเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมากกวMา 2 กลุMมเทคนิคทางสถิติที่ใชLใน

การทดสอบคือ F-test การวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ณ ระดับ

ความเช่ือม่ันรLอยละ 95 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาลักษณะทางดLานประชากรศาสตร>ของผูLตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปรไดLดังน้ี 

ผู LตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเป[นเพศชาย จำนวน 201 คน คิดเป[นรLอยละ 50.25 สMวนอายุของผู Lตอบ

แบบสอบถามสMวนใหญMมีอายุต่ำกวMา 20 ป� จำนวน 195 คน คิดเป[นรLอยละ 48.75 สำหรับระดับการศึกษา สMวน

ใหญMมีการศึกษาอยูMในระต่ำกวMาดับปริญญาตรี จำนวน 248 คน คิดเป[นรLอยละ 62.00 สMวนอาชีพของผูLตอบ

แบบสอบถามสMวนใหญMมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 249 คน คิดเป[น รLอยละ 62.25 สMวนรายไดLเฉลี่ยท่ี

ไดLรับตMอเดือนสMวนใหญMมีรายไดLต่ำกวMา 15,000 บาท จำนวน 253 คน คิดเป[นรLอยละ 63.25 และประเภทของ

ผูLใหLขLอมูลสMวนใหญMเป[นประชากรในพ้ืนท่ีจำนวน 354 คน คิดเป[นรLอยละ 88.50 
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ผลการวิเคราะหGข\อมูลความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใช\บริการท'าอากาศ

ยานนานาชาติอู'ตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณGโควิด-19 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.1-1.6 

 

ตารางท่ี 1.1 คMาเฉล่ีย (�̅�) และสMวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆.𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากรในเขต 

      พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>      

      โควิด-19 

 

ข\อท่ี 

 

ความคาดหวังของประชากรในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรี 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 ดLานความปลอดภัย   4.86 0.42 มากท่ีสุด       5 

2 ดLานขLอมูลท่ีไดLรับจากการบริการ   4.89 0.39 มากท่ีสุด       1 

3 ดLานการใหLบริการผูLใชLบริการ   4.88 0.38 มากท่ีสุด 2 

4 ดLานการใหLบริการของอากาศยาน   4.87 0.41 มากท่ีสุด 3 

5 ดLานการใหLบริการสินคLา   4.87 0.43 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.87 0.36 มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1.2   แสดงคMาเฉลี่ย (�̅�) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากร

ในเขตพื้นที ่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง-พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 ดLานความปลอดภัย โดยรวมและรายขLอ 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านความปลอดภัย 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 มีจุดคัดกรองและมาตรการการป�องกันเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

4.85 0.45 มากท่ีสุด     5 

2 มีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขLามาชMวย

ตรวจสอบความปลอดภัยในสนามบิน เชMน 

Electronic Sniffing Zone เป[นอุโมงแส

กนหาส่ิงแปลกปลอมจากผูLใชLบริการ 

4.86 0.45 มากท่ีสุด     1 
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ตารางท่ี 1.2 (ต'อ) 

 

ข\อท่ี 

 

ด\านความปลอดภัย 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

3 มีกลLองวงจรป�ดตรวจจับความ

ผิดปกติภายในสนามบินและบริเวณ

รอบ ๆ สนามบิน 

4.86 0.46 มากท่ีสุด 1 

4 เจLาหนLาท่ีมีการซักซLอมแผนการ

ฉุกเฉิน 

  4.86 0.46 มากท่ีสุด 1 

5 มีการทำความสะอาดฆMาเช้ือโรคตาม

จุดตMาง ๆ ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 

  4.86 0.43 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.86 0.42 มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1.3   แสดงคMาเฉลี่ย (�̅�) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากร

ในเขตพื้นที ่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง -พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 ดLานขLอมูลท่ีไดLรับจากการบริการ โดยรวมและรายขLอ 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านข\อมูลท่ีได\รับจากการบริการ 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 ขLอมูลท่ีทMานไดLรับบริการมีความชัดเจนและ

เขLาใจงMาย 

4.91 0.33 มากท่ีสุด     1 

2 มีการเผยแพรMขLอมูลขMาวสารตMาง ๆ ท่ีเป[น

ประโยชน>และทันตMอเหตุการณ>ปUจจุบัน 

4.90 0.39 มากท่ีสุด     2 

3 มีการประชาสัมพันธ>ลMวงหนLากMอนจัดกิจกรรม

ตMาง ๆ 

4.88 0.44 มากท่ีสุด 3 

4 มีชMองทางการประชาสัมพันธ>ท่ีหลากหลาย 

เชMน ใบปลิว, ป�ายประชาสัมพันธ>,

วิทยุกระจายเสียง, ทีวี, เว็บไซต>, Youtube, 

Facebook เป[นตLน 

  4.86 0.50 มากท่ีสุด 4 
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ตารางท่ี 1.3 (ต'อ) 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านข\อมูลท่ีได\รับจากการบริการ 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

5 มีแอพพลิเคช่ันแนะนำการใหLบริการและ

ขLอมูลขMาวสารเก่ียวกับมาตรการการป�องกัน

เช้ือไวรัสโควิด-19 

  4.86 0.52 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.89 0.39 มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1.4   แสดงคMาเฉลี่ย (�̅�) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากร

ในเขตพื้นที ่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง -พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 ดLานการใหLบริการผูLใชLบริการ โดยรวมและรายขLอ 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านการให\บริการผู\ใช\บริการ 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 เจLาหนLาท่ีสวมหนLากากอนามัยขณะ

ปฏิบัติงาน 

4.89 0.40 มากท่ีสุด      1 

2 ระยะเวลาของการรอเช็คอินมีความรวดเร็ว 4.87 0.43 มากท่ีสุด      5 

3 ระยะเวลาในการรอรับสัมภาระมีความ

เหมาะสม 

4.89 0.36 มากท่ีสุด 1 

4 มีหLองน้ำท่ีสะอาดและมีเจลแอลกอฮอล>ลLาง

มือประจำตามจุดตMาง ๆ 

  4.86 0.45 มากท่ีสุด 7 

5 เจLาหนLาท่ีมีความรูLมีประสบการณ>ตอบขLอ

ซักถามไดLอยMางถูกตLองและชัดเจน 

  4.87 0.44 มากท่ีสุด 5 

6 มีเจLาหนLาท่ีอำนวยความสะดวกสำหรับคน

พิการ 

  4.89 0.38 มากท่ีสุด 1 

7 มีท่ีน่ังรองรับผูLใชLบริการท่ีมีการเวLน

ระยะหMางตามมาตรการการป�องกันเช้ือไวรัส

โควิด-19 ท่ีเพียงพอ 

  4.88 0.41 มากท่ีสุด 4 
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ตารางท่ี 1.4 (ต'อ) 

  

ตารางที่ 1.5   แสดงคMาเฉลี่ย (�̅�) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากร

ในเขตพื้นที ่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง -พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 ดLานการใหLบริการของอากาศยาน โดยรวมและรายขLอ 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านการให\บริการของอากาศยาน 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 มีป�ายสัญลักษณ>แสดงอยูMในตำแหนMงท่ีเห็น

ไดLอยMางชัดเจน 

4.88 0.41 มากท่ีสุด     1 

2 สายการบินมีการกำหนดเท่ียวบินท่ีเพียงพอ

ตMอผูLท่ีมาใชLบริการ 

4.86 0.49 มากท่ีสุด     4 

3 มีบริการแจLงขMาวสารเก่ียวกับการป�องกัน

เช้ือไวรัสโควิด-19ของแตMละสายการบิน 

4.87 0.46 มากท่ีสุด 2 

4 มีรถบัสโดยสารรับสMงผูLใชLบริการจากอาคาร

ผูLโดยสารไปหลุมจอดเคร่ืองบินโดยมีการ

รักษามาตรการการเวLนระยะหMางในรถท่ี

ใหLบริการ 

  4.87 0.43 มากท่ีสุด 2 

   5 มีการจำกัดจำนวนผูLใชLบริการขาเขLาและขา

ออกในการเดินผMานสะพานเทียบเคร่ืองบิน 

(Jet bridge) เพ่ือเวLนระยะหMางตาม

มาตรการการป�องกันเช้ือไวรัสโควิด-19 

  4.86 0.47 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.87 0.41 มากท่ีสุด  

 

 

ข\อท่ี 

 

 

ด\านการให\บริการผู\ใช\บริการ 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

รวม 4.88 0.36 มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 1.6   แสดงคMาเฉลี่ย (�̅�) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) ของระดับความคาดหวังของประชากร

ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง -พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 ดLานการใหLบริการสินคLา โดยรวมและรายขLอ 

 

ข\อ

ท่ี 

 

 

ด\านการให\บริการสินค\า 

 

(𝒙&) 

 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความ

ความหวัง 

 

อันดับท่ี 

1 สินคLามีความหลากหลาย เชMน มีหนLากาก

อนามัย,เจลแอลกอฮอร>,อาหารและเคร่ืองด่ืม 

วางจำหนMาย เป[นตLน 

4.89 0.39 มากท่ีสุด     1 

2 ราคาสินคLามีความสมเหตุสมผล 4.86 0.48 มากท่ีสุด     4 

3 มีชMองทางการชำระสินคLาท่ีหลากหลาย เชMน 

ธุรกรรมออนไลน> 

(ชำระผMานคิวอาร>โคLด) เพ่ือลดการสัมผัส

ระหวMางบุคคล 

4.87 0.48 มากท่ีสุด 2 

4 มีบริการจำหนMายสินคLาแบบเขตปลอดภาษี 

(Duty Free) 

  4.85 0.53 มากท่ีสุด 5 

5 รLานคLาเป�ดบริการ 24 ชม   4.87 0.45 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.87 0.43 มากท่ีสุด  

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต'างของความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใช\บริการท'า

อากาศยานนานาชาติอู'ตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณGโควิด-19 จำแนกตาม ได\แก' เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได\เฉล่ียท่ีได\รับต'อเดือน ประเภทของผู\ให\ข\อมูล ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตMางของความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีใชL

บริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ> โควิด-19 จำแนกตามเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดLเฉล่ียท่ีไดLรับตMอเดือน ประเภทของผูLใหLขLอมูล  

ค ว า ม ค า ด ห ว ั ง ข อ ง

ประชากรในเขตพ ื ้นที่

จังหวัดชลบุร ี

เพศ อาย ุ
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายไดDเฉลี่ย 

ประเภทของ

ผูDใหDขDอมูล   

T Sig. F Sig. F 
Sig

. 
F Sig. F Sig F Sig. 

1. ด7านความปลอดภัย 1.60 0.05 4.06 0.00* 1.51 0.22 4.03 0.00* 2.60 0.04* 5.33 0.00* 

2. ด7านข7อมูลที ่ได7ร ับจาก

การบริการ 
1.04 0.05 2.50 0.04* 0.17 0.84 6.69 0.00* 1.25 0.29 4.53 0.00* 

3. ด 7 า น ก า ร ใ ห 7 บ ร ิ ก า ร

ผู7ใช7บริการ 
0.51 0.32 3.87 0.00* 0.54 0.59 3.17 0.01* 2.58 0.04* 4.77 0.00* 

4. ด7านการให7บริการของ

อากาศยาน 
0.94 0.10 2.77 0.03* 0.42 0.66 4.19 0.00* 1.90 0.11 4.91 0.00* 

5. ด7านการให7บริการสินค7า 0.36 0.53 3.53 0.01* 0.32 0.73 3.12 0.01* 1.52 0.20 4.44 0.00* 

รวม 
0.99 0.05 3.99 0.00* 0.60 0.73 5.01 0.00* 2.30 0.06 5.49 0.00* 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวMาประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและรายไดLเฉล่ีย 

ตMอเดือนตMางกันมีความคาดหวังท่ีไมMแตกตMางกัน ในขณะท่ีประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีมีอายุ อาชีพและ 

ประเภทผูLใหLขLอมูลตMางกันมีความคาดหวังท่ีแตกตMางกันอยMางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการ ทMาอากาศ

ยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 ในดLาน 5 ดLาน ไดLแกM 1. ดLานความปลอดภัย  

2. ดLานขLอมูลที่ไดLรับจากการบริการ 3. ดLานการใหLบริการผูLใชLบริการ 4. ดLานการใหLบริการของอากาศยาน 

และ 5. ดLานการใหLบริการสินคLา ผลการศึกษาความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการ

ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก

ที่สุด (�̅�=4.87) และเมื่อพิจารณาเป[นรายดLานพบวMา ทุกดLานมีคMาเฉลี่ยของความคาดหวังอยูMในระดับมากที่สุด 

ซึ ่งสามารถอธิบายไดLวMา ประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภา      

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 มีความคาดหวังในการใหLบริการของทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา
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ระยอง-พัทยา เนื่องจากสถานการณ>การแพรMระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปUจจุบันยังคงพบผูLติดเชื้อเป[น

จำนวนมากทั่วโลกทำใหLมีอัตราการเดินและการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา ของ

ประชากรลดลงและในสMวนของประเทศไทยแมLวMาสถานการณ>ปUจจุบัน จะไมMพบผูLติดเชื้อแตMประชากรบางสMวน

ยังไมMกลLาออกเดินทางเนื่องจากยังกังวลตMอการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทMาอากาศยานอากาศยานนานาชาติอูM

ตะเภาระยอง-พัทยาไดLเล็งเห็นถึงมาตรการการป�องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 5 ดLาน โดยดLานความปลอดภัยไดL

มีเจLาหนLาที่ทำความสะอาดฆMาเชื้อโรคตามจุดตMาง ๆ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง ดLานดLานขLอมูลที่ไดLรับจากการบริการมี

แอพพลิเคชั่นแนะนำการใหLบริการและขLอมูลขMาวสารเกี่ยวกับมาตรการการป�องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดLานการ

ใหLบริการผูLใชLบริการโดยเจLาหนLาที่มีการสวมหนLากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและมีที่น่ังรองรับผูLใชLบริการที่มี

การเวLนระยะหMางตามมาตรการการป�องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพียงพอ ดLานการใหLบริการของอากาศยาน มี

รถบัสโดยสารรับสMงผูLใชLบริการจากอาคารผูLโดยสารไปหลุมจอดเครื่องบินโดยมีการรักษามาตรการการเวLน

ระยะหMางในรถที่ใหLบริการ และดLานการใหLบริการสินคLามีชMองทางการชำระสินคLาที่หลากหลาย เชMน ธุรกรรม

ออนไลน> (ชำระผMานคิวอาร>โคLด) เพื่อลดการสัมผัสระหวMางบุคคล ซึ่งที่กลMาวมาขLางตLนประชากรในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรีมีความคาดหวังที่จะไดLรับการบริการที่มีคุณภาพทั้ง 5 ดLานจาก ทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 ซึ่งสอดคลLองกับงานวิจัยของ ปนัดดา ศรีแจMม และคณะ (2559) ไดL

ศึกษาเรื ่อง ความพึงพอใจตMอการฝ¬กอบรมหัวหนLาพนักงานตLอนรับบนเครื ่องบินดLานความปลอดภัย 

กรณีศึกษา: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวMา ความพึงพอใจตMอการฝ¬กอบรมหัวหนLา

พนักงานตLอนรับบนเครื่องบินดLานปลอดภัยกรณีศึกษาบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวมทุกดLาน

หัวหนLาพนักงานตLอนรับบนเครื่องบินมีความพึงพอใจตMอการฝ¬กอบรมอยูMในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

เป[นรายดLานพบวMามีความพึงพอใจตMอการฝ¬กอบรมในดLานแผนการฝ¬กอบรมและอุปกรณ>การสอนเป[นอันดับ

สูงสุด รองลงมามีความพึงพอใจในดLานหลักสูตรการฝ¬กอบรมพัฒนาหัวหนLาพนักงานตLอนรับในอากาศยาน

ทฤษฎีดLานวิทยากรผูLฝ¬กอบรมใหLความรูLดLานเกณฑ>การวัดผลการฝ¬กอบรม ดLานเจLาหนLาที่ฝ¬กอบรม และดLาน

สถานท่ีฝ¬กอบรมซ่ึงอยูMในระดับมากท่ีสุด 

 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต'างของความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใช\

บริการท'าอากาศยานนานาชาติอู'ตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณGโควิด-19 อภิปรายผลได\ดังน้ี 

ประชากรที ่ม ีเพศตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภา       

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรที่มีเพศตMางกัน มีความ

คาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยรวม ไมM

แตกตMางกัน ซ่ึงไมMสอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั้งไวL สามารถอธิบายไดLวMา ประชากรเพศชายและเพศหญิงลLวนมี

ความตLองการที่จะไดLรับการบริการที่มีคุณภาพทุกดLานของทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา ซ่ึง
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สอดคลLองกับงานวิจัยของ ธนพร เรืองพณิชยกุล (2557) ไดLศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูLโดยสารคนไทยที่มี

ตMอคุณภาพการบริการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบวMา เพศที่แตกตMางกัน มีความคิดเห็นตMอ

ระดับคุณภาพการบริการที่ไดLรับจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไมMแตกตMางกันในทุกๆ ดLาน ไดLแกM 

ดLานความเช่ือถือไดL ดLานการตอบสนอง ดLานความม่ันใจ ดLานความเขLาใจถึงจิตใจ 

ประชากรที่มีอายุตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา ระยอง-

พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรท่ีมีอายุตMางกัน มีความคาดหวังใน

การใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยรวมแตกตMางกัน ซ่ึง

สอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั้งไวL สามารถอธิบายไดLวMา แตMละชMวงอายุไมMวMาจะเป[นชMวงวัยรุMน วัยทำงานหรือวัย

ผูLสูงอายุ ลLวนมีความคิดความตLองการที่แตกตMางกันเชMนในชMวงของวัยรุMนจนถึงวัยทำงานมีความตLองการในการ

เดินทางมาใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา มากกวMาวัยผูLสูงอายุ ซึ่งสอดคลLองกับ

งานวิจัยของ ธนพร เรืองพณิชยกุล (2557) ไดLศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูLโดยสารคนไทยที่มีตMอคุณภาพการ

บริการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบวMา อายุแตกตMางกัน มีความคิดเห็นตMอระดับคุณภาพการ

บริการที่ไดLรับจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แตกตMางกัน เนื่องจากผูLที่มีอายุที่แตกตMางกันยMอมจะมี

ความคาดหวังและการรับรูLที่ตMางกัน เชMน ผูLที่มีอายุต่ำกวMา 25 ป�อาจจะมีความคาดหวังตMอการไดLรับบริการสูง

กวMาผูLท่ีมีอายุ 35 ป� 

ประชากรที่มีระดับการศึกษาตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภา

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาตMางกัน 

มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 

โดยรวมไมMแตกตMางกัน ซึ ่งไมMสอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั ้งไวL สามารถอธิบายไดLวMา ระดับการศึกษาของ

ประชากรไมMว Mาจะอยู Mระดับใดก็ตามลLวนที ่จะไดLร ับการบริการจากทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภา         

ระยอง-พัทยา ที่เทMาเทียมกัน ซึ่งสอดคลLองกับงานวิจัยของ วราภรณ> เต็มแกLวและคณะ (2562) ไดLศึกษาเรื่อง 

ความยั่งยืนตMอคุณภาพการบริการของสายการบินตLนทุนต่ำ ณ ทMาอากาศยานดอนเมือง พบวMา ระดับการศึกษา

แตกตMางกันมีพฤติกรรมการใชLบริการสายการบินตLนทุนต่ำไมMแตกตMางกัน เนื่องจากสายการบินตLนทุนต่ำเป[น

ธุรกิจที่ใหLบริการแกMผูLโดยสารทุกคนอยMางเทMาเทียมกันไมMแบMงแยก และยังสามารถมาใชLบริการไดLทุกระดับ

การศึกษา กลMาวคือ ทุกคนสามารถใชLบริการสายการบินตLนทุนต่ำไดL 

ประชากรที ่มีอาชีพตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภา      

ระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรที่มีอาชีพตMางกัน มีความ

คาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 โดยรวม

แตกตMางกัน ซึ่งสอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั้งไวL สามารถอธิบายไดLวMา ภาระงานแตMละอาชีพมีความแตกตMางกัน

สMงผลใหLประชากรมีความคิดความตLองการที่จะใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา ที่ไมM
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เหมือนกันในทุกดLาน ซึ่งสอดคลLองกับงานวิจัยของ ธนพร เรืองพณิชยกุล (2557) ไดLศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น

ของผูLโดยสารคนไทยท่ีมีตMอคุณภาพการบริการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบวMา อาชีพท่ีแตกตMาง

กันมีความคิดเห็นตMอระดับคุณภาพการบริการที่ไดLรับจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แตกตMางกัน ใน

ทุก ๆ ดLาน ทั้งดLานความเชื่อถือไดL ดLานการตอบสนอง ดLานความมั่นใจ ดLานความเขLาใจถึงจิตใจ และดLาน

บริการท่ีสัมผัสไดL 

ประชากรที่มีรายไดLเฉลี่ยตMอเดือนตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติ    

อูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรท่ีมีรายไดLเฉล่ียตMอ

เดือนตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>

โควิด-19 โดยรวมไมMแตกตMางกัน ซึ่งไมMสอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั้งไวL สามารถอธิบายไดLวMา รายไดLเฉลี่ยตMอ

เดือนของแตMละประชากรท่ีรายไดLท่ีไมMเทMากันแตMประชากรทุกคนสามารถท่ีจะใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติ

อูMตะเภาระยอง-พัทยา ไดLเหมือนกัน ซึ่งสอดคลLองกับงานวิจัยของ วราภรณ> เต็มแกLว และคณะ (2562) ไดL

ศึกษาเรื่อง ความยั่งยืนตMอคุณภาพการบริการของสายการบินตLนทุนต่ำ ณ ทMาอากาศยานดอนเมือง พบวMา 

รายไดLเฉล่ียตMอเดือนแตกตMางกันมีพฤติกรรมการใชLบริการสายการบินตLนทุนต่ำไมMแตกตMางกัน เน่ืองจากสายการ

บินตLนทุนต่ำเป[นธุรกิจที่ใหLบริการแกMผูLโดยสารทุกคนอยMางเทMาเทียมกันไมMแบMงแยก และทุกรายไดLเฉลี่ยตMอเดือน

ยังสามารถมาใชLบริการไดL กลMาวคือ ทุกคนสามารถใชLบริการสายการบินตLนทุนต่ำไดL 

ประชากรที่มีประเภทผูLใหLขLอมูลที่ตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติ    

อูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 แตกตMางกัน จากการศึกษาพบวMา ประชากรที่มีประเภทผูLใหL

ขLอมูลที ่ตMางกัน มีความคาดหวังในการใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง-พัทยา หลัง

สถานการณ>โควิด-19 โดยรวมแตกตMางกัน ซึ่งสอดคลLองกับสมมติฐานที่ตั้งไวLสามารถอธิบายไดLวMา ผูLใหLขLอมูลแตM

ละประเภททั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝงตMางมีวัตถุประสงค>ในการเดินทางและความตLองการที่จะใชL

บริการทMาอากาศยานนานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา ที่แตกตMางกัน ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธ์ิ

จรูญ (2544) กลMาววMา ลักษณะของประชากรมีลักษณะเป[นวิวิธพันธ> (Heterogeneity) หมายถึง ประชากรใน

แตMละหนMวยมีคุณลักษณะและโครงสรLางท่ีแตกตMางกัน 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยาน

นานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 ทำใหLทราบวMา ประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี มี

ความคาดหวังในทุกดLานอยูMที่ระดับมากที่สุด เนื่องจากสถานการณ>การแพรMระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน
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ปUจจุบันยังคงพบผูLติดเชื้อเป[นจำนวนมากทั่วโลก ทำใหLประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีความตระหนักถึง

ความปลอดภัยในการมาใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติ อูMตะเภาระยอง-พัทยา 

ข\อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยความคาดหวังของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ใชLบริการทMาอากาศยาน

นานาชาติอูMตะเภาระยอง-พัทยา หลังสถานการณ>โควิด-19 ผูLบริหารของทMาอากาศยานสามารถนำผลที่ไดLจาก

การศึกษาวิจัยไปวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริการใหLตอบสนองความคาดหวังหรือใหLตรงตามความ

ตLองการของประชากรท่ีมาใชLบริการภายในทMาอากาศยานมากตามสถานการณ>โควิด-19 มากย่ิงข้ึน 

  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลMวงตามวัตถุประสงค>เป[นอยMางดีเนื่องจากคณะผูLวิจัยไดLรับความอนุเคราะห>ใหL

คำปรึกษาใหLความรู LและไดLร ับการชMวยเหลือดูแลเอาใจใส Mเป [นอยMางด ีจากอาจารย> ท ี ่ปร ึกษา คือ              

อาจารย>เทพสถิตย> กุลโคกกรวด ในการใหLคำแนะนำตลอดจนปรับปรุงแกLไขขLอบกพรMองตMาง ๆ ใหLขLอเสนอแนะ

และติดตามความกLาวหนLาในการดำเนินงานวิจัย คณะผูLวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุMมเทของ

อาจารย>และขอกราบขอบพระคุณเป[นอยMางสูงไวL ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ อาจารย>วรรษมนต> สันติศิริ และ อาจารย>พุทธชน อนุรักษ> 

ซึ่งเป[นผูLทรงคุณวุฒิที่ใหLความอนุเคราะห>ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งน้ี ประชากรในเขตพื้นท่ี

จังหวัดชลบุรีที ่ใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภาระยอง-พัทยาที่ไดLใหLความรMวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและในทLายที่สุดนี้คณะผูLวิจัยหวังวMางานวิจัยฉบับนี้จะเป[นประโยชน>ตMอผูLที่เกี่ยวขLอผูLประกอบการ

พันธมิตรทางธุรกิจหรือผูLที ่ตLองการศึกษาวิจัยตลอดจนผูLที ่มาใชLบริการทMาอากาศยานนานาชาติอู Mตะเภา    

ระยอง-พัทยา สำหรับขLอบกพรMองตMาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นคณะผูLวิจัยยินดีที่จะรับฟUงคำแนะนำจากทุกทMานท่ี

ไดLเขLามาศึกษา เพ่ือเป[นประโยชน>ในการพัฒนางานวิจัยตMอไป 
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บทคัดย'อ  

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การผันเสียง

วรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 

(2) ประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOโดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 กลุ\มตัวอย\างท่ีใชOในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2/7 

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ท่ีกำลังศึกษาในภาคการเรียนท่ี 1  

ปZการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน ไดOมาจากการสุ\มตัวอย\างแบบกลุ\ม เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย ประกอบดOวย 

แผนการจัดการเรียนรูO ชุดแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูO สถิติท่ีใชOในการวิจัย ไดOแก\ ค\าเฉล่ีย ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบค\าที ผลการวิจัยพบว\า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียนอย\างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (2) นักเรียนมีความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOโดยใชOแบบฝRกทักษะการ

ผันเสียงวรรณยุกต9 ภาพรวมอยู\ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ :  แบบฝRกทักษะ ภาษาจีน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

This study aims to (1) compare academic achievement before and after the use of 

Basic Chinese intonation skills training form in the Grade 8 class and (2) evaluate satisfaction 
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toward learning management based on the use of Basic Chinese intonation skills training 

form in the Grade 8 class. The sample group used in this study is 35 Grade 8 students from 

class 2/7, Surathampitak School, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima 

Province. The students are selected by cluster sampling. Research tools are the learning 

plan, intonation skills training form, learning achievement assessment form, and learning 

management satisfaction assessment form. Statistics used in this study are average, standard 

deviation, and T-Test. Research result is that (1) students have improved posttest academic 

achievement compared to before the test, with statistical significance of .05, and (2) 

students have high satisfaction toward the use of Basic Chinese intonation skills training 

form. 

 

Keywords: Skills training form, Chinese language, Academic achievement 

 

บทนำ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเร่ิมแพร\หลายและไดOรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย\างต\อเน่ืองในช\วงหลาย

ปZท่ีผ\านมา เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ส\งผลใหOสาธารณรัฐประชาชน

จีนเร่ิมเขOามามีบทบาทต\อเวทีโลกรวมท้ังประเทศไทยมากข้ึน อีกท้ังการรวมตัวกันก\อต้ังสมาคมประชาชาติแห\ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใตO (ASEAN) ส\งผลใหOภาคตลาดแรงงานของประเทศไทยมีความตOองการบุคลากรท่ีมี

ความรูOความเช่ียวชาญในดOานภาษาจีนเป�นจำนวนมาก (ธัญญารัตน9 มะลาศรี และ Wei Jingru, 2560) ดOวย

เหตุน้ีทางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 ไดOบรรจุหลักสูตรภาษาจีนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตOน และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยบรรจุเป�นหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน และหลักสูตรภาษาจีนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือใหOนักเรียนท่ีมี

ความสนใจสามารถเลือกเรียนไดO โดยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเนOนฝRกใหOนักเรียนเกิดการเรียนรูO

จากการอ\านสัทอักษรจีนดOวยตนเองโดยครูผูOสอนจะคอยช้ีแนะเม่ือมีป�ญหา 

  การเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงใหOไดOผลดีน้ันผูOเรียนจะตOองเรียนรูOทักษะท้ัง 4 ดOานคือ ฟ�ง พูด อ\าน และ

เขียน ซ่ึงการอ\านถือเป�นทักษะท่ีจำเป�นในการเรียนรูO ทักษะในการอ\านมีความสำคัญต\อการดำรงชีวิตประจำวัน

ของเราอย\างย่ิง หากนักเรียนไม\สามารถอ\านหนังสือไดO จะทำใหOการเรียนสาระต\าง ๆ มีป�ญหาไปดOวย ทักษะ

การอ\านเป�นทักษะท่ีจำเป�นตOองฝRกทำซ้ำ ทบทวนอย\างสม่ำเสมอ (กิติญา ชูวิทย9เจริญกิจ พิณพร คงแท\น รัชกร 

เหล\าโสภาพันธ9 และ หม\า ฮวานฮวาน, 2560) ซ่ึงการพัฒนาทักษะต\าง ๆ ดOานภาษาน้ี นอกจากจะมีเทคนิค

การสอนท่ีดีแลOว ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูOก็มีส\วนสำคัญในการพัฒนาทักษะของผูOเรียน การฝRกทักษะ

โดยใชOชุดฝRกทักษะเป�นวิธีการขัดการเรียนรูOท่ีเหมาะกับการแกOป�ญหาของผูOเรียนในทุก ๆ ดOาน ผูOเรียนสามารถ
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ประเมินตนเองไดOจากผลการทำชุดฝRกทักษะ สามารถรูOจุดเด\นจุดดOอย จุดบกพร\องของตนเองไดOทันทีหลังจากท่ี

ไดOทำชุดฝRกทักษะ ทำใหOสามารถนำไปแกOไขหรือพัฒนาตนเองต\อไปไดO (ทัศนีย9 ลามี, 2562) 

  จากการสังเกตผูOเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 

พบว\า นักเรียนยังขาดทักษะการการผันเสียงวรรณยุกต9ภาษาจีน ซ่ึงเป�นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะการอ\าน

ส\งผลต\อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา เพราะภาษาจีนเป�นภาษาท่ีใชOความสูงต่ำของเสียง โทนเสียงท่ี

เปล่ียนไปก็จะเปล่ียนความหมายของคำน้ันไปดOวย ภาษาจีนมีลักษณะการผันเสียงตามวรรณยุกต9 แต\การผัน

เสียงวรรณยุกต9แตกต\างจากภาษาไทยจึงทำใหOนักเรียนเกิดความสับสน ดังน้ัน เพ่ือใหOผูOเรียนมีการพัฒนาใน

ดOานการผันเสียงวรรณยุกต9 (声调) สูงข้ึน ผูOวิจัยจึงไดOศึกษาวิเคราะห9กำหนดกิจกรรมการเรียนรูOใหOเหมาะสม

กับสภาพของผูOเรียนโดยพัฒนาชุดแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 เพ่ือเนOนใหOนักเรียนลงมือปฏิบัติใหO

นักเรียนไดOแกOป�ญหาโดยผ\านการปฏิบัติจริง พรOอมกับเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีใชOชุด

แบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เพ่ือนำไปสู\การปรับปรุงและ

พัฒนาชุดแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9ใหOมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะการผัน

เสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 

  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูO เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะ

การผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ\มตัวอย\าง 

  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 2563 จำนวน 550 คน 

 กลุ\มตัวอย\างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2/7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 อำเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปZการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน ไดOมาจากการสุ\ม

ตัวอย\างแบบกลุ\ม (Cluster sampling) 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 แปรตOน  คือ แบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 

 ตัวแปรตาม  คือ    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 761 ~ 

 

3. ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 

 3. 1 การสรOางแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน มีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

3.1. 1 ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสรOางแบบฝRกทักษะ จากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวขOอง 

3.1.2 ศึกษารายละเอียดเน้ือหาดOานการผันเสียงวรรณยุกต9จากหนังสือเรียนภาษาจีน ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำ

เน้ือหาในหนังสือเรียน มาจัดทำเป�นแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 จำนวน 4 แบบฝRก 

 3.1. 3 จัดลำดับเน้ือหาและส\วนประกอบในแบบฝRก ทักษะ ดำเนินการสรOางแบบฝRกทักษะ 

และนำเสนอต\อผูOเช่ียวชาญ แลOวปรับปรุงแกOไขตามขOอเสนอแนะ 

 3.2 การสรOางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดOานการผันเสียงวรรณยุกต9ภาษาจีน  

มีข้ันตอนดำเนินการดังน้ี 

 3.2. 1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรOางแบบทดสอบวัดความสามารถ การผันเสียงวรรณยุกต9 และ

เกณฑ9การตรวจใหOคะแนนจากเอกสารท่ีเก่ียวขOอง 

 3.2.2 สรOางแบบทดสอบเพ่ือวัดผลก\อนเรียน เป�นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ขOอ และ

นำเสนอต\อผูOเช่ียวชาญ แลOวปรับปรุงแกOไขตามขOอเสนอแนะ 

3.2.3 สรOางแบบทดสอบเพ่ือวัดผลหลังเรียน เป�นขOอสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใน

ลักษณะบทความใหOนักเรียนสุ\มข้ึนมาอ\านเพ่ือวัดทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 และนำเสนอต\อผูOเช่ียวชาญ แลOว

ปรับปรุงแกOไขตามขOอเสนอแนะ 

4. เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

 4.1 แบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 เป�นแบบฝRกท่ีผูOวิจัยสรOางข้ึนเพ่ือใชOประกอบการฝRกทักษะ

การจำ และการอ\านออกเสียงคำศัพท9 ประกอบดOวยแบบฝRกท้ังหมด 4 แบบฝRก ซ่ึงผ\านการประเมินคุณภาพ

จากผูOเช่ียวชาญ จำนวน 3 ท\าน 

 4.2 แบบทดสอบเพ่ือวัดผลก\อนเรียน เป�นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ขOอ ท่ีผ\านการ

พิจารณาความถูกตOอง เหมาะสม และหาค\าดัชนีความสอดคลOองระหว\างขOอคำถามกับวัตถุประสงค9 (Item-

Objective Congruence Index: IOC) โดยผูOเช่ียวชาญจำนวน 3 ท\าน 

 4.3 สรOางแบบทดสอบเพ่ือวัดผลหลังเรียน เป�นขOอสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่ีผ\านการ

พิจารณาความถูกตOอง เหมาะสม และหาค\าดัชนีความสอดคลOองระหว\างขOอคำถามกับวัตถุประสงค9 (Item-

Objective Congruence Index: IOC) โดยผูOเช่ียวชาญจำนวน 3 ท\าน 
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5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขOอมูล 

 5.1 ทดสอบก\อนเรียน (Pre-test) กับกลุ\มตัวอย\างโดยใชOแบบทดสอบการวัดเร่ืองผันเสียง

วรรณยุกต9ภาษาจีน สำหรับทดสอบก\อนเรียน จำนวน 10 ขOอ 

 5.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูOโดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียง

วรรณยุกต9 รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

 5.3 เม่ือส้ินสุดกิจกรรมจึงทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชOแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป�นคน

ละชุดกับแบบทดสอบก\อนเรียน และประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูO เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 

โดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9  

 5.4 วิเคราะห9ผลการวิจัย โดยทดสอบความแตกต\างของค\าเฉล่ียก\อนเรียนและหลังเรียน ดOวยการ

หาค\าเฉล่ีย ค\าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค\ารOอยและ และทดสอบสถิติทีของคะแนนท่ีไดOจากการทำแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และวิเคราะห9คะแนนความพึงพอใจต\อการเรียนเทียบกับเกณฑ9มาตรฐาน 

6. วิธีการวิเคราะห9ขOอมูล 

 สถิติท่ีใชOในการวิเคราะห9ขOอมูล ไดOแก\ ค\าเฉล่ีย ค\ารOอยละ ส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค\าที 

โดยการวิเคราะห9ความพึงพอใจของนักเรียนจะนำผลท่ีไดOเทียบกับเกณฑ9ของการประเมิน )บุญชม ศรีสะอาด , 

2554: 121) ดังน้ี 

 ค\าเฉล่ียเท\ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 ค\าเฉล่ียเท\ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค\าเฉล่ียเท\ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 ค\าเฉล่ียเท\ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับนOอย 

 ค\าเฉล่ียเท\ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจระดับนOอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะการ

ผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 

ผูOวิจัยไดOเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียง

วรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZ

ท่ี 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 จำนวน 35 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 

ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2  

รายการ คะแนนเต็ม x! S.D. รVอยละ df t-test* 

ก\อนเรียน 10 3.11 0.75 31.14 
34 27.87 

หลังเรียน 10 6.83 0.82 68.28 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

  จากตารางท่ี 1 พบว\า นักเรียนท่ีไดOรับการพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  

จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนมีคะแนนจากการ

ทดสอบก\อนเรียน ค\าเฉล่ีย 3.11 คิดเป�นรOอยละ 31.14 และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มีค\าเฉล่ีย 6.82 

คิดเป�นรOอยละ 68.28 และเม่ือเปรียบเทียบค\าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบก\อนเรียนและหลังเรียนดOวย

การทดสอบค\าที มีค\าเท\ากับ 27.87 แสดงใหOเห็นว\า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว\าก\อน

เรียนอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูO เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRก

ทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2   

ผูOวิจัยไดOประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOจากการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

การผันเสียงวรรณยุกต9 (声调) โดยใชOแบบฝRกทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 รายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐานของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 มีผูOตอบแบบประเมินจำนวน 22 คน จากท้ังหมด 35 คน คิดเป�นรOอยละ 62.86 

มีผลการประเมินดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูO เร่ือง การผันเสียงวรรณยุกต9 โดยใชOแบบฝRกทักษะ

การผันเสียงวรรณยุกต9 ภาษาจีนพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 

รายการ x! S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. แบบฝRกทักษะมีความน\าสนใจและมีคำศัพท9หลากหลาย 4.45 0.67 มาก 

2. แบบฝRกทักษะมีความง\ายต\อการทำความเขOาใจ 4.36 0.65 มาก 

3. แบบฝRกทักษะช\วยพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต9ภาษาจีนไดOดี 4.36 0.65 มาก 

4. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาเรียน 4.18 0.85 มาก 

5. แบบฝRกหัดและแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.59 0.59 มากท่ีสุด 

6. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.45 0.67 มาก 

7. นักเรียนไดOมีส\วนร\วมในการจัดการเรียนรูO 4.45 0.80 มาก 

8. นักเรียนไดOฝRกทักษะร\วมกับเพ่ือนในหOองเรียน 4.04 0.95 มาก 
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รายการ x! S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. นักเรียนชอบเรียนภาษาจีนมากข้ึน 4.22 0.68 มาก 

10. นักเรียนสามารถนำความรูOท่ีไดOไปประยุกต9ใชOกับเร่ืองอ่ืน ๆ ไดO 4.36 0.65 มาก 

เฉล่ีย 4.35 0.72 มาก 
 

  จากตารางท่ี 2 พบว\า นักเรียนมีความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOการพัฒนาทักษะการผันเสียง

วรรณยุกต9จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาพรวมอยู\ในระดับมาก (x!=4.35, S.D.= 

0.72) เม่ือพิจารณารายขOอพบว\า ขOอคำถามท่ีนักเรียนพึงพอใจท่ีสูงท่ีสุด คือ แบบฝRกหัดและแบบทดสอบ 

มีความเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (x!=4.59, S.D.=0.59) และขOอคำถามท่ีนักเรียนมีความ

พึงพอใจท่ีนOอยท่ีสุด คือนักเรียนไดOฝRกทักษะร\วมกับเพ่ือนในหOอง โดยมีความพึงพอใจระดับมาก (x!=4.04, 

S.D.= 0.95) 

 

อภิปรายผล  

  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 หลังการจัดการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ผันเสียงวรรณยุกต9 จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียนอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลOองกับชุติมา ภาคกาย (2556) ท่ีไดOทำ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการผันเสียงวรรณยุกต9 สัทอักษรภาษาจีนโดยใชOแบบฝRกเสริมทักษะและส่ือ

อินเตอร9เน็ตของนักกเรียนช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4  ผลการวิจัยพบว\า ความสามารถในการผันเสียงวรรณยุกต9

จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 หลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียนกว\าเกณฑ9รOอยละ 70 และ

สอดคลOองกับกิติญา ชูวิทย9เจริญกิจ พิณพร คงแท\น รัชกร เหล\าโสภาพันธ9 และ หม\า ฮวานฮวาน (2560) ท่ีไดO

พัฒนาความสามารถดOานการอ\านออกเสียงภาษาจีนโดยใชOชุดฝRกประกอบการจัดกิจกรรมแบบ BBL สำหรับ

นักศึกษาช้ันปZท่ี 1 สาขาวิชาภาษาจีน พบว\า นักศึกษาช้ันปZท่ี 1 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว\าก\อน

เรียนอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลOองกับทัศนีย9 ลามี (2562) ท่ีไดOพัฒนาชุดฝRกทักษะ

ภาษาจีนโดยใชOรูปแบบ CIPPA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 6 พบว\า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียนอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงใหOเห็นว\า ชุดแบบฝRกทักษะสามารถ

ช\วยเพ่ิมทักษะดOานการผันเสียงวรรณยุกต9ของนักเรียนไดOเป�นอย\างดี 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 มีความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOการ

พัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 ภาพรวมอยู\ใน

ระดับมากท่ีสุด (x!=4.35, S.D.=0.72) เม่ือพิจารณารายขOอพบว\า ขOอคำถามท่ีนักเรียนพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ 

แบบฝRกหัดและแบบทดสอบมีความเหมาะสม โดยมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (x!=4.59, S.D.=0.59) และ
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ขOอคำถามท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจนOอยท่ีสุด คือนักเรียนไดOฝRกทักษะร\วมกับเพ่ือนในหOองเรียน โดยมีความ 

พึงพอใจระดับมาก (x!=4.04, S.D.=0.95) สอดคลOองกับทัศนีย9 ลามี (2562) ท่ีไดOพัฒนาชุดฝRกทักษะภาษาจีน

โดยใชOรูปแบบ CIPPA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต\อการเรียนดOวยชุดฝRก

ทักษะภาษาจีนในระดับมากท่ีสุด (x!=4.55, S.D.=0.50) เน่ืองมาจากแบบฝRกทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมีคำศัพท9ท่ี

หลากหลาย น\าสนใจ ง\ายต\อการทำความเขOาใจ และช\วยพัฒนาทักษะดOานการผันวรรณยุกต9ไดOเป�นอย\างดี 

ส\งผลใหOนักเรียนชอบเรียนภาษาจีนมากข้ึน และสามารถนำความรูOไปประยุกต9ใชOในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดO 

 

สรุปผล  

จากการจัดการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 จากชุดแบบฝRกเพ่ือพัฒนาทักษะการ 

ผันเสียงวรรณยุกต9ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปZท่ี 2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ9 จำนวน 35 คน โดยใชOชุดแบบฝRก

เพ่ือพัฒนาทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9 จำนวน 4 ชุด และแบบทดสอบก\อนเรียนและหลังเรียน 2 ชุด 

ผลการวิจัยพบว\า นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบก\อนเรียน ค\าเฉล่ีย 3.11 และคะแนนจากการทดสอบหลัง

เรียน มีค\าเฉล่ีย 6.82 จากคะแนนเต็ม 10 เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว\า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว\าก\อนเรียน อีกท้ังนักเรียนมีความพึงพอใจต\อการจัดการเรียนรูOเพ่ือพัฒนาทักษะ

การผันเสียงวรรณยุกต9 ภาพรวมอยู\ในระดับมาก (x!=4.35, S.D.=0.72) แสดงใหOเห็นว\า แบบฝRกทักษะเป�น

เคร่ืองมือท่ีสามารถช\วยเพ่ิมทักษะดOานการผันเสียงวรรณยุกต9ของนักเรียนไดOอย\างมีประสิทธิภาพ 

 

ขVอเสนอแนะ 

 1. ขOอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใชO 

1.1 ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมท่ีใหOนักเรียนไดOมีส\วนร\วมในการฝRกทักษะร\วมกับเพ่ือนในช้ันเรียน

เพ่ิมเติม 

1.2 ควรเพ่ิมบทเรียนท่ีมีความหลากหลาย เช\น สถานการณ9ป�จจุบัน สารคดี เร่ืองส้ัน และนิยาย 

เป�นตOน เพ่ือกระตุOนใหOนักเรียนสนใจมากย่ิงข้ึน 

1.3 แบบฝRกทักษะเป�นเคร่ืองมือท่ีสามารถช\วยเพ่ิมทักษะดOานต\าง ๆ ไดOเป�นอย\างดี สามารถนำไป

ประยุกต9ใชOกับเร่ืองอ่ืน ๆ หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ไดO 

 2. ขOอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต\อไป 

2.1 ควรมีการสรOางชุดแบบฝRกเสริมทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9ใหOมีความหลากหลายของระดับ

ความยากง\ายของการผันเสียงวรรณยุกต9 
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2.2 ควรประยุกต9ใชOชุดแบบฝRกเสริมทักษะการผันเสียงวรรณยุกต9ร\วมกับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม เช\น ใชOร\วมกับรูปแบบการสอน CIPPA ใชOร\วมกับการจัดกิจกรรมแบบ BBL หรือใชOร\วมกับรูปแบบการ

สอน Storyline Model เป�นตOน 

2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลการใชOชุดฝRกเสริมทักษะกับวิธีการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ  
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การนําเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการพัฒนาระบบร้านค้าสวัสดิการพนักงาน 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลปากช่องนานา  

Implement of RFID technology to develop a shop system, employee welfare, 

a case study of Pakchongnana Hospital. 

  
วิษณุ อินจะบก 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท4 

เบอร4โทร 0805495265 และ อีเมล4 dwasoft@gmail.com 

 

  

บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค9 1) เพื่อนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการ

พนักงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลปากชSองนานา 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตSอระบบ 3) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ กลุSมตัวอยSางคือ พนักงานและเจKาหนKาที่จำนวน 57 ทSาน ซึ่งเลือกโดยไมS

อาศัยหลักความนSาจะเป^นเลือกตัวอยSางแบบเจาะจง เก็บรวบรวมขKอมูลโดยใชKแบบสอบถาม แบบมาตราสSวน

ประเมินคSา วิเคราะห9ขKอมูลดKวยวิธีทางสถิติเชิงพรรณา โดยหาคSาเฉล่ีย และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษา

โรงพยาบาลปากชSองนานาพบวSา ผลประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบอยูSในระดับดี คSาเฉลี่ยเทSากับ 

4.35 และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.54  และผลประเมินความถูกตKอง และประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบอยูSในระดับดีมาก คSาเฉล่ียเทSากับ 4.38  และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.5 ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ :  อาร9 เอฟ ไอ ดี, ระบบรKานคKาสวัสดิการ 

 

Abstract 

 The purposes of this research as follows: 1) to Implement of RFID technology 

to develop a shop system, employee welfare, a case study of Pakchongnana Hospital 2) to 

assess the performance of the system 3) to evaluate satisfaction with the system.  Sample 

group is Employees and officers for 57 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. 
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 The results of the research on the application of RFID technology in the 

development of the employee welfare shop system. The results of the satisfaction rating of 

the system. Good level the mean is 4.35 and the standard deviation is 0.54 and the evaluation 

results are correct. And the performance of the system is very good. The mean is 4.38 and 

the standard deviation is 0.5. 

 

Keywords: rfid, welfare shop system. 

 

บทนำ 

โรงพยาบาลปากชSองนานา มีนโยบายชSวยเหลือคSาครองชีพใหKกับพนักงาน และเจKาหนKาที่ จึงจัดทำ

คูปองกระดาษใหKกับพนักงาน เพ่ือใชKชำระคSาอาหารและการจับจSายซ้ือของในรKานคKาสวัสดิการของโรงพยาบาล 

การทำคูปองพบป�ญหาหลายประการ ตKองเสียเวลาในการพิมพ9คูปอง การจัดเตรียม การแจกจSายไปยัง

หนSวยงานตSาง ๆ ซึ่งจะตKองใชKเวลา นอกจากนี้ยังเป^นการสิ้นเปลืองทรัพยากร มีโอกาสผิดพลาดไดK มีโอกาสท่ี

พนักงานจะทำคูปองหาย การจSายเงินใหKรKานคKาจะตKองใชKเวลาในการตรวจนับจำนวน การตรวจสอบยอด

คSาใชKจSายของพนักงานแตSคนทำไดKคSอนขKางลำบากตKองรอตัดยอดสิ้นเดือน การสSงยอดการขายแตSละวัน และ

การคิดคSาใชKจSายสำหรับสินคKาประเภทฝากขาย ทำไดKคSอนขKางยาก เนื่องจากเป^นการทำโดยการจดบันทึกจึงไมS

สะดวกในการดำเนินการ และมีโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดไดKงSาย  

 จากป�ญหาดังกลSาวจึงมีการพัฒนาระบบการจSายเงินอิเล็กทรอนิกขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบคูปอง

แบบเดิมที่เป̂นกระดาษ โดยการนำเอาบัตรพนักงานที่เป̂นบัตรอาร9เอฟไอดี  ที่มีอยูSแลKวมาใชKงาน โดยมีการเติม

เงินเขKาไปในบัตร เมื่อนำบัตรไปใชKยังบริเวณรKานคKาที่กำหนด ระบบจะทำการตัดยอดเงินในบัตรใหKเองอัตโนมัต  

เพื่อลดป�ญหาเกี่ยวกับการจSายคูปองกระดาษ และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ โดยพนักงาน

สามารถไปยังจุดบริการตรวจสอบบัตร เพื่อตรวจสอบมูลคSาคงเหลือของบัตร หรือเช็คผSานทางเว็บแอปพลิเค

ชันในการตรวจสอบประวัติการเติมเงิน และประวัติการใชKจSายไดK นอกจากนี้ระบบยังมีการคำนวณยอดขาย 

การหักเปอร9เซ็นต9การขายสำหรับสินคKาประเภทฝากขายไดKสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดโอกาสเกิดความ

ผิดพลาดอันอาจเกิดไดKจากการคำนวนโดยการจดลงกระดาษแบบกSอน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ปากชSองนานา จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตSอระบบ 
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3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีกำหนดขอบเขตไวKดังน้ี  

1. ระบบที่ใชKในการพัฒนาประกอบไปดKวย ระบบหลังบKาน (Backend) ไดKแกS ระบบสมาชิก , ระบบ

สต็อกสินคKา, ระบบการขาย, ระบบสะสมแตKม และระบบรายงาน และระบบหนKารKาน (frontend) ประกอบไป

ดKวยระบบงานขายหนKารKาน และระบบรายงานการขาย 

2. กลุSมเป�าหมายในการวิจัยคือ คือพนักงานในสSวนรKานคKาสวัสดิการ เจKาหนKาท่ีดูแลสSวนสวัสดิการของ

โรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา จำนวน 7 คน และพนักงาน จำนวน 50 คน 

  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุSมตัวอยSาง หรือกลุSมเป�าหมาย   

 ไดKแกS พนักงานในสSวนรKานคKาสวัสดิการ และเจKาหนKาที่ดูแลสSวนสวัสดิการของโรงพยาบาลปากชSอง

นานา นครราชสีมา จำนวน 7 คน และกลุSมพนักงานท่ีใชKบัตรจำนวน 50 คน โดยใชKการเลือกกลุSมตัวอยSางแบบ

เจาะจง โดยมีเกณฑ9การประเมิน 2 ดKานคือดKานประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ โดยหาคSาเฉลี่ย และสSวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ข้ันตอนการรวบรวมขKอมูล โดยวิธีใชKแบบสอบถาม 

3. ข้ันตอนการสรKาง และพัฒนานวัตกรรม 

   ในการการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษา

โรงพยาบาลปากชSองนานา จังหวัดนครราชสีมานั้นผู KวิจัยไดKนำหลักของวงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) มาใชKออกแบบ และพัฒนาระบบใหKมีประสิทธิภาพ  แบSงออกเป^น 5 

ระยะดKวยกัน 

1) การวางแผนโครงการ (Project planning phase) เป^นการศึกษา ทำความเขKาใจวSาทำใมจึง

จำเป̂นตKองสรKางระบบใหมS พิจารณาข้ึนตอนการดำเนินงาน วางแผนกิจกรรมตSาง ๆ  

2) การวิเคราะห9 (Analysis phase) การวิเคราะห9เป^นการรวบรวมความตKองการพื้นฐาน เพ่ือ

ประเมินวSาระบบใหมSควรมีอะไรบKางท่ีตKองดำเนินการ 

3) การออกแบบ (Design phase) เป^นการออกแบบตามสถาป�ตยกรรมที่เกี่ยวขKอง ฮาร9ดแวร9 

ซอฟต9แวร9 และเครือขSาย รวมถึงการออกแบบรายงาน การออกแบบจอภาพ การออกแบบผังงานของระบบ 

รวมถึงการออกแบบฐานขKอมูลท่ีเก่ียวขKอง 
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4) การนำไปใชK (Implement phase) เป^นการสรKางระบบ ทดสอบระบบ และการนำระบบไป

ติดต้ัง และทำการฝ�กอบรม 

5) การบำร ุงร ักษา (Maintenance phase) การบำร ุงร ักษาให Kโปรแกรมทำงานได Kตาม

วัตถุประสงค9 รวมถึงการพัฒนาใหKมีประสิทธิภาพ แกKไขขKอผิดพลาด ตSาง ๆ  

4. เคร่ืองมือวิจัย  

 การวิจัยในครั้งนี้จะมีการใชKเครื่องมือในการวิจัย 2 อยSางดKวยกัน คือ แบบสอบถาม และระบบ

รKานคKาสวัสดิการ โดยแบบสอบถามเป^นเทคนิคที่ใชKในการรวบรวมขKอมูลที่ทำใหKนักวิเคราะห9ระบบ สามารถ

ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความสำคัญกับองค9กร ผูKซึ่งอาจมีผลกระทบตSอระบบท้ัง

ในป�จจุบัน และอนาคต ผลที่ไดKรับจากการใชKแบบสอบถามสามารถนำมาใชKเป^นขKอมูลเชิงปริมาณ รูปแบบของ

แบบสอบถามจะแบSงออกเป̂น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตSอระบบ 

1) การประเมินความถูกตKอง และประสิทธิภาพของระบบวSาตรงความตKองการของผูKใชKงาน มาก

นKอยเพียงใด 

2) การประเมินประสิทธิภาพการทำงานวSา ระบบสามารถทำงานไดKตามฟ�งก9ชันของระบบมาก

นKอยเพียงใด 

3) การประเมินลักษณะการออกแบบวSามีความยากงSายตSอการใชKงานมากนKอยเพียงใด 

4) การประเมินดKานการรักษาความปลอดภัยของขKอมูลในระบบ วSามีความเหมาะสมมากนKอย

เพียงใด 

 ตอนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน  

1) ความถูกตKองของระบบตรวจสอบขKอมูล 

2) ความถูกตKองของผลลัพธ9ท่ีไดKจากการประมวลผล 

3) ความถูกตKองจากการคKนหาขKอมูล 

4) ความถูกตKองของผลลัพธ9ในรูปรายงาน 

5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขKอมูล 

 เก็บรวมรวมขKอมูลจากแบบสอบถาม เจKาหนKาที่ผูKเกี่ยวขKองของโรงพยาบาลปากชSองนานา จำนวน 

7 คน และกลุSมพนักงาน 50 คน โดยนำขKอมูลที่ไดKภายหลังการทดลองใชKระบบมาหาคSาเฉลี ่ย และสSวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใชKเกณฑ9การประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบ เปรียบเทียบกับระบบ

เดิม เพ่ือดูผลวSาระบบมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตKองการของผูKใชKหรือไมS 

6. ระบุวิธีการวิเคราะห9ขKอมูล  
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 การวิเคราะห9ขKอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี จะดำเนินการวิเคราะห9ขKอมูลดKวยเครื่องคอมพิวเตอร9ซึ่งเม่ือ

ไดKทำการตรวจสอบความถูกตKองสมบูรณ9ของแบบสอบถามแลKว ผูKวิจัยจะนำขKอมูลที่ไดKมาเปลี่ยนเป^นรหัส แลKว

บันทึกขKอมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร9เพ่ือใหKประมวลผลตSอไป ซ่ึงวิธีวิเคราะห9มีดังน้ี 

1) การวิเคราะห9เก่ียวกับประสิทธิภาพและความพึงพอใจวิเคราะห9โดยใชKคSารKอยละ 

2) การวิเคราะห9แบบปลายเป�ด การแจKงป�ญหา อุปสรรค ความคิดเห็นหรือขKอเสนอแนะ วิเคราะห9โดย

จัดลำดับความถ่ี 

ในการวัดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ9การใหKคะแนน เป^นการวิเคราะห9ขKอมูล

จากแบบสอบถาม แลKวนำมาวิเคราะห9หาคSาความพึงพอใจตSอระบบควบคุมคุณภาพน้ำตาล โดยการหาคSาเฉล่ีย 

และแปลความตามมาตราสSวนประมาณคSา (Rating scale) เกณฑ9ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ 

ของผูKใชKงานระบบที่มีตSอระบบ จากแบบสอบถามแบบมาตราสSวนประเมินคSาชนิด 5 ระดับตามแนวทางของ 

ลิเคิร9ต (Likert)  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา โดยไดKทำการพัฒนาระบบขึ้นมามีโครงสรKางการทำงาน ดังภาพ

ตัวอยSาง 

 
 

ภาพท่ี1 ภาพแสดงโครงสรKางการทำงาน และความสัมพันธ9ระหวSางจุดทำงาน และฐานขKอมูล 
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงตัวอยSางอุปกรณ9ท่ีใชKสำหรับอSานบัตร และจุดขายสินคKา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงตัวอยSางรายงานการขายสินคKาประจำวัน 
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2. ผูKวิจัยไดKทำการทำการประเมินความพึงพอใจ  โดยการใชKแบบสอบถามจากกลุSมเป�าหมายคือเจKาหนKาท่ี

จำนวน 7 ทSาน  และพนักงานจำนวน 50 ทSาน ณ โรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา ซึ่งการทดสอบจาก

กลุSมเป�าหมาย   ซ่ึงไดKผลดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบ ที่มีตSอการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการ

พัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา 

รายการ ค'าเฉล่ีย SD 

1. ความสามารถของระบบในดKานความถูกตKอง และประสิทธิภาพของ

ระบบ 

4.65 0.53 

2. ประสิทธิภาพการทำงานการทำงานตามฟ�งก9ชันท่ีกำหนด       4.35 0.50 

3. ลักษณะการออกแบบ ความยากงSายในการใชKงาน 4.60 0.55 

4. การรักษาความปลอดภัยของขKอมูล 3.8 0.61 

ผลประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบ 4.35 0.54 

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาประเมินความพึงพอใจ จะไดKคSาเฉลี่ยเทSากับ 4.35 และมีสSวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทSากับ 0.54   

 

3. ผูKวิจัยไดKทำการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน โดยการใชKงานระบบโดยกลุSมเป�าหมาย คือเจKาหนKาท่ี

จำนวน 7 ทSาน  และพนักงานจำนวน 50 ทSาน ณ โรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา  ซ่ึงไดKผลดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความถูกตKอง และประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่มีตSอการนำเทคโนโลยี RFID 

มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลปากชSองนานา 

นครราชสีมา 

รายการ ค'าเฉล่ีย SD 

1. ความถูกตKองของระบบตรวจสอบขKอมูลของพนักงาน 4.25 0.5 

2. ความถูกตKองของผลลัพธ9ท่ีไดKจากการประมวลผลขKอมูลการใชKงานระบบ 4.25 0.5 

3. ความถูกตKองจากการคKนหาขKอมูล 4.75 0.5 

4. ความถูกตKองของผลลัพธ9ในรูปรายงาน 4.25 0.5 

ผลประเมินความถูกตKอง และประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 4.38 0.5 

  

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาประเมินความถูกตKองของระบบจะไดKคSาเฉลี่ยเทSากับ  4.38 และมีสSวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.5   
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อภิปรายผล  

ผูKวิจัยไดKพัฒนาระบบโดยการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการพนักงาน 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลปากชSองนานา พบวSาผลประเมินความพึงพอใจการทำงานของระบบ อยูSในระดับดี 

คSาเฉล่ียเทSากับ 4.35 และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.54  และผลประเมินความถูกตKอง และประสิทธิภาพ

การทำงานของระบบอยูSในระดับดีมาก คSาเฉลี่ยเทSากับ 4.38  และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทSากับ 0.5 ซึ่งจาก

ผลการวิจัยพบวSาระบบสามารถทำงานไดKมีประสิทธิภาพเป^นอยSางดี การทำงานของอุปกรณ9ในการอSาน RIFD 

และการ9ด RFID ทำงานไดKอยSางถูกตKอง มีความแมSนยำในการอSานขKอมูล ตอบสนองความตKองการของผูKใชKงาน

ไดKเป̂นอยSางดี สอดคลKองกับงานวิจัยของ ตะวัน ภูรัต กาญจนา ศิลาวราเวทย9 และ สุเทพ ทัพธวัช (2562) ไดK

ทำวิจัยเรื ่องระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส9 สำหรับสวัสดิการอาหาร. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร9 คณะ

วิศวกรรมศาสตร9 มาหวิทยาลัยสยาม ผลการวิจัยทำใหKเชื่อมั่นไดKวSาระบบคูปองอีเล็กทรอนิกส9 ชSSวยใหKสามารถ

บริหารจัดการคูปองในระบบไดKตามความตKองการ ประหยัดแรงงานพนักงาน ลดการใชKทรัพยากร การแจกจSาย

คูปองมีความถูกตKอง พนักงานไดKรับความสะดวกในการใชKงาน การควบคุมติดตาม และทดสอบใชKคูปองเป^นไป

ตามนโยบาย รKานคKาสามารถเก็บเงินไดKอยSางถูกตKอง และระบบสามารถทำงานไดKเป̂นระยะเวลาหนึ่งหากไมSเกิด

เหตุการณ9ไมSปกติ เชSนไฟฟ�าดับ หรือเช่ือมตSอเคร่ืองคอมพิวเตอร9แมSขSายไมSไดK 

 

สรุปผลและข]อเสนอแนะ  

 จากการวิจัยในครั้งนี ้เป^นการการนำเทคโนโลยี RFID มาใชKในการพัฒนาระบบรKานคKาสวัสดิการ

พนักงาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลปากชSองนานา นครราชสีมา เพ่ือชSวยในการอำนวยความสะดวกในการบริหาร

จัดการขKอมูลไดKอยSางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุดตามความตKองการ ซึ่งเป^นระบบที่ผูKวิจัยมีความเห็นวSา

สมควรที่จะนำไปใชKงาน เพื่อใหKเกิดความรวดเร็วในการทำงาน การคำนวณที่ใหKผลลัพธ9ที่ถูกตKอง และลด

ขKอผิดพลาดในการบันทึก ในสSวนท่ีเป̂นจุดดKอยท่ีเสนอแนะเป̂นแนวทางในการพัฒนาระบบตSอไปมีดังน้ี 

1.  ควรมีการพัฒนาใหKทำงานบนระบบ Internet หรืออุปกรณ9อื่นเชSน บนมือถือสมาร9ทโฟน หรือ 

แทปเล็ต เพ่ือเพ่ิมชSองทางในการเรียกดูขKอมูลใหKมากข้ึน 

   2.  ควรมีการแสดงขKอมูลในรูปแบบกราฟท่ีหลากหลาย 

3.  ควรมีการเพิ่ม ฟ�งก9ชันการคKนหาขKอมูลใหKมีความหลากหลาย เพื่อสะดวกในการสืบคKนขKอมูลโดยใชK

เง่ือนไขท่ีหลากหลาย เชSนการคKนหาโดยช่ือโปรเซส หรือการคKนหาเฉพาะบางพารามิเตอร9เป̂นตKน 

4.  ควรพิมพ9กราฟตSาง ๆ ออกทางเคร่ืองพิมพ9ไดKดKวย เพ่ือนำเสนอ ผูKบริหารในรูปเอกสารไดK 
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บทคัดย'อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคCเพื ่อศึกษาสภาพปSจจุบันและความคาดหวังในการเรียนในแผนกวิชา

คอมพิวเตอรCธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดปทุมธานี กลุZมตัวอยZางที่ใช6ใน

งานวิจัยนี้คือนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ปทุมธานี จำนวน 247 คน ซ่ึงขนาดกลุZมตัวอยZางน้ีกำหนดโดยใช6หลักของทาโร ยามาเนZ และเลือกกลุZมตัวอยZาง

ด6วยวิธีการสุZมแบบเป^นระบบ เครื่องมือที่ใช6ในการทำวิจัยนี้คือแบบสอบถามที่แบZงออกเป^น 3 สZวนคือ 1) 

ข6อมูลท่ัวไปของผู6ตอบแบบสอบถาม 2) สภาพปSจจุบัน และ 3) ความคาดหวังของนักศึกษา แบบสอบถามได6รับ

การประเมินโดยผู6เชี่ยวชาญ 3 ทZานโดยมีคZาความสอดคล6อง (IOC) ของข6อคำถามอยูZระหวZาง 0.67-1.00 จาก

ผลการวิจัยพบวZา ผู6ตอบแบบสอบถามสZวนใหญZเป^นเพศหญิง ศึกษาอยูZในระดับชั้นปวช. 2 และมีเกรดเฉล่ีย

สะสมอยูZในระดับ 3.00 ขึ้นไป โดยมีสภาพปSจจุบันของนักศึกษาในการเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ใน

ด6านครูผู6สอน ด6านสภาพการเรียนการสอน ด6านสภาพการฝiกงานทวิภาคี เฉลี่ยอยูZในระดับมาก ยกเว6นด6าน

สภาพแวดล6อมการเรียนรู6และด6านความสามารถในการใช6โปรแกรมคอมพิวเตอรC ที่อยูZในระดับปานกลาง ใน

มุมมองของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกี่ยวกับความคาดหวังของ

นักศึกษา คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนให6ดีขึ้น เมื่อพิจารณาความคาดหวังเป^นรายด6านเมื่อนักศึกษา

สำเร็จการศึกษาพบวZา อาชีพที่ต6องการมากที่สุดคือการประกอบอาชีพสZวนตัวที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรC อัตรา

เงินเดือนนักศึกษาคาดหวังมากที่สุดคือ 10,001-20,000 บาท และ สนใจที่จะศึกษาตZอในสาขาคอมพิวเตอรC

ธุรกิจมากที่สุด สิ่งที่นักศึกษาต6องการให6มีการปรับปรุงมากที่สุดคือ สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และ 

ความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอรCที่ใช6ในห6องปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังมีนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งยังไมZมี

อุปกรณCไอทีเป^นของตนเองดังนั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลนCหรือการทำกิจกรรมโดยใช6อุปกรณCไอทีจึง

จำเป̂นต6องจัดหาอุปกรณCให6กับนักศึกษาให6เพียงพอ  
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คำสำคัญ :  สภาพปSจจุบัน ความคาดหวัง คอมพิวเตอรCธุรกิจ 

 

Abstract 

The objectives of the study were to study the current states and expectation of students 

studying the Vocational Certificate of Business Computer in Pathum Thani province.  The 

sample used in this research is 247 students of Pathumthani Technical College, Thanyaburi 

Technical College, and Pathum Thani Vocational College.  The samples were selected based 

on the principles of systematic random sampling.  The instrument used in this research was 

divided into 3 parts:  1)  general information, 2)  current states, and 3)  expectations of 

respondents.  The IOC value of the questionnaire ranged from 0. 67- 1. 00.  From the research 

results, it was found that the majority of the respondents were female, studying at the 

vocational certificate level 2 and had Cumulative GPA at 3. 00 and above.  The most of 

students’ view on the current states is at high levels, except for the learning environment that 

is at a moderate level. In students' viewpoint on expectations, they expect a development on 

teaching and learning systems at a high level. When considering each aspect after graduation: 

The most desirable career is self- employed in computer business, the most expected salary 

rates between 10,001-20,000 baht, and the most interested in studying is business computer. 

Students most wanted to improve are teaching materials, buildings, and the sufficiency of the 

number of computers used in the laboratory. In addition, almost half of the students did not 

own IT equipment, so organizing online learning and activities using IT equipment, it should 

provide such equipment for all students sufficiently. 

 

Keywords: current states, expectation, business computer 

 

บทนำ 

ปSจจุบันคอมพิวเตอรCถูกนำมาใช6ประโยชนCในชีวิตประจำวันเชZนการพิมพCรายงาน งานด6านธุรกิจ ตZาง ๆ 

เชZนการทำบัญชี งานด6านบันเทิงเชZนการสร6างภาพยนตC และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาจึงจัดให6มีการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจเริ่มเป�ด

สอนนักศึกษาระดับ ปวช. ในปF 2545 (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา, 2546) สาขาคอมพิวเตอรCธุรกิจเป̂น

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการใช6งานคอมพิวเตอรCเพื่อใช6ในงานธุรกิจ เชZน การใช6โปรแกรมประมวลผลคำ การใช6

โปรแกรมสำเร็จรูปตZาง ๆ การใช6โปรแกรมกราฟฟ�กเพื่อการใช6งานอาชีพ รวมทั้งการเรียนรู6โปรแกรมภาษา 
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ตZาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนจำเป̂นต6องให6ทันตZอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาให6ประเทศไทยไปสูZ

ยุค Thailand 4.0 (พาสนา จุลรัตนC, 2560) และด6วยความก6าวหน6าของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรCและ

เทคโนโลยีทางด6านการสื่อสาร สZงผลให6ประเทศไทยได6ปรับวิสัยทัศนCในการพัฒนาประเทศทั้งด6านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา โดยเฉพาะด6านการศึกษาเพื่อเป^นการเตรียมคนให6พร6อมกับความ

เจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอยZางรวดเร็วและตZอเนื่อง สZงผลให6เกิดความพยายาม

ในการนำเทคโนโลยีตZาง ๆ เหลZานี้ เข6ามาประยุกตCใช6ในการจัดการศึกษา เพื่อให6การศึกษามีประสิทธิภาพ (วิไล

วรรณ เรืองอุไร, 2556) 

ประเทศไทยมีแนวโน6มท่ีอุตสาหกรรมของไทยและตZางประเทศมีความต6องการแรงงานสายอาชีพเป̂น

จำนวนมาก โดยเฉพาะสายเทคโนโลยี หรือทางด6านคอมพิวเตอรC และมีแนวโน6มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ (สำนักงานสถิติ

แหZงชาติ, 2560) ดังนั้น การสZงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด6านสายอาชีพจึงเป^นสิ่งสำคัญยิ่งตZอ

อนาคตของประเทศไทย ที่ผZานมาภาครัฐให6ความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาย

สามัญเป^นหลักจึงทำให6สายอาชีวะหรือสายอาชีพประสบปSญหาในด6านตZาง ๆ เชZน การขาดแคลนงบประมาณ 

วัสดุอุปกรณCเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของนักเรียนที่เข6ามาศึกษาตZอในระดับ ปวช. 

(ไกรลาศ ดอนชัย, 2560) และมักจะเป^นผู6ที่มีปSญหาในเรื่องทุนทรัพยCทางการศึกษา (ดำรง ตุ6มทอง, 2560) จึง

มักมีปSญหาเกี่ยวกับการออกกลางคันจำนวนมาก (พุทธชาติ สร6อยสน, 2561) ดังนั้นการศึกษาในแผนกวิชา

คอมพิวเตอรCธุรกิจจึงประสบปSญหาเชZนเดียวกัน (รจนา เอกวงษา, 2560)  

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได6มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรกำลังคนทางด6านคอมพิวเตอรCให6มี

ความรู6ความสามารถในการประยุกตCใช6เทคโนโลยีสารสนเทศได6อยZางเหมาะสม (วรัท พฤกษานุลนันทC, 2553) 

ดังนั้นการท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ได6เป�ดการเรียนการสอนในสาขานี้มาตั้งแตZปF 2520 

(วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, 2563) จึงควรมีการสำรวจเพื่อให6ทราบถึงสถานภาพปSจจุบันและความคาดหวังของ

ผู6เรียนเพื่อนำมาใช6ในการประเมินผลคุณภาพของการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช6เป^นแนวทางในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและ

วิทยาลัยตZอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคC เพื ่อศึกษาสภาพปSจจุบันและความคาดหวังในการเรียนแผนกวิชา

คอมพิวเตอรCธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ในจังหวัดปทุมธานี 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

ประชากรคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 วิทยาลัยได6แกZ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และ

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จำนวน 432 คน 

กลุ'มตัวอย'าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาในจังหวัดปทุมธานีจากทั้ง 3 วิทยาลัย จำนวน 247 คน โดยใช6หลักของทาโร ยามาเนZ และเลือก

กลุZมตัวอยZางด6วยวิธีการสุZมแบบเป̂นระบบ 

ขอบเขตดSานตัวแปรการวิจัย 

สภาพปSจจุบันในการเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ  ได6แกZ ด6านครูผู6สอน ด6านสภาพแวดล6อมการ

เรียนการสอน ด6านสภาพการฝiกงานทวิภาคี  ด6านสภาพแวดล6อมการเรียนรู6  ด6านความสามารถในการใช6

โปรแกรมคอมพิวเตอรC  

สภาพความคาดหวังในการเรียนที่แผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ได6แกZ  ด6านอุปกรณCคอมพิวเตอรC

สำหรับการเรียนการสอน ด6านการเรียนการสอนและสื่อ ด6านอาคารสถานที่  ด6านการทำงาน ด6านอัตรา

เงินเดือนท่ีคาดหวัง ด6านการศึกษาตZอ 

  

เคร่ืองมือท่ีใชSในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช6ในการทำวิจัยนี้คือแบบสอบถามที่ได6รับการตรวจสอบคุณภาพดัชนีความสอดคล6อง

ระหวZางข6อคำถามและวัตถุประสงคCจากผู6เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ผู6มีความรู6ในด6านการจัดการเรียนการสอนใน

สาขาคอมพิวเตอรC และการวัดและประเมินผล โดยมีคZาความสอดคล6อง (IOC) ของข6อคำถามอยูZระหวZาง 0.67-

1.00 และแบบสอบถามได6ถูกปรับปรุงและแก6ไขตามคำแนะนำของผู6เช่ียวชาญ 

การเก็บรวบรวมขSอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผู6วิจัยได6ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ติดตZอวิทยาลัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เพ่ือขอความอนุเคราะหCเข6าเก็บข6อมูล 

2) ประสานงานหัวหน6าแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ เพ่ือขอความอนุเคราะหCเข6าเก็บข6อมูล 

3) ประสานงานกับครูในแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ เพ่ือแจกแบบสอบถาม 

4) ตรวจสอบความสมบูรณCและถูกต6องของข6อมูลและนำข6อมูลไปวิเคราะหCสถิติ 

การวิเคราะหDขSอมูล 

สถิติที่ใช6ในการวิจัยนี้เป^นคือ การแจกแจงความถ่ี คZาร6อยละ คZาเฉลี่ยเลขคณิต และสZวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ด6วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อใช6ในการวิเคราะหCข6อมูลด6วยวิธีวิเคราะหCข6อมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหCสภาพปSจจุบันและความคาดหวังของการเรียนในระดับ ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอรC

ธุรกิจในจังหวัดปทุมธานีมีรายละเอียดดังน้ี 

ขSอมูลท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 

ข6อมูลทั่วไปของผู6ตอบแบบสอบถามได6แสดงไว6ในตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 ผู6ตอบแบบสอบถามสZวน

ใหญZเป^นเพศหญิงร6อยละ 65.7 และเพศชายร6อยละ 34.3 ที่ศึกษาอยูZไหนระดับชั้น ปวช.1 ร6อยละ 46 ปวช.2 

จำนวนร6อยละ 56.3 และ ปวช.3 คิดเป^นร6อยละ 25.1 โดยนักศึกษาร6อยละ 42.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวZา 

3.00 ข้ึนไป และผู6สนับสนุนคZาใช6จZายในการศึกษาของนักศึกษาสZวนใหญZเป̂นบิดา/มารดา คิดเป̂นร6อยละ 89.5  
 

ตารางท่ี 1 ข6อมูลท่ัวไปของผู6ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวน (คน) รSอยละ 

เพศ 

 

ระดับช้ันเรียน 

 

 

เกรดเฉล่ียสะสม 

 

 

 

ผู6สนับสนุนคZาใช6จZายในการศึกษา 

ชาย 

หญิง 

ปวช.1 

ปวช.2 

ปวช.3 

น6อยกวZา 2.00 

ระหวZาง 2.00 - 2.49 

ระหวZาง 2.50 - 2.99 

มากกวZา 3.00 ข้ึนไป 

บิดา/มารดา 

ญาติ 

กู6 กยศ. / ได6รับทุนการศึกษา 

สZงเสียตัวเองเรียน 

77 

170 

46 

139 

62 

6 

66 

70 

105 

221 

18 

4 

4 

34.30 

65.70 

18.60 

56.30 

25.10 

2.40 

26.70 

28.30 

42.50 

89.50 

7.30 

1.60 

1.60 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการใช6อุปกรณCไอทีของงนักศึกษา พบวZานักศึกษาร6อยละ 64.40 มีสมารCทโฟนใช6 

และรองลงมาคือคอมพิวเตอรCคิดเป^นร6อยละ 30.40 นักศึกษาสZวนใหญZ (ร6อยละ 40.50) ใช6งานอุปกรณCไอที

เฉล่ียวันละ 6-12 ช่ัวโมง กิจกรรมสZวนใหญZท่ีนักศึกษาใช6งานคือ ทำการบ6านท่ีครูมอบหมายร6อยละ 67.67 และ

เพื่อความบันเทิงร6อยละ 59.00 นักศึกษามีความสามารถทางด6านไอทีคิดเป^นร6อยละ 64.40 ที่สามารถค6นหา

ข6อมูลทางอินเทอรCเน็ตได6 รองลงมาคือนักศึกษามีความสามารถในการใช6งานคอมพิวเตอรCขั้นพื้นฐานได6ร6อยละ 

59.50 ความสามารถท่ีนักศึกษาปฏิบัติได6น6อยท่ีสุดคือการติดต้ังระบบเครือขZายซ่ึงมีเพียงร6อยละ 13.80 
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ตารางท่ี 2 การใช6งานอุปกรณCไอที 

รายการ จำนวน (คน) ร-อยละ 

อุปกรณ'ไอทีท่ีนักศึกษามี 

 

 

 

จำนวนช่ัวโมงท่ีใช;ต=อวัน 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีใช;งาน 

(เลือกได;มากกว=า 1 ข;อ) 

 

 

 

ความสามารถด;านไอที  

(เลือกได;มากกว=า 1 ข;อ) 

สมาร'ทโฟน 

คอมพิวเตอร' 

ไม=มี 

แท็บเล็ต 

น;อยกว=า 1 ช่ัวโมง 

1 – 2 ช่ัวโมง 

3 – 5 ช่ัวโมง 

6 – 12 ช่ัวโมง 

มากกว=า12 ช่ัวโมง 

ทำการบ;านท่ีครูมอบหมาย 

เพ่ือความบันเทิง 

เพ่ือหาความรู;ตามความสนใจ 

ใช;งานด;านโซเชียลเน็ตเวิร'ค 

ทำงานของท่ีบ;าน 

การค;นหาข;อมูลทางอินเทอร'เน็ตได; 

การใช;งานคอมพิวเตอร'พ้ืนฐานได; 

การทำธุรกรรม/บริการออนไลน'ได; 

การแก;ไขป\ญหาพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร'ได; 

การติดต้ังระบบปฏิบัติการได; 

การกำหนดสเปคสมาร'ทโฟน/แท็บเล็ตได; 

การกำหนดสเปคของเคร่ืองคอมพิวเตอร'ได; 

การติดต้ังระบบเครือข=ายได; 

159 

75 

8 

5 

4 

30 

55 

100 

58 

203 

177 

147 

118 

49 

159 

147 

90 

90 

89 

61 

59 

34 

64.40 

30.40 

3.20 

2.00 

1.60 

12.10 

22.30 

40.50 

23.50 

67.67 

59.00 

49.00 

39.33 

16.33 

64.40 

59.50 

36.40 

36.40 

36.00 

24.70 

23.90 

13.80 

จากตารางท่ี 3 พบวZาโดยภาพรวมของสภาพปSจจุบันของการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชา

คอมพิวเตอรCธุรกิจอยูZในระดับมาก (x=3.60, S.D.=0.86) เม่ือพิจารณาเป̂นรายด6านได6ดังน้ี 

ด6านครูผู6สอนพบวZาสภาพปSจจุบันโดยภาพรวมของการเรียนอยูZในระดับมาก (�̅�=3.88, S.D.=0.84) เม่ือ

พิจารณาเป^นรายข6อ นักศึกษามีความคิดเห็นวZาครูผู 6สอนมีความรอบรู 6ในวิชาที ่ตนเองสอน �̅�=3.96, 

S.D.=0.83) มากที ่สุด และรองลงมาคือผู 6สอนมีความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน (�̅�=3.89, 

S.D.=0.82) และ ผู6สอนมีเวลาในการให6คำปรึกษา (𝑥	$=3.86, S.D.= 0.86) 
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ด6านสภาพการเรียนการสอนพบวZาในภาพรวมจัดอยูZในระดับมาก (�̅�3.62, S.D.=0.81) เมื่อพิจารณาเป̂น

รายข6อ นักศึกษามีความคิดเห็นทุกรายการอยูZในระดับมาก โดย กิจกรรมตZาง ๆ ในห6องเรียนชZวยให6นักศึกษามี

ความเข6าใจเนื้อหา มีคZาเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�=3.65, S.D.=0.82) ลำดับตZอมาคือกิจกรรมตZาง ๆ เป�ดโอกาสให6

นักศึกษาได6มีสZวนรZวม (�̅�=3.63, S.D.=0.79)  

ด6านสภาพการฝiกงานทวิภาคีพบวZาในภาพรวมอยูZในระดับมาก (�̅�=3.59, S.D.=0.87) เมื่อพิจารณาเป̂น

รายข6อ นักศึกษามีความคิดเห็นทุกรายการอยูZในระดับมาก โดยรายการที่นักศึกษามีคZาเฉลี่ย ความคิดเห็นมาก

ที่สุดคือการดำเนินเรื่องตZาง ๆ เกี่ยวกับการฝiกงานของสถานศึกษา (�̅�=3.63, S.D.=0.85) และรองลงมาคือ 

การฝiกงานได6ใช6ความรู6ท่ีเรียนในวิชาตZาง ๆ (�̅�=3.61, S.D.=0.89)  

ด6านสภาพแวดล6อมการเรียนรู6พบวZาในภาพรวมอยูZในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป̂นรายข6อ นักศึกษามี

ความคิดเห็นวZา สภาพของห6องเรียน/ปฏิบัติอยูZในระดับมาก (�̅�=3.61, S.D.=0.81) ซึ่งมีคZาเฉลี่ยมากที่สุด และ

รองลงมาคือ จำนวนผู6เรียนตZอคอมพิวเตอรCหนึ่งเครื่อง (�̅�=3.58, S.D.=0.83) แตZอยZางไรก็ตามนักศึกษามี

ความเห็นวZา อุปกรณCการเรียนการสอนตZาง ๆ ที่ชZวยสนับสนุนการทำงานกลุZม คุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรC

ที่ใช6ในการสอน และ สภาพของระบบเครือขZายอินเทอรCเน็ต/ไวไฟ อยูZในระดับปานกลาง (�̅�=3.47-3.36, 

S.D.=0.83-0.92)  

ด6านความสามารถในการใช6โปรแกรมคอมพิวเตอรCพบวZาในภาพรวมนักศึกษามีความสามารถอยูZใน ระดับ

ปานกลาง (�̅�=3.47, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป̂นรายข6อ นักศึกษามีความคิดเห็นวZา นักศึกษามีความสามารถ

ในการใช6โปรแกรมประมวลผลคำ word อยูZในระดับมาก (�̅�=3.76, S.D.=0.79) ซึ ่งมีคZาเฉลี่ยมากที่สุด 

รองลงมาได6แกZการใช6โปรแกรมนำเสนอผลงาน (�̅�=3.68, S.D.=0.85) แตZนักศึกษามีความคิดเห็นวZา 

ความสามารถในการใช6โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมตกแตZงภาพ และ โปรแกรมตัดตZอวีดีโอ อยูZในระดับ

ปานกลาง (�̅�=3.49-3.02, S.D.=0.79-1.05)  

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหCสภาพปSจจุบันของนักศึกษา 

รายการ �̅� S.D. ระดับ 

ด-านครูผู-สอน 

- ผู;สอนมีความรอบรู;ในวิชาท่ีตนเองสอน 

- ผู;สอนมีความสามารถในกระบวนการเรียนการสอน  

- ผู;สอนมีเวลาในการให;คำปรึกษา 

- ผู;สอนมีการมอบหมายงานในรายวิชา และติดตามสอบถาม 

- ผู;สอนมีจิตวิทยาในการส่ือสารกับนักศึกษา  

ด-านสภาพการเรียนการสอน 

3.88 

3.96 

3.89 

3.86 

3.85 

3.85 

3.62 

0.84 

0.83 

0.82 

0.86 

0.81 

0.88 

0.81 

มาก 

มาก  

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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รายการ �̅� S.D. ระดับ 

- กิจกรรมต=าง ๆ ในห;องเรียนช=วยให;นักศึกษามีความเข;าใจเน้ือหา 

- กิจกรรมต=าง ๆ เปiดโอกาสให;นักศึกษาได;มีส=วนร=วม 

- กิจกรรมต=าง ๆ ช=วยกระตุ;นให;เกิดความคิดแก;ป\ญหาด;วยตนเอง 

- แหล=งข;อมูลสำหรับการเรียนรู;เช=น มีเอกสารต=างๆให;ดาวน'โหลดได; 

ด-านสภาพการฝGกงานทวิภาคี 

- การดำเนินเร่ืองต=าง ๆ เก่ียวกับการฝkกงานเช=นการจัดหาสถานท่ีฝkก 

- การฝkกงานได;ใช;ความรู;ท่ีเรียนในวิชาต=าง ๆ 

- สภาพท่ัวไปการฝkกงานของนักศึกษา เช=น การเดินทาง  

- ส่ิงอำนวยความสะดวกของสถานประกอบการอาทิเช=น รถรับส=ง  

ด-านสภาพแวดล-อมการเรียนรู- 

- สภาพของห;องเรียน/ปฏิบัติ อาทิเช=น แสงสว=าง ความร;อน  

- จำนวนผู;เรียนต=อคอมพิวเตอร'หน่ึงเคร่ือง 

- คุณภาพของอุปกรณ'การเรียนการสอน เช=น เคร่ืองฉาย ชุดฝkก 

- อุปกรณ'การเรียนการสอนท่ีช=วยการทำงานกลุ=ม เช=นโตnะเก;าอ้ี 

- คุณภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร'ท่ีใช;ในการสอน 

- สภาพของระบบเครือข=ายอินเทอร'เน็ต/ไวไฟ  

ด-านความสามารถในการใช-โปรแกรมคอมพิวเตอรR 

- โปรแกรมประมวลผลคำ เช=น word 

- โปรแกรมนำเสนอผลงาน เช=น PowerPoint 

- โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 

- โปรแกรมตกแต=งภาพ เช=น Photoshop 

- โปรแกรมตัดต=อวีดีโอ เช=น Adobe Premier 

3.65 

3.63 

3.59 

3.59 

3.59 

3.63 

3.61 

3.58 

3.55 

3.49 

3.61 

3.58 

3.50 

3.47 

3.42 

3.36 

3.47 

3.76 

3.68 

3.49 

3.40 

3.02 

0.82 

0.79 

0.79 

0.84 

0.87 

0.85 

0.89 

0.86 

0.86 

0.84 

0.81 

0.83 

0.81 

0.83 

0.82 

0.92 

0.87 

0.79 

0.85 

0.75 

0.95 

1.05 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.61 0.86 มาก 

จากตารางที่ 4  นักศึกษามีความคาดหวังในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาคือ ประกอบธุรกิจสZวนตัว

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรCร6อยละ 41.00 รองลองมาคือ งานทางด6านการออกแบบด6วยโปรแกรม คิดเป^นร6อยละ 

32.00  และ งานทางด6าน Network คิดเป^นร6อยละ 25.33 โดยอัตราเงินเดือนที ่คาดหวังสูงสุดอยู ZในชZวง 

15,001-20,000 บาท คิดเป^นร6อยละ 31.6 รองลงมาคือ 10,001 -15,000 บาท คิดเป^นร6อยละ 30.80 นักศึกษา

มีการคาดหวังท่ีจะศึกษาตZอในสาขาคอมพิวเตอรCธุรกิจเป̂นอันดับแรกร6อยละ 30.33 รองลงมาคือสาขาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรCคิดเป̂นร6อยละ 20.67  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหCความคาดหวังของนักศึกษาเม่ือสำเร็จการศึกษา 

ด-านการทำงาน จำนวน (คน) ร-อยละ (%) 

สายงาน 

(เลือกได6มากกวZา 1 ข6อ) 

 

 

 

อัตราเงินเดือนท่ีคาดหวัง 

 

 

 

การศึกษาตZอ 

ธุรกิจส=วนตัวเก่ียวกับคอมพิวเตอร' 

งานด;านออกแบบด;วยโปรแกรมคอมพิวเตอร' 

งานด;าน Network 

โปรแกรมเมอร' 

อ่ืนๆ ได;แก= ขายของออนไลน' 

9,000 – 10,000 

10,001 – 15,000 

15,001 – 20,000 

มากกว=า 20,000  

สาขาคอมพิวเตอร'ธุรกิจ 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร' 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ไม=ศึกษาต=อ 

123 

96 

76 

74 

14 

32 

76 

78 

59 

91 

62 

41 

19 

16 

41.00 

32.00 

25.33 

24.67 

4.67 

13.00 

30.80 

31.60 

23.90 

30.33 

20.67 

13.67 

6.33 

5.33 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหCความคาดหวังของนักศึกษาตZอการเรียนในแผนกวิชาคอมพิวเตอรC

ธุรกิจในภาพรวมอยูZในระดับมาก (�̅�=3.74, S.D.=0.87) เม่ือพิจารณาเป̂นรายด6านได6ดังน้ี 

ด6านอุปกรณCคอมพิวเตอรCสำหรับการเรียนการสอนพบวZานักศึกษามีความคาดหวังอยูZในระดับมาก 

(�̅�=3.79, S.D.=0.88) โดยความคาดหวังของนักศึกษาที่มีคZาเฉลี่ยสูงสุดคือการได6ใช6ซอฟตCแวรCคอมพิวเตอรC

เวอรCชั่นลZาสุด (�̅�=3.89, S.D.=0.82) และรองลงมาคือ การฝiกภาคปฏิบัติตZาง ๆ ที่ชZวยทำให6พัฒนาทักษะ

ตนเอง (�̅�=3.87, S.D.=0.83)  

ด6านการเรียนการสอนและสื่อพบวZาในภาพรวมนักศึกษามีความคาดหวังอยูZในระดับมาก (�̅�=3.75, 

S.D.=0.83) เมื่อพิจารณาเป^นรายข6อพบวZา ความคาดหวังที่มีคZาเฉลี่ยสูงสุดคือ การฝiกภาคปฏิบัติตZาง ๆ ที่ชZวย

ทำให6พัฒนาทักษะตนเอง (�̅�=3.87, S.D.=0.83) รองลงมาได6แกZ สื่อการเรียนการสอน (�̅�=3.84, S.D.=0.84) 

และ อุปกรณCในห6องปฏิบัติการ (�̅�=3.81, S.D.=0.84)  

ด6านอาคารสถานที่ผลการวิเคราะหCพบวZาโดยภาพรวมจัดอยูZในนักศึกษามีการคาดหวังอยูZในระดับมาก 

(�̅�=3.68, S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป^นรายข6อโดยเรียงลำดับตามคZาเฉลี่ยจากมากไปหาน6อย พบวZา ข6อที่มี

คZาเฉลี่ยมากที่สุดได6แกZ พื้นที่สนามกีฬาทั้งในรZมและกลางแจ6ง (�̅�=3.71, S.D.=0.89) รองลงมาได6แกZ พื้นที่การ
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เรียนรู6 learning space สำหรับการอZานหนังสือในอาคาร (�̅�=3.70, S.D.=0.88) และ สภาพสิ่งอำนวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหCความคาดหวัง ในการเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจของนักศึกษา 

รายการ 𝒙$ S.D. ระดับ 

ด-านอุปกรณRคอมพิวเตอรRสำหรับการเรียนการสอน 

- ซอฟต'แวร'คอมพิวเตอร'เวอร'ช่ันล=าสุด 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร'ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะแก=การเรียนการสอน 

- ซอฟต'แวร'จำลองสถานการณ'  

- ซอฟต'แวร'ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ 

- เคร่ืองปร้ินเตอร' 

ด-านการเรียนการสอนและส่ือ 

 - การฝkกภาคปฏิบัติต=าง ๆ ท่ีช=วยทำให;พัฒนาทักษะตนเอง  

 - ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ เช=น สไลด' วิดีโอ 

 - อุปกรณ'สำหรับการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

 - ส่ือการเรียนการสอนประเภทสาธิต เช=น ชุดสาธิต  

 - หนังสือเรียนท่ีเหมาะสมครบทุกรายวิชา 

 - ส่ือการเรียนการสอนประเภทวัสดุสำหรับค;นค;า เช=น ส่ิงพิมพ' 

 - การแนะแนวของสถานศึกษาในด;านต=าง ๆ เช=น การหางานทำ  

 - ระบบจัดการฝkกงานในสถานประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด-านอาคารสถานท่ี 

 - พ้ืนท่ีสนามกีฬาท้ังในร=มและกลางแจ;ง เช=น สนาม/ท่ีออกกำลังกาย 

 - พ้ืนท่ีการเรียนรู; เช=น พ้ืนท่ีอ=านหนังสือ ห;องสำหรับการทำงานกลุ=ม 

 - สภาพส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช=น ทางเดินท่ีมีหลังคา  

 - ส่ิงแวดล;อมท่ีเหมาะแก=การผ=อนคลายเช=น พ้ืนท่ีสีเขียว ร;านกาแฟ 

 - การจัดการทางด;านสุขลักษณะท่ีดี เช=นห;องน้ำสะอาด ถังขยะ กล่ิน 

3.79 

3.89 

3.82 

3.81 

3.73 

3.70 

3.75 

3.87 

3.84 

3.81 

3.77 

3.74 

3.70 

3.67 

3.63 

3.68 

3.71 

3.70 

3.70 

3.68 

3.62 

0.88 

0.82 

0.87 

0.86 

0.92 

0.91 

0.83 

0.83 

0.84 

0.84 

0.86 

0.81 

0.77 

0.83 

0.82 

0.89 

0.89 

0.88 

0.87 

0.86 

0.97 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉล่ีย 3.74 0.87 มาก 
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สรุปและอภิปรายผล  

สภาพปfจจุบันในการเรียน 

จากผลการวิเคราะหCสภาพปSจจุบันในการเรียนในระดับ ปวช.ของแผนกคอมพิวเตอรCธุรกิจในเขต

จังหวัดปทุมธานี พบวZา นักศึกษาสZวนใหญZมีความคิดเห็นตZอสภาพปSจจุบันอยูZในระดับมากโดยนักศึกษามี

ความเห็นตZอสภาพปSจจุบันของครูผู6สอนอยูZในระดับสูงสุด ทั้งในเรื่องความรอบรู6ในวิชา กระบวนการเรียน    

การสอนและกิจกรรมที่ชZวยให6นักศึกษามีความเข6าใจเนื้อหาและเป�ดโอกาสให6นักศึกษาได6มีสZวนรZวม แตZสภาพ

ห6องเรียนไมZเหมาะกับการทำงานกลุZมเทZาที่ควร นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความคิดเห็นวZาการฝiกงานทำให6ซ่ึง

จะชZวยให6สามารถนำความรู6ที ่ได6เรียนไปใช6ประโยชนCได6จริง (ทิพยC ขำอยูZ, 2561 ) อยZางไรก็ตามนักศึกษา        

มีความคิดเห็นวZาสภาพปSจจุบันของสภาพแวดล6อมการเรียนรู6โดยรวมอยูZในระดับปานกลาง โดยสภาพปSจจุบัน

ของห6องเรียนและห6องปฏิบัติอยู Zสภาพที่เหมาะสม ถึงแม6วZาจำนวนคอมพิวเตอรCตZอผู 6เรียนจะมีเพียงพอ          

แตZคุณภาพของเครื ่องคอมพิวเตอรCอยู ZในสภาพเพียงแคZพอใช6ได6 ซึ ่งอาจสZงผลตZอการเรียนการสอนได6           

(จตุพร ระเวงจิตร, 2561) ซึ่งจากการสัมภาษณCพบวZานักศึกษา 26 คนได6ให6ความเห็นเพิ่มเติมวZาสภาพของ

คอมพิวเตอรCที่ใช6ในการเรียนการสอนไมZสมบูรณCเชZนคอมพิวเตอรCช6า เครื่องดับเอง เครื่องค6าง 14 คน ได6ให6

ความเห็นวZาโปรแกรมที่ใช6เป̂นเวอรCชันเกZาไมZมีการอัพเดท และ นักศึกษา 18 คนคิดวZาเครือขZายอินเทอรCเน็ตไมZ

เพียงพอ  

จากผลการวิเคราะหCสภาพปSจจุบันของความสามารถของผู6เรียนในการใช6โปรแกรมคอมพิวเตอรCพบวZา

นักศึกษามีความสามารถในการใช6โปรแกรมคอมพิวเตอรCอยูZในระดับปานกลางเทZานั้นโดยโปรแกรมที่นักเรียน

สามารถใช6ได6ดีคือโปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมนำเสนอผลงานเนื่องจากต6องใช6การเรียนการสอนเป̂น

ประจำ ในขณะที่นักศึกษามีความรู6สึกวZาพวกเขามีความรู6โปรแกรมอื่นน6อยกวZาเชZน โปรแกรมตารางคำนวณ 

โปรแกรมตกแตZงภาพ โดยเฉพาะโปรแกรมตัดตZอวีดีโอนั้นนักศึกษามีความรู6น6อยที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะหC

ข6อมูลพบวZานักศึกษามากกวZากึ่งหนึ่งสามารถใช6คอมพิวเตอรCในการค6นหาข6อมูลทางอินเตอรCเน็ตและใช6

คอมพิวเตอรCระดับพื้นฐาน ในขณะที่นักศึกษาเฉลี่ยเพียง 28 เปอรCเซ็นตCที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอรCใน

ด6านอื่น ๆ เชZน การแก6ไขปSญหาพื้นฐานของคอมพิวเตอรC การติดตั้งระบบปฏิบัติการได6 โดยเฉพาะอยZางยิ่งการ

ติดตั ้งระบบเครือขZายนั ้นมีเพียงนักศึกษาน6อยมากที ่สามารถทำได6 ดังนั ้นการพัฒนานักศึกษาในสาขา

คอมพิวเตอรCธุรกิจจึงจำเป^นที่จะต6องมีอุปกรณCคอมพิวเตอรCที่ทันสมัยรวมทั้งการเป�ดโอกาสให6นักเรียนได6ใช6

อุปกรณCคอมพิวเตอรCในการเรียนการสอนให6มากขึ้นเพื่อจะชZวยทำให6นักเรียนได6รับประสบการณCตรงจากการใช6

งานคอมพิวเตอรCซ่ึงจะสZงผลตZอคุณภาพของนักศึกษา (สุทธิชัย หม่ันเขตกิต, 2561) 

ความคาดหวังในการเรียน  

จากผลการวิเคราะหCความคาดหวังในอนาคตของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาพบวZานักศึกษา

ต6องการประกอบธุรกิจสZวนตัวเกี ่ยวกับคอมพิวเตอรCหรือมีอาชีพทางด6านการออกแบบด6วยโปรแกรม

คอมพิวเตอรCมากที่สุด โดยอัตราเงินเดือนที่นักศึกษาสZวนใหญZคาดหวังจะอยูZในชZวง 10,001-20,000 บาท และ
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ถ6าเขาสามารถศึกษาตZอได6เขามีความต6องการศึกษาตZอในสาขาคอมพิวเตอรCธุรกิจมากที่สุด สZวนผลการ

วิเคราะหCความคาดหวังต6องการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยพบวZานักศึกษาคาดหวังให6มีอุปกรณCการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอุปกรณCคอมพิวเตอรCท่ีทันสมัยและโปรแกรมท่ีจำเป̂นตZาง ๆ ท่ีเป̂นเวอรCช่ันลZาสุด 

การฝiกภาคปฏิบัติตZาง ๆ เชZนการฝiกทักษะ โดยเฉพาะการฝiกงานทวิภาคีโดยควรจะมีระบบแนะแนวและการ

จัดการที่ดี ซึ่งอาจจะชZวยให6นักศึกษาสามารถไปฝiกในสถานที่ที่นักศึกษาพึ่งพอใจมากที่สุดได6อันจะสZงผตZอ

ผลลัพธCของการฝiกด6วยเชZนเดียวกัน และนักศึกษาได6เรียนรู6สภาพการทำงานที่แท6จริง (สุมาลี จันทรCชะลอ, 

2562 ) รวมทั้งความคาดหวังให6มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่ชZวยให6เข6าใจในบทเรียนงZายขึ้นในการ

จัดการเรียนการสอน นอกจากน้ันนักศึกษายังมีความคาดหวังในคุณภาพของอาคารและสถานท่ีท่ีเหมาะสมเชZน 

พื้นที่การเรียนรู6 สิ่งอำนวยความสะดวกตZาง ๆ เชZนหลังคากันฝน สนามกีฬาที่เพียงพอ จากการสัมภาษณC

เพิ่มเติมพบวZานักศึกษาคาดหวังให6มีโรงอาหารและร6านค6าที่เพียงพอตZอจำนวนนักศึกษา (3 คน) รวมทั้งห6องน้ำ

ที่สะอาด (14 คน) การจัดพื้นที่อาคารสถานที่ สภาพแวดล6อม สนามกีฬา สZงผลกระตุ6นให6เกิดความอยากรู6

อยากเห็น เสริมสร6างทักษะและพัฒนาการ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม, 2560) 

 

ขSอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต'อไป   

1) ควรทำการศึกษาวิจัยในเรื่องงบประมาณของโรงเรียนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนและศึกษาปSจจัยท่ีสงผลตZอการจัดการเรียนรู6 

2) ควรทำการศึกษาวิจัยในขอบเขตจังหวัดอ่ืน ๆ และในสาขาอ่ืนของวิทยลัยอาชีวศึกษา 

3) ควรทำการศึกษาคุณภาพอุปกรณCคอมพิวเตอรCสำหรับการเรียนการสอน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

4) ควรทำการศึกษาด6านความคาดหวังของนักเรียนในการเรียนในวิทยาลัยในแผนกวิชาอ่ืน ๆ  
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การออกแบบและปรับปรุงผังโรงงานผลิตครุภัณฑ6ทางการแพทย6 

The design and improvement of the layout of the medical equipment 

factory 
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บทคัดย'อ  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือออกแบบและวางผังโรงงานใหมG ซ่ึงสถานประกอบการแหGงน้ีมีผลิตภัณฑ9

คGอนขNางหลากหลาย จึงนำแผนภูมิพาเรโตNมาชGวยใหNการหาผลิตภัณฑ9ท่ีมียอดขายสินคNาสูงสุด จากน้ันทำงาน

วิเคราะห9ปTญหาท่ีเกิดข้ึนดNวยแผนภูมิกNางปลา เพ่ือหาสาเหตุหลักของปTญหาท่ีตNองปรับปรุง ซ่ึงปTญหาท่ีพบคือ 

กระบวนการผลิตไมGเปWนไปในทิศทางเดียวกัน มีการขนยNายงานท่ีในพ้ืนท่ีทับซNอน สGงผลทำใหNเกิดความสูญเปลGา

ในกระบวนการ ทางผูNวิจัยจึงไดNประยุกต9ใชNหลักการการออกแบบและวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic 

Layout Planning : SLP) เพ่ือหาความสัมพันธ9ของแตGละแผนก และสรNางแบบผังโรงงานใหมG จากน้ัน

วิเคราะห9ระยะทางการเคล่ือนท่ีของแบบผังโรงงานท้ัง 3 แบบ สรุปผลการดำเนินงาน คือ แบบท่ี 1 ระยะทางท่ี

ลดลงรวม 4,741 เมตร คิดเปWน 70.00 % แบบท่ี 2 ระยะทางท่ีลดลงรวม 2,985 เมตร คิดเปWน 44.07 % และ

แบบท่ี 3 ระยะทางท่ีลดลงรวม 2,783 เมตร คิดเปWน 41.09 % ตGอมาวิเคราะห9ระยะทางการเคล่ือนท่ีของ

ผลิตภัณฑ9เตียงไฟฟwา แบบท่ี 1 ระยะทางท่ีลดลงรวม 8,060 เมตร คิดเปWน 58.99 % แบบท่ี 2 ระยะทางท่ี

ลดลงรวม 2,274 เมตร คิดเปWน 16.64 % และแบบท่ี 3 ระยะทางท่ีลดลงรวม 3,326 เมตร คิดเปWน 24.34 % 

ซ่ึงผังโรงงานท่ีมีระยะทางลดลงมากท่ีสุดคือแบบท่ี 1 ทำใหNใชNเวลาในการเคล่ือนท่ีนNอยท่ีสุด  

 

คำสำคัญ :  ผังโรงงาน  หลักการ SLP 

 

Abstract 

The objective of this research is to design and plan the new plant. This establishment 

has a wide variety of products. Therefore use Pareto chart to help you find the products 

with the highest sales. Then work to analyze the problem with the fishbone chart. To find 

the root cause of the problem that needs improvement. Which the problem is found the 
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production process is not in the same direction. The work is moved in the overlapping area. 

Resulting in wastage in the process the researcher therefore applied the principles of 

systematic layout planning (SLP) to find the relationship of each department. And create a 

new factory layout then analyze the distance of movement of the 3 plant layouts. The 

performance summary is Type 1, total reduction of 4,741 meters, 70.00%, type 2, total 

reduction of 2,985 meters, 44.07% and Type 3, total reduction of 2,783 meters, which is 

41.09% later analyzed the travel distance of electric bed products, type 1, the total reduced 

distance of 8,060 meters, accounting for 58.99%, type 2, the total distance reduction of 

2,274 meters, 16.64%, and type 3, the total distance reduction. Down a total of 3,326 

meters or 24.34%, which is the most reduced distance plan is type 1, which takes the least 

time to move. 

 

Keywords: Plant Layout,  SLP 

 

บทนำ 

ประเทศไทยกำลังเขNาสูG สังคมผูNสูงอายุ ดังน้ันอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและครุภัณฑ9ทางการแพทย9จะตNอง

มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิตใหNมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือตอบสนองความ

ตNองการผูNใชNผลิตภัณฑ9ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และสามารถแขGงขันกับตลาดโลกไดN บริษัทผลิตครุภัณฑ9ทางการแพทย9ท่ี

เปWนกรณีศึกษา มีผลิตภัณฑ9ท่ีหลากหลาย และมีจำนวนมาก จึงมีช้ินสGวนอะไหลGท่ีเปWนสGวนประกอบจำนวนมาก

ตามไปดNวย ดังน้ันจึงตNองมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ9ท่ีมียอดขายสินคNาสูงท่ีสุด และนำมาเปWนผลิตภัณฑ9หลักใน

การออกแบบผังโรงงานใหมG ทางผูNวิจัยจึงนำแผนภูมิพาเรโตN ซ่ึงเปWนเคร่ืองมือสําหรับการตรวจสอบปTญหาตGางๆ 

หรือใชNสำหรับแบGงแยกประเภท และเรียงลําดับความสําคัญของขNอมูลจากมากไปหานNอย Leland Wilkinson. 

(2012). Tariku Islam. (2017). มาเพ่ือใชNในการคัดเลือกผลิตภัณฑ9 ท่ี มียอดขายสินคNาสูงสุด จากน้ัน

ทำการศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชNในการวิเคราะห9ปTญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ จากการศึกษางานวิจัยของ Jamal 

Hessen. (2017) ไดNนำแผนภูมิกNางปลามาชGวยในการวิเคราะห9ปTญหาตำแหนGงขNอบกพรGองท่ีสำคัญ และ

เปอร9เซ็นต9ในการตัดเย็บเส้ือผNา สอดคลNองกับ Tarun Kanti Bose. (2012).และ Tongyuan Luo. (2016). ท่ี

ใชNแผนภูมิกNางปลามากำหนดสาเหตุหลักของปTญหา และสาเหตุยGอย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดNนำแผนภูมิ

กNางปลามาวิเคราะห9หาสาเหตุของปTญหา Jonathan Gold. (2013). ในกระบวนการผลิตเคร่ืองมือแพทย9ท่ี

ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการศึกษาปTญหาในกระบวนการผลิต พบวGากระบวนการผลิตช้ินสGวนประกอบท่ีมี

หลายข้ันตอน ทำใหNเกิดปTญหาในการขนยNายช้ินสGวนรอการผลิตในแตGละแผนกท่ีมีเสNนทางการไหลท่ีไมGเปWน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 791 ~ 
 

ระบบ ตำแหนGงของเคร่ืองจักร พ้ืนท่ีในการทำงานท่ีไมGเหมาะสม ซ่ึงเปWนเหตุทำใหNเกิดความลGาชNา และเกิด

กิจกรรมท่ีสูญเปลGาในกระบวนการ อีกท้ังยังสGงผลทำใหNสGงมอบสินคNาไมGทันตามท่ีกำหนด เกิดความสูญเสียตGอ

ตNนทุนในการผลิต 

ผูNวิจัยไดNทำการศึกษางานวิจัยของนิตยา บำรุงราษฎร9. (2554). ซ่ึงไดNทำการศึกษาออกแบบและวางผัง

โรงงานผลิตแผงเซลล9แสงอาทิตย9ชนิดฟ�ล9มบาง อะมอร9ฟTสซิลิคอน และไดNประยุกต9ใชNทฤษฎีการวางผังโรงงาน

อยGางเปWนระบบ (Systematic Layout Planning : SLP) รGวมกับการวิเคราะห9ความสัมพันธ9 การไหลของวัสดุ

ในกระบวนการผลิต และประเมินประสิทธิภาพสายการผลิตเพ่ือคัดเลือกผังโรงงานท่ีเหมาะสม เชGนเดียวกับ

งานวิจัยของ มยุรา ต้ังจาตุรันต9. (2561). ไดNนำทฤษฎีการวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic layout 

planning) มาประยุกต9ใชNในการออกแบบผังโรงงานเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ9 กรณีศึกษา 

: อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว9 ซ่ึงสามารถระยะทางการขนยNายและขนถGายลำเลียงลดลง ใชNพ้ืนท่ีการทำงานท่ี

มีอยูGอยGางจำกัดไดNอยGางคุNมคGา และงGายตGอการขยายกิจการในอนาคต ดังน้ันผูNวิจัยจึงไดNนำแนวทางการแกNไข

ปTญหาดNวยหลักการการออกแบบและวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) D. 

P. VAN DONK. (2004). Kang-Hung Liu. (2016). มาใชNในการปรับเปล่ียนรูปแบบของผังโรงงาน ตำแหนGง

การติดต้ังเคร่ืองจักร พ้ืนท่ีในการทำงานใหNเกิดประโยชน9สูงสุด ซ่ึงวิธีการจัดการสำหรับการวางแผนผังโรงงาน 

จะประกอบไปดNวยการรวบรวมขNอมูลของกระบวนการผลิต การวิเคราะห9ความสัมพันธ9 Subodh B Patil. 

(2014). และเขียนรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ9ของกิจกรรม เพ่ือใหNกระบวนการผลิตเปWนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีความสัมพันธ9กันในแตGละแผนก เพ่ือลดระยะเวลาการขนยNาย และกิจกรรมท่ีสูญเปลGาใน

กระบวนการลง อีกท้ังยังตNองการใหNมีผลผลิต (Productivity) เพ่ิมข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตครุภัณฑ9ทางการแพทย9 

2. เพ่ือออกแบบ และวางผังโรงงานใหมGโดยใชNหลักการและทฤษฎีการวางผังโรงงานอยGางมีระบบ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. เก็บขNอมูลกระบวนการผลิตเตียงผูNป�วย 2 กลไก และเตียงไฟฟwา รวมถึงพ้ืนท่ีการทำงานในแตGละ

กระบวนการ โดยใชNแผนภูมิพาเรโต แผนภาพการทำงาน และแผนภูมิกระบวนการไหลของงาน 

2. วิเคราะห9ปTญหาดNวยแผนภูมิสาเหตุและผล วิเคราะห9ขNอมูลเพ่ือการออกแบบและวางผังโรงงานใหมG 

โดยใชNหลักการทฤษฎีการวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic Layout Planning : SLP) 

3. สรNางแบบผังโรงงานใหมGโดยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1.ศึกษาและเก็บรวบรวมขWอมูลกระบวนการผลิต ณ สถานประกอบการ 

จากการศึกษาขNอมูลเบ้ืองตNนของสถานประกอบการแหGงน้ี พบวGามีผลิตภัณฑ9ท่ีคGอนขNางหลากหลาย และ

เปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ9อยูGบGอยคร้ัง และเพ่ือใหNการปรับปรุงจัดวางผังโรงงงานอยGางเปWนระบบมี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดNศึกษาขNอมูลยอดการขายสินคNา และใชNทฤษฎีแผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) 

เคร่ืองมือสำหรับการตรวจสอบปTญหาตGาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค9กร โดยการนำเอาสาเหตุเหลGาน้ันมา แบGงแยก

ประเภท แลNวเรียงลำดับความสำคัญของขNอมูลจากมากไปหานNอย Gupta, K., Sleezer. (2017). เพ่ือวิเคราะห9

และเลือกกลุGมผลิตภัณฑ9ท่ีมียอดขายสินคNาสูงท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิพาเรโตN ยอดขายสินคNา พ.ศ.2558-2561 (ม.ค.-มิ.ย.) 

  

 จากภาพท่ี 1 แผนภูมิพาเรโตN ยอดขายสินคNา พ.ศ.2558-2561 (ม.ค.-มิ.ย.) สรุปไดNวGา ผลิตภัณฑ9ท่ีมี

ยอดขายสินคNาในชGวง พ.ศ.2558-2561 (ม.ค.-มิ.ย.) 2 อันดับแรก คือ เตียงผูNป�วย 2 กลไก คิดเปWน รNอยละ 46.4 

และเตียงไฟฟwา คิดเปWน รNอยละ 19.6 จากน้ันทางผูNวิจัยทำการเก็บขNอมูลกระบวนการไหลของการผลิต 

ระยะเวลาในการทำงานแตGละข้ันตอน รวมถึงระยะทางรวมของท้ังกระบวนการของ 2 ผลิตภัณฑ9น้ี เพ่ือนำ

ขNอมูลท่ีไดNมาสรNางแบบผังโรงงาน ตามทฤษฎีการวางผังโรงงานอยGางเปWนระบบ (Systematic Layout 

Planning; SLP) ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการไหลของการผลิตเตียงผูNป�วย 2 กลไก (ปTจจุบัน) 

  

 จากตารางท่ี 1  แผนภูมิแสดงกระบวนการไหลของการผลิตเตียงผูNป�วย 2 กลไก (ปTจจุบัน) เก็บ

ขNอมูลกระบวนการทำงานแตGละข้ันตอนในปTจจุบัน การทำงาน 269 ข้ันตอน การเคล่ือนท่ี 102 ข้ันตอน การ

รอคอย 51 ข้ันตอน การเก็บรักษา 60 ข้ันตอน และไมGมีข้ันตอนของการตรวจสอบ โดยมีข้ันตอนรวมท้ัง

กระบวนการ 482 ข้ันตอน ใชNระยะเวลารวมท้ังกระบวนการ 8 ช่ัวโมง 40 นาที และมีระยะทางรวม 6.773 

กิโลเมตร 

 

ตารางท่ี 2 แผนภูมิแสดงกระบวนการไหลของการผลิตเตียงไฟฟwา (ปTจจุบัน) 

สรุปผล 

ลักษณะผลิตภัณฑ9 

 
ผูNทำงาน : พนักงานในกระบวนการผลิต 

เตียงผูNป�วย 2 กลไก 

กระบวนการ สัญลักษณ9 ปTจจุบัน 

การทำงาน 

การเคล่ือนท่ี 

การตรวจสอบ 

การรอคอย 

การเก็บรักษา 

 269 

102 

0 

51 

60 

ระยะทาง : 6,773 เมตร 
เวลา : 8 ช่ัวโมง 40 นาที 482 

ระยะทาง : 6.773 กิโลเมตร 

สรุปผล 

ลักษณะผลิตภัณฑ9 

 

 

 

 

ผูNทำงาน : พนักงานในกระบวนการผลิต 

เตียงไฟฟwา 

กระบวนการ สัญลักษณ9 ปTจจุบัน 

การทำงาน 

การเคล่ือนท่ี 

การตรวจสอบ 

การรอคอย 

การเก็บรักษา 

 
524 

185 

0 

0 

174 

ระยะทาง : 13,664 เมตร 
เวลา : 13 ช่ัวโมง 30 นาที 883 

ระยะทาง : 13.664 กิโลเมตร 
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 จากตารางท่ี 2 แผนภูมิแสดงกระบวนการไหลของการผลิตเตียงไฟฟwา (ปTจจุบัน) เก็บขNอมูล

กระบวนการทำงานแตGละข้ันตอนในปTจจุบัน การทำงาน 524 ข้ันตอน การเคล่ือนท่ี 185 ข้ันตอน และการเก็บ

รักษา 174 ข้ันตอน และ ไมGมีข้ันตอนของการตรวจสอบและรอคอย โดยมีข้ันตอนรวมท้ังกระบวนการ 883 

ข้ันตอน ใชNระยะเวลารวมท้ังกระบวนการ 13 ช่ัวโมง 30 นาที และมีระยะทางรวม 13.664 กิโลเมตร 
 

2. การวิเคราะห9ปTจจัยท่ีสGงผลทำใหNกระบวนการผลิตครุภัณฑ9ทางการแพทย9ไมGบรรลุเปwาหมาย คือ 

กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงการวิจัยในข้ันตGอไปทำการหาสาเหตุดNวยแผนภูมิกNางปลาเพ่ือวิเคราะห9

ปTญหาโดยรวมท้ังหมด สาเหตุหลัก 4 หัวขNอ ประกอบไปดNวย พนักงาน, เคร่ืองมือ/อุปกรณ9 , วัตถุดิบ และ 

วิธีการทำงาน 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 แผนผังแสดงสาเหตุและผล กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ 

 

 จากภาพท่ี 2 แผนผังแสดงสาเหตุและผล กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ไดNวิเคราะห9ปTญหา

ออกเปWน 4 สาเหตุหลัก และจากการวิเคราะห9ปTญหาท่ีเกิดข้ึน สาเหตุท่ีสGงผลทำใหNการวางแผนการผลิตขาด

ประสิทธิภาพ มีสาเหตุหลัก คือ สาเหตุจากวิธีการทำงาน ท่ีมีกระบวนการไหลของงานไมGเปWนไปในทิศทาง

เดียวกัน ใชNเสNนทางการขนยNายท่ีทับซNอนกัน มีความถ่ีในการขนยNายมาก กระบวนการทำงานมีหลายข้ันตอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 795 ~ 
 

และ พ้ืนท่ีการทำงานท่ีไมGไดNถูกออกแบบใหNมีสัดสGวนเฉพาะงานท่ีชัดเจน ซ่ึงปTญหาเหลGาน้ีสGงผลทำใหN 

กระบวนการผลิตครุภัณฑ9ทางการแพทย9 ทำงานไดNอยGางไมGเต็มประสิทธิภาพ 

 

2. วิเคราะห9การออกแบบผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic Layout Planning; SLP) 

 จากการเก็บขNอมูลกระบวนการทำงานในแตGละข้ันตอน ระยะเวลาการทำงานและระยะทางการขนยNาย

ช้ินสGวนอะไหลGในแตGละข้ันตอน จากน้ันทำการเก็บขNอมูลความถ่ีในการขนยNายช้ินสGวนอะไหลGดNวย แผนภูมิจาก 

– ไป (From – To – Chart) เพ่ือนำขNอมูลท่ีไดNมาวิเคราะห9ความสัมพันธ9ดNวยแผนภูมิแสดงความสัมพันธ9ของ

กระบวนการ (Activity Relationship) วิเคราะห9แนวทางในวางผังโรงงาน โดยเร่ิมตNนจากการคำนวณหาความ

กวNางอันตรภาคช้ัน จากน้ันนำไปใชNในการเขียนแผนภูมิความสัมพันธ9ของกระบวนการ ใชNความถ่ีของการขน

ยNายของในแตGละแผนก ซ่ึงสามารถจำแนกระดับความสัมพันธ9ท่ีจะใชNในการวิเคราะห9ความสัมพันธ9ของกิจกรรม

ตGาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑ9การกำหนดลำดับความสัมพันธ9ของกระบวนการ 

ลำดับ ความหมายลำดับความสัมพันธD คะแนน 

A: Absolutely necessary สัมพันธ9กันมากท่ีสุด 4 

E: Especially importance สัมพันธ9กันมาก 3 

I: Important สัมพันธ9กันปานกลาง 2 

O: Ordinary Important OK สัมพันธ9กันนNอย 1 

U: Unimportant สัมพันธ9กันนNอยท่ีสุด 0 

X: Undesirable ไมGควรอยูGใกลNกัน - 

 

จากน้ันทำการคำนวณหาความกวNางของอันตรภาคช้ัน เปWนการกำหนดความถ่ีของแตGละชGวงช้ันตาม

ระดับความสัมพันธ9 เพ่ือกำหนดความถ่ีตามชGวงระดับความสัมพันธ9  เพ่ือใชNเปWนเกณฑ9ในการแบGงชGวงลำดับ

ความสัมพันธ9ในการผังงานอยGางเปWนระบบ การคำนวณหาอันตรภาคช้ันไดNดังน้ี 

สูตรความกวNางอันตรภาคช้ัน  = มากท่ีสุด – นNอยท่ีสุด 

             จำนวนระดับช้ัน 

     = 5970 – 0                                                                           (1) 

    5      

          = 1,194   ช้ิน 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดับความสัมพันธ9และชGวงความสัมพันธ9 

ลำดับความสัมพันธD ช'วงความสัมพันธD 

A: Absolutely necessary 777,4 – 970,5  

E: Especially importance 583,3 – 776,4  

I: Important 389,2 – 582,3  

O: Ordinary Important OK 195,1 – 388,2  

U: Unimportant 0 – 194,1  
 

เม่ือไดNชGวงความสัมพันธ9ของแตGละลำดับความสำคัญ และในข้ันตGอไปทำการเก็บขNอมูลความถ่ีของการขนยNาย

ส่ิงของเพ่ือทำการเขียนแผนภูมิความสัมพันธ9 แสดงใหNเห็นถึงความสัมพันธ9ของแตGละแผนกงานไดN จากน้ันเขียน

ผังความสัมพันธ9ของแตGละกิจกรรม และสรNางแบบผังโรงงานใหมG โดยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work ในการ

ออกแบบ ท้ังหมด 3 แบบ 

 

3. สรWางแบบผังโรงงานใหม' โดยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work 

3.1 แบบปรับปรุงแผนผังโรงงานผลิต แบบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ผังโรงงานสรNางดNวยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work หลังการปรับปรุง แบบท่ี 1 
 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 797 ~ 
 

3.2 แบบปรับปรุงแผนผังโรงงานผลิต แบบท่ี 2 

 
ภาพท่ี 4 ผังโรงงานสรNางดNวยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work หลังการปรับปรุง แบบท่ี 2 

 

3.3 แบบปรับปรุงแผนผังโรงงานผลิต แบบท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 5 ผังโรงงานสรNางดNวยโปรแกรมเขียนแบบ Solid Work หลังการปรับปรุง แบบท่ี 3 
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ผลการวิจัย 

 ผลการดำเนินงานระยะทาง ระยะทางการเคล่ือนท่ีจากแผนกหน่ึงไปยังแผนกหน่ึง ในสGวนโรงงานมี

ท้ังหมด 2 โรง และในการวิเคราะห9ระยะทางการเคล่ือนท่ีของงานในกระบวนการผลิต ระยะทางการเคล่ือนท่ี

ของงานในผังโรงงานใหมG โดยวัดจากระยะทางการเคล่ือนท่ีจากแผนกหน่ึงไปยังอีกแผนกหน่ึงสามารถสรNาง

แบบผังโรงงานใหมG 3 แบบ ดังแสดงในตารางท่ี 6 และนำมาเปรียบเทียบกับระยะทางการเคล่ือนท่ีของผัง

โรงงานแบบเดิม ดังแสดงในตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี 5 แสดงระยะทางและระยะเวลาของผังโรงงานในปTจจุบัน (แบบเกGา) 

ผลิตภัณฑ9 ระยะทางรวมท้ังกระบวนการ (เมตร) ระยะเวลาท้ังกระบวนการ (วินาที) 

เตียงผูNป�วย 2 กลไก 6,773 31,200 

เตียงไฟฟwา 13,664 48,600 

 

ตารางท่ี 6 แสดงระยะทางและเวลาของเคร่ืองจักรหน่ึงไปอีกเคร่ืองจักรหน่ึงของกระบวนการผลิตเตียงผูNป�วย 2 

กลไก และ เตียงไฟฟwา ของผังโรงงานใหมG (แบบใหมG) 

ระยะทาง/ระยะเวลา 
เตียงผูNป�วย 2 กลไก เตียงไฟฟwา 

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี  3 

ระยะทางของผังโรงงานใหมG 

)เมตร(  
2,032 3,788 3,990 5,604 11,390 10,338 

ระยะทางท่ีลดลงจากปTจจุบัน 

)เมตร(  
4,741 2,985 2,783 8,060 2,274 3,326 

เปอร9เซ็นต9ระยะทางท่ีลดลง 

(%) 
70.00 44.07 41.09 58.99 16.64 24.34 

ระยะเวลาของผังโรงงานใหมG 

)วินาที(  
8,128 15,152 15,960 22,146 45,560 41,352 

ระยะเวลาท่ีลดลงจากปTจจุบัน 

)วินาที(  
23,072 16,048 15,240 26,244 3,100 7,308 

เปอร9เซ็นต9ระยะเวลาท่ีลดลง 

(%) 
73.95 51.44 48.85 53.93 6.37 15.02 
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จากตารางท่ี 5 แสดงระยะทางและระยะเวลาของผังโรงงานในปTจจุบัน เปรียบเทียบกับตารางท่ี 6 ซ่ึง

เปWนการแสดงการเคล่ือนท่ีของผังโรงงานแบบใหมGท้ัง 3 แบบ ตัวอยGางเชGน ผังโรงงานของเตียงผูNป�วย 2 กลไล

แบบปTจจุบัน มีระยะทางการเคล่ือนท่ี 6,773 เมตร เม่ือปรับปรุงผังโรงงานใหมG และเก็บขNอมูลการเคล่ือนท่ี ผัง

โรงงานใหมGแบบท่ี 1 มีระยะทางเปWน 2,032 เมตร ลดลงจากเดิม 4,741 เมตร คิดเปWน 70% จากน้ันทำการ

สรุปผลการเปรียบเทียบผังโรงงานแบบปTจจุบันกับแบบโรงงานท่ีปรับปรุงใหมGท้ัง 3 แบบ สรุปไดNวGา ผังโรงงาน

ใหมGของผลิตภัณฑ9เตียงผูNป�วย 2 กลไก แบบท่ี 1 ระยะทางท่ีลดลงรวม 4,741 เมตร คิดเปWน 70.00 % และ

ระยะเวลาท่ีลดลงรวม 23,072 วินาที คิดเปWน 73.95% แบบท่ี 2 ระยะทางท่ีลดลงรวม 2,985 เมตร คิดเปWน 

44.07 % และระยะเวลาท่ีลดลงรวม 16,048 วินาที คิดเปWน 51.44% แบบท่ี 3 ระยะทางท่ีลดลงรวม 2,783 

เมตร คิดเปWน 41.09 % และระยะเวลาท่ีลดลงรวม 15,240 วินาที คิดเปWน .8548 % ผลิตภัณฑ9เตียงไฟฟwา 

แบบท่ี 1 ระยะทางท่ีลดลงรวม 8,060 เมตร คิดเปWน 58.99 % และระยะเวลาท่ีลดลงรวม 26,244 วินาที คิด

เปWน 53.93%  แบบท่ี 2 ระยะทางท่ีลดลงรวม 2,274 เมตร คิดเปWน 16.64 %  และระยะเวลาท่ีลดลงรวม 

3,100 วินาที คิดเปWน 6.37% และแบบท่ี 3 ระยะทางท่ีลดลงรวม 3,326 เมตร คิดเปWน 24.34 % และ

ระยะเวลาท่ีลดลงรวม 7,308 วินาที คิดเปWน 15.02% ซ่ึงระยะทางและเวลาท่ีลดลงมากท่ีสุดคือแบบท่ี 1 

 

อภิปรายผล  

จากการออกแบบและจัดวางผังโรงงานใหมG โดยใชNหลักการวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic 

Layout Planning : SLP) จะไดNผังโรงงานใหมGตามความสัมพันธ9ของแตGละแผนกงาน จัดวางเคร่ืองจักร หรือ 

ส่ิงอำนวยความสะดวกตGางๆ ใหNอยูGในตำแหนGงท่ีเหมาะสมท่ีสุด Pramod P. Shewale (2012). เพ่ือลด

ระยะเวลาในการขนยNาย เสNนทางการเคล่ือนท่ีของงานไมGทับซNอนกัน และกิจกรรมท่ีสูญเปลGาในกระบวนการลง 

รวมถึงตNองการใหNกระบวนการมีประสิทธิภาพมากข้ึน Syed Asad Ali Naqvi. (2016) เชGน การเคล่ือนท่ีของ

ผลิตภัณฑ9ในแบบท่ี 1 เปWนการเคล่ือนท่ีแบบตGอเน่ืองท้ังกระบวนการ ทำใหNสามารถลดระยะทางขนยNายไดNมาก

ท่ีสุด สGงผลใหNไมGเกิดความลGาชNา และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานไดN  

 

สรุปผลและขWอเสนอแนะ  

งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือออกแบบและวางผังโรงงานใหมG เน่ืองจากสถานประกอบการแหGงน้ี

มีผลิตภัณฑ9เปWนจำนวนมาก จึงใชNแผนภูมิพาเรโตN ในการหาผลิตภัณฑ9ท่ีมียอดขายสูงท่ีสูด 2 อันดับแรก เพ่ือ

เก็บขNอมูลกระบวนการผลิต ระยะเวลาและระยะทางของผลิตภัณฑ9น้ัน จากน้ันวิเคราะห9หาสาเหตุของปTญหา 

สรุปไดNวGา สาเหตุหลัก คือ วิธีการทำงานท่ีมีการกระบวนการผลิตหลายข้ันตอน และการขนยNายช้ินงานระหวGาง

กระบวนการมีคGอนขNางมาก นำไปสูGการปรับปรุงผังของโรงงาน เพ่ือจัดลำดับกระบวนการทำงานท่ีตGอเน่ืองการ

ใหNอยูGใกลNกัน โดยใชNหลักการการออกแบบและวางผังโรงงานอยGางมีระบบ (Systematic Layout Planning : 
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SLP) ในการออกแบบผังโรงงานใหมG จากน้ันทำการวิเคราะห9ระยะทางการเคล่ือนท่ีของผลิตภัณฑ9 เพ่ือหาแบบ

ท่ีระยะทางลดลงจากแบบปTจจุบันมากท่ีสุด สรุปไดNวGา ผังโรงงานท่ีมีระยะทางและเวลาลดลงมากท่ีสุด ของ

เตียงผูNป�วย 2 กลไก คือ แบบท่ี 1 ระยะทางท่ีลดลงรวม 4,741 เมตร คิดเปWน 70.00 % และระยะเวลาท่ีลดลง

รวม 23,072 วินาที คิดเปWน 73.95% และ เตียงไฟฟwา คือ แบบท่ี 1 ระยะทางท่ีลดลงรวม 8,060 เมตร คิดเปWน 

58.99 % และระยะเวลาท่ีลดลงรวม 26,244  วินาที คิดเปWน 53.93% ทำใหNกระบวนการผลิตเปWนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีความสัมพันธ9กันในแตGละแผนก ลดระยะเวลาในการขนยNาย และกิจกรรมท่ีสูญเปลGาในกระบวนการ

ลง รวมถึงกระบวนการมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน สุดทNายน้ีการเลือกแบบผังโรงงานข้ึนอยูGกับดุลยพินิจของทางสถาน

ประกอบการ เพ่ือประโยชน9สูงสุดในกระบวนการผลิต และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง 
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บทคัดย6อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคDเพื่อ 1) เพื่อสร7างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน

วิชาคณิตศาสตรD  เรื่อง  ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 5 ให7มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑDที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได7รับการจัดการเรียนรู7

โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรD ชjวยสอน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน กับนักเรียนที่ได7 รับการจัดการเรียนรู7

โดยวิธีปกติ   กลุjมตัวอยjางที่นำมาใช7ในการวิจัยครั้งนี้เปqนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนสุรศักด์ิ

วิทยาคม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 กลุjมตัวอยjางคัดเลือกโดยการ

วิเคราะหDหาคjาเฉลี่ยจากคะแนนวิชาคณิตศาสตรDในระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปGการศึกษา 2562 

แล7ว เลือกนักเรียนจำนวน 2 ห7องเรียน ที่มีคjาเฉลี่ยไมjแตกตjางกัน จากนั้นสุมอยjางงjายโดยวิธีการจับฉลาก ให7 

นักเรียนกลุjมท่ี 1 เปqนกลุjมทดลอง ซึ่งได7 รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน และ

นักเรียนกลุjมท่ี 2 เปqนกลุjมควบคุม ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ จากนั้นนำข7อมูลมา วิเคราะหDโดยการ

ทดสอบคjาที (t-test) ซ่ึงกลุjมตัวอยjางท้ังสองเปqนอิสระกัน  

ผลการวิจัยพบวjา  1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง  ดอกเบ้ีย

และมูลคjาของเงิน มีประสิทธิภาพ 82.96 /82.34 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได7 รับการจัดการ

เรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง  ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  สูงกวjานักเรียนที่ได7รับการ

จัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ อยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  
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คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน  ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรD 

 

Abstract 

      The purposes of this research were 1) To create and determine the effectiveness of 

mathematics lessons on interest and money value of money for Grade 11 students based on 

the criteria 80/80 2) to compare the academic achievement of students who were managed 

to learn using computer-assisted lessons on interest and money With students who received 

Receive learning management in a traditional approach. The samples in this research were 

grade 11 students at Surasak Witthayakhom School, Sriracha District, Chonburi Province, 

studying in 1st semester, academic year 2020.The samples were selected by analyzing the 

mean scores from mathematics scores at the grade 10 students, 2nd semester, academic year 

2019, which selected students from 2 classes with no difference in average. Then, the students 

were selected and assigned into 2 classes with simple random sampling method by drawing 

lots. The first group was the experimental group taught by computer-assisted instruction while 

the second group was a control group taught by traditional approach. Then, brought the data 

to analyze by t-test which the two samples were independent.  

The results of the research found that 1) Efficiency of Computer Aided Mathematics 

Lessons on Interest and Value of Money Effective 82.96 / 82.34 2) the academic achievement 

of the students who received Get computer-assisted learning management on interest and 

money value. Higher than the students who were managed to learn by normal means With 

statistical significance at the level of 0.5. 

 

Keywords: computer-assisted lessons Interest and value of money Mathematics achievement 

 

บทนำ 

คณิตศาสตรDมีบทบาทสำคัญยิ่งตjอความสำเร็จในการเรียนรู7ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตรD

ชjวยให7มนุษยDมีความคิดริเริ่มสร7างสรรคDคิดอยjางมีเหตุผลเปqนระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะหDป�ญหาหรือ

สถานการณDได7อยjางรอบคอบและถี่ถ7วนชjวยให7คาดการณDวางแผนตัดสินใจแก7ป�ญหาได7อยjางถูกต7องเหมาะสม

และสามารถนำไปใช7ในชีวิตจริงได7อยjางมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีคณิตศาสตรDยังเปqนเคร่ืองมือในการศึกษาด7าน
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วิทยาศาสตรDเทคโนโลยีและสัตวDอื่นๆอันเปqนรากฐานในการพัฒนาสรรพยากรบุคคลของชาติให7มีคุณภาพและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให7ทัดเทียมกับนานาชาติการศึกษาคณิตศาสตรD จึงจำเปqนต7องมีการพนาอยjาง

ตjอเนื่องเพื่อให7ทันสมัยและสอดคล7องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและความรู7ทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีท่ี

เจริญก7าวหน7าอยjางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนD ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 ) 

   ในป�จจุบันแนวคิดในการนำคอมพิวเตอรDเข7ามาชjวยในการเรียนการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอรDชjวย

สอน เปqนสิ ่งที ่ได7รับการกลjาวถึงวjาเปqนนวัตกรรมการศึกษาที ่กำลังมีบทบาทมากเนื ่องจากเปqนสื ่อที ่มี

ประสิทธิภาพ การนำคอมพิวเตอรDมาใช7ในการเรียนการสอน เพื่อชjวยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู7

ของผู 7เร ียน และความสามารถของการสอนของครู โดยการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDขึ ้นมา และใช7

คอมพิวเตอรDในการนำเสนอบทเรียน ด7วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยมีการนำสื่อประสมเข7ามาชjวยในการนำเสนอ เชjน 

ข7อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผู7เรียนได7รับผลย7อนกลับ และเมื่อเรียนจบ ผู7เรียนจะได7รับการ

ประเมินผลการเรียนรู7ของตน และทราบผลการเรียนรู7ของตน (ทิศนา  แขมมณี, 2550 : 151) คอมพิวเตอรD

ชjวยสอนเปqนการนำคอมพิวเตอรDมาใช7ในการเรียนการสอน การทบทวน การทำแบบฝ�กหัด และการวัดผล มี

การโต7ตอบตลอดเวลาระหวjางผู7เรียนกับคอมพิวเตอรD ซึ่งเปqนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธDกันคอมพิวเตอรDจะ

เสนอเนื้อหา ซึ่งอาจเปqนตัวหนังสือ ภาพกราฟ�ก สามารถถามคำถาม และรับคำตอบจากผู7เรียน นอกจากน้ี

คอมพิวเตอรDชjวยสอนทำให7ผู 7เรียนเรียนได7ตามอัตราความเร็วของตนเอง จะเรียนที่ไหน เมื่อใดก็ได7 และ

สามารถทราบผลการเรียนของตนเองได7ทันที คอมพิวเตอรDชjวยสอนทำให7ผู 7สอนสามารถจัดการสอน โดย

เรียงลำดับความยากงjายและจัดสิ่งเร7าให7ผู7เรียนได7ตอบสนองทันทีเป�ดโอกาสให7ผู7เรียนมีสjวนรjวมในการเรียนรู7 

บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนเปqนบทเรียนที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบตjางๆ สามารถนำเสนอในรูปแบบ

ข7อความ กราฟ�ก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนD และเสียง โดยผู7เรียนสามารถโต7ตอบ หรือมีปฏิสัมพันธDกับ

บทเรียนได7 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนจะสามารถตอบสนองตjอข7อมูลที่ผู7เรียน ป�อนเข7าไป ซึ่งเรียนรู7จาก

บทเรียนในการสอนรูปแบบตjางๆ กัน นอกจากนี้ผู7เรียนสามารถประเมินผลตนเอง และทดสอบความรู7ของ

ตนเองได7จากบทเรียนตลอดเวลา (สุปรีชา สอนสาระ (2558)) 

    การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรDที่ผjานมามีลักษณะการบรรยาย การอธิบาย และยกตัวอยjาง

เพื่อให7นักเรียนเข7าใจเพียงอยjางเดียว ใช7การถjายทอดข7อมูลเปqนลักษณะการอธิบาย โดยครูเปqนผู7บรรยาย ให7

นักเรียนคอยปฏิบัติตามเพียงอยjางเดียว ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการถjายทอดความรู7 ทำให7ผู7เรียนไมjเกิดความ

กระตือรือร7น และไมjเกิดความอยากรู7อยากเห็นโดยเฉพาะเรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  ซึ่งเปqนเร่ืองสำคัญ 

เพราะเปqนพื้นฐานในการนำไปตjอยอดในการเรียนรู7ศาสตรDตjาง ๆ แตjเนื้อหาสjวนมากไมjสามารถกระตุ7นให7

ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7ได7มากเทjาที่ควร ทำให7สjงผลให7ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรDเรื่อง  ดอกเบี้ยและมูลคjาของ

เงิน  ที่ผjานมาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ยังไมjประสบความสำเร็จตามจุดมุjงหมายของหลักสูตร 
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ซึ่งสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 5 วิชาคณิตศาสตรD  ปGการศึกษา 2562 ที่ผjานมาอยูjในระดับต่ำกวjา

เกณฑDของโรงเรียนที่ตั้งไว7 และเมื่อดูจากคะแนน ของแตjละหนjวยการเรียนรู7พบวjาเรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของ

เงิน  นักเรียนมีป�ญหาและไมjเข7าใจมากที่สุดเพราะคะแนนเก็บ และคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนได7

น7อยและไมjผjานเกณฑDสjวนใหญj ทำให7ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรDปGการศึกษา 2562 มีคะแนน

ต่ำกวjาเกณฑDท่ีต้ังไว7 (ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตรDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม)  

จากป�ญหาและเหตุผลดังกลjาวผู 7วิจัยจึงมีความประสงคDที ่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน วิชา

คณิตศาสตรD เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพขึ้น และ

พัฒนาการคิดเชิงตรรกะของตนเองให7ดียิ่งขึ้น และยังเปqนแนวทางในการแก7ป�ญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

เพื่อตอบสนองความแตกตjางระหวjางบุคคล ทำให7ผู7เรียนได7เรียนรู7เต็มศักยภาพของตน และเปqนแนวทางในการ

พัฒนาสื่อการเรียนรู7ที่เน7นให7ผู7เรียนฝ�กทักษะการคิด  เพื่อใช7เปqนผู7ชjวยครูแก7ป�ญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ให7ผู 7เรียนเกิดความรู7 ความเข7าใจที่ถูกต7องลึกซึ ้งตjอการศึกษาในเนื้อหาดังกลjาว และเพื่อใช7เปqนสื ่อทาง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถตอบสนองตjอความแตกตjางระหวjางผู7เรียนได7เปqนอยjางดี 

 

วัตถุประสงค4ของการวิจัย 

        1. เพื่อสร7างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนวิชาคณิตศาสตรD  เรื่อง  ดอกเบ้ีย

และมูลคjาของเงิน  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ให7มีประสิทธิภาพตามเกณฑDท่ีกำหนด 80/80  

       2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียน

คอมพิวเตอรD ชjวยสอน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน กับนักเรียนท่ีได7 รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

เปqนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน วิชาคณิตศาสตรD เรื ่องดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 5  ซึ่งเปqนเนื้อหาที่สอนวิชาคณิตศาสตรD ที่จัดอยูjในกลุjมสาระการเรียนรู7

คณิตศาสตรD ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาหลัก ๆ ดังน้ี  

  หนjวยท่ี 1   ดอกเบ้ียเชิงเดียว 

 หนjวยท่ี 2  ดอกเบ้ียทบต7น 

 หนjวยท่ี 3  มูลคjาของเงิน 

 หนjวยท่ี 4  การหาเงินรวมของคjารายงวด 

  หนjวยท่ี 5  การหาคjารายงวดในการซ้ือสินค7าแบบผjอนชำระ 
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ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 

การวิจัยคร้ังน้ีผู7วิจัยใช7ประชากรและกลุjมตัวอยjาง ดังน้ี 

1. 1 ประชากร ได7แกj นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ที่กำลังศึกษาอยูjในภาคเรียนท่ี 1  ปGการศึกษา 

2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จำนวน 3 ห7องเรียน รวม

ท้ังส้ิน 114  คน 

1.2  กลุ jมตัวอยjาง ได7แกj นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปGท่ี 5/2 ที ่กำลังศึกษาอยู jในภาคเรียนท่ี 1  ปG

การศึกษา 2563 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 38 คน 

ได7มาโดยการสุjมตัวอยjางแบบงjาย  (Simple random sampling)    เปqนกลุjมทดลองใช7การเรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรDชjวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง  ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  วิชาคณิตศาสตรD และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 5/1  โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม  จำนวน 38  คน เปqนกลุjมควบคุมท่ีใช7การสอนแบบปกติ 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรต7น ได7แกj บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนคณิตศาสตรD เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน     

2. ตัวแปรตาม ได7แกj  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ที่ได7เรียนด7วย

บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวย สอนคณิตศาสตรD เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน 

  

ข้ันตอนการสรzางและพัฒนานวัตกรรม  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 

โดยวางแผนและกำหนดข้ันตอนดังน้ี  

1.1 วิเคราะหDแหลักสูตร เน้ือหา และ ผลการเรียนรู7ท่ีคาดหวัง  

1.2 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง  

1.3 เลือกโปรแกรมท่ีจะใช7ในการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน โดยในการ วิจัยน้ีใช7 โปรแกรม 

adobe Captivate  

1.4 เสนอผังดำเนินเร่ืองราวเสนอตjออาจารยDท่ีปรึกษา เพ่ือขอ คำแนะนำแก7ไขสjวนท่ีบกพรjอง และ

นำมาปรับปรุงแก7ไข  

1.5 ดำเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรDช jวยสอน เรื ่อง ดอกเบี ้ยและมูลคjาของเง ิน ระดับ 

มัธยมศึกษาปGท่ี 5 ตามคำแนะนำของอาจารยDท่ีปรึกษา   
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1.6 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนที่สร7างขึ้นเสนอตjอผู7เชี่ยวชาญ เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสม 

ความถูกต7อง ในด7านตjางๆ โดยเปqนผู 7เชี ่ยวชาญด7านเนื ้อหาจำนวน 1 ทjาน ด7านหลักสูตร 1 ทjาน และ

ผู7เชี่ยวชาญด7านบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนจำนวน 1 ทjาน กำหนดรูปแบบของแบบประเมิน ออกเปqน 2 

สjวน คือ แบบปลายป�ดมีลักษณะการตอบแบบมาตรสjวนประเมินคjา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 5 : 

เหมาะสมมากที่สุด 4 : เหมาะสมมาก 3 : เหมาะสมปานกลาง 2 : เหมาะสมน7อย 1 : เหมาะสมน7อยที่สุด และ

แบบสอบถามปลายเป�ดเพื่อสอบถามความคิดเห็นตjางๆ และวิเคราะหDข7อมูลดังตารางตารางแสดงมาตรสjวน

ประเมินคjา 

 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น  

4.50-5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด  

3.50-4.49 เหมาะสมมาก  

2.50-3.49 เหมาะสมปานกลาง  

1.50-2.49 เหมาะสมน7อย  

1.00-1.49 เหมาะสมน7อยท่ีสุด  

 

ผลการประเมินของผู7เช่ียวชาญบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนท่ีสร7างข้ึนมีความ เหมาะสมอยูjในระดับ

เหมาะสมมาก (  �̅�  = 4.47)    

  1.8 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนท่ีได7ไปหาประสิทธิภาพ ดังน้ี  

    1.8.1 ทดลองแบบหน่ึงตjอหน่ึง (One to One Testing)  โดยใช7กลุjมตัวอยjางแบบเจาะจง 

ทดลองกับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนศรีราชา จำนวน 3 คน ที่มีระดับสติป�ญญาแตกตjางกัน 

(เกjง ปานกลาง อjอน) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อความหมาย ลำดับการ 

นำเสนอภาพ เสียง พบวjา ปุ¢มควบคุมโปรแกรมมีความซับซ7อน ควรปรับเสียงให7ดังขึ้น ผู7เรียนอยากให7 เพ่ิม

เนื้อหา ตัวอยjางในบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน ควรมีภาพประกอบที่มีความสวยงาม นjาสนใจ มากกวjาน้ี 

ผู7วิจัยได7นำข7อมูลดังกลjาวมาปรับปรุงแก7ไขแล7วนำไปทดลองกับกลุjมเล็ก  

1.8.2 ทดลองแบบกลุjมเล็ก (Small Group Testing) ทดลองใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวย

สอนครั้งท่ี 2 โดยใช7กลุjมตัวอยjางแบบเจาะจง ทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนศรีราชา 

จำนวน 9 คน ที่มีสติป�ญญาคละกันโดยคัดเลือกเด็กเกjง จำนวน 3 คน ปานกลาง 3 คน และเด็กอjอน 3 คน ได7 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนเทjากับ 79.33 /78.15  

1.8.3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) ทดลองใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนครั้งท่ี 3 

โดยใช7กลุjมตัวอยjางแบบเจาะจง ทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนศรีราชา จำนวน 30 คน 
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ใกล7เคียงจำนวนที่ทดลองจริง โดยมีเด็กเกjง เด็กปานกลาง และเด็กอjอน คละกัน ได7ประสิทธิภาพ ของบทเรียน

คอมพิวเตอรDชjวยสอนเทjากับ 82.96 /82.34 

1.9 นำบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนท่ีผjานการหาประสิทธิภาพ ไปใช7จริงกับนักเรียนกลุjมทดลอง 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชzในการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด7วย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา

ปGท่ี 5  

2. แผนการจัดการเรียนรู7 เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปGท่ี 5 

โดยแบjงเปqนแผนการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน และ แผนการจัดการเรียนรู7ท่ีนักเรียน

ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปGท่ี 5 เปqนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขzอมูล  

    แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปqนการวิจัยเชิงทดลอง มีแบบแผนการทดลอง ดังน้ี 

นักเรียน ทำการทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 

กลุjมท่ี 1 √ √ 

กลุjมท่ี 2 - √ 

 

 การวิจัยตามแบบแผนการทดลองน้ี ผู7วิจัยได7ดำเนินการ ดังน้ี  

1. เลือกกลุjมตัวอยjางจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปGการศึกษา 2563  ซ่ึงเลือกกลุjมตัวอยjางโดยนำคะแนนวิชาคณิตศาสตรDในระดับ

มัธยมศึกษาปGท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปGการศึกษา 2562 มาวิเคราะหD คjาเฉล่ียแล7วเลือกนักเรียนจำนวน 2 

ห7องเรียน ท่ีมีคjาเฉล่ียไมjแตกตjางกัน จากน้ันสุjมอยjางงjายโดย วิธีการจับฉลากให7นักเรียนกลุjมท่ี 1 เปqนกลุjม

ทดลอง ซ่ึงได7รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียน คอมพิวเตอรDชjวยสอน และนักเรียนกลุjมท่ี 2 เปqนกลุjมควบคุม 

ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ  

2. ทำการทดสอบกjอนเรียนท้ัง กลุjมท่ี 1 และ กลุjมท่ี 2 
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3. ดำเนินการจัดการเรียนรู7กับกลุjมท่ี 1 โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน และ กลุjมท่ี 2 ได7รับการ

จัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ 

3. ทำการทดสอบหลังจากได7รับการจัดการเรียนรู7ท้ัง กลุjมท่ี 1 และ กลุjมท่ี 2 วัดด7วยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงท้ังสองกลุjมใช7แบบทดสอบเดียวกัน  

 

 

 การเก็บรวบรวมขzอมูล  

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปqนการวิจัยเชิงทดลองใช7แบบแผนการทดลอง โดยผู7 วิจัยได7 ดำเนินการเก็บข7อมูล

ดังน้ี  

1. ช้ีแจงรายละเอียดให7แกjนักเรียนท่ีได7รับการคัดเลือกท้ังสองกลุjมในระดับ มัธยมศึกษาปGท่ี 5 

โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ทราบวjาในการวิจัยคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7คัดเลือกนักเรียนโดย

นำคะแนนวิชาคณิตศาสตรDในระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปG การศึกษา 2562  มาวิเคราะหDคjาเฉล่ีย

แล7วเลือกนักเรียนจำนวน 2 ห7องเรียน ท่ีมีคjาเฉล่ียไมjแตกตjางกัน จากน้ันสุjมอยjางงjายโดยวิธีการจับฉลาก ให7

นักเรียนกลุjมท่ี 1 เปqนกลุjมทดลอง ซ่ึงได7รับการจัดการ เรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน และ

นักเรียนกลุjมท่ี 2 เปqนกลุjมควบคุม ได7 รับการจัดการ เรียนรู7โดยวิธีปกติ  

2. ดำเนินการสอน นักเรียนกลุjมทดลองคือกลุjมท่ี 1 ใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวย สอนวิชา

คณิตศาสตรD เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ในการจัดการ เรียนรู7 

และกลุjมท่ี 2 ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ 

3. ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู7เพ่ือประเมินผล โดยให7นักเรียนทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนกับนักเรียนท้ังสองกลุjม เม่ือส้ินสุดการจัดการเรียนรู7  

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหDข7อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน วิชา คณิตศาสตรD เร่ือง ดอกเบ้ียและ

มูลคjาของเงิน 

การทดลอง 
จำนวน

นักเรียน 

คะแนนระหวjางเรียน  

คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 30  คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย ร7อยละ คะแนนเฉล่ีย ร7อยละ 

หน่ึงตjอหน่ึง 3 36.33 72.67 22.00 73.33 
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กลุjมเล็ก 9 39.67 79.33 23.44 78.15 

ภาคสนาม 30 41.48 82.87 24.70 82.34 

            จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน วิชา คณิตศาสตรD เรื่อง 

ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5  ปGการศึกษา 2563 ที่ไมjใชjกลุjมตัวอยjาง

และไมjเคยได7รับการจัดประสบการณDเรื่องนี้มากjอน ปรากฏผลการทดลองทั้ง 3 กลุjม ประกอบด7วย แบบการ

ทดลองแบบหนึ่งตjอหนึ่ง ปรากฏวjาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เทjากับ 72.67 /73.33

แบบการทดลองกลุjมยjอย ปรากฏวjาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน  มีคjาเทjากับ79.33  

/78.15 และแบบการทดลองภาคสนาม ผลปรากฏวjาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน  มีคjา

เทjากับ 82.87/82.34 ซ่ึงสูงกวjาเกณฑD 80/80 ท่ีผู7วิจัยต้ังเกณฑDไว7 

 

ตารางท่ี  2   การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนของกลุjมทดลองและกลุjมควบคุม 

นักเรียน จำนวน 

(n) 

คjาเฉล่ีย 

(�̅�) 

สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) 

คjา t Sig. 

กลุjมทดลอง 38 10.97 1.42 
1.33 .18 

กลุjมควบคุม 38 10.24 3.11 

       จากตารางท่ี 2   การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนของกลุjมทดลองและกลุjมควบคุม พบวjา 

คะแนนกjอนเรียนของกลุjมทดลองมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 10.97 คะแนนกjอนเรียนของกลุjมควบคุมมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 

10.24 เม่ือเปรียบเทียบแล7วมีความแตกตjางเทjากับ 0.73  

 

ตารางท่ี  3   การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนและหลังเรียนของกลุjมทดลอง 

ทดสอบ จำนวน 

(n) 

คjาเฉล่ีย 

(�̅�) 

สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) 

คjา t Sig. 

กjอนเรียน 38 10.97 1.42 
-16.56 .000 

หลังเรียน 38 18.79 2.34 

p < .05 

  จากตารางท่ี  3 การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนและหลังเรียนของกลุjมทดลอง  พบวjา คะแนน

กjอนเรียนมีคjาเฉลี่ยเทjากับ  10.97  คะแนนหลังเรียนมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 18.79 และเมื่อเปรียบเทียบระหวjาง

คะแนนกjอนเรียนและหลังเรียน พบวjา คะแนนหลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 
 
 

 

~ 811 ~ 

 

ตารางท่ี  4   การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนและหลังเรียนของกลุjมควบคุม 

ทดสอบ จำนวน 

(n) 

คjาเฉล่ีย 

(�̅�) 

สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) 

คjา t Sig. 

กjอนเรียน 38 10.24 3.11 
-4.97 .000 

หลังเรียน 38 12.61 4.16 

  p < .05 

  จากตารางท่ี  4 การเปรียบเทียบคะแนนกjอนเรียนและหลังเรียนของกลุjมควบคุม  พบวjา คะแนน

กjอนเรียนมีคjาเฉล่ียเทjากับ 10.24 คะแนนหลังเรียนมีคjาเฉล่ียเทjากับ 12.61 และเม่ือเปรียบเทียบระหวjาง

คะแนนกjอนเรียนและหลังเรียน พบวjา คะแนนหลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี  5   การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุjมทดลองและกลุjมควบคุม 

นักเรียน จำนวน 

(n) 

คjาเฉล่ีย 

(�̅�) 

สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) 

คjา t Sig. 

กลุjมทดลอง 38 18.79 2.33 
7.98 .017* 

กลุjมควบคุม 38 12.61 4.16 

  p < .05 

 

จากตารางท่ี  5  พบวjา  คjาเฉล่ียของคะแนนในการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียน

กลุjมทดลอง คือกลุjมท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เร่ือง  ดอกเบ้ียและมูลคjา

ของเงิน  มีคjาเทjากับ  18.79  และนักเรียนกลุjมควบคุม คือกลุjมท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7โดยวิธี ปกติ มี

คjาเฉล่ียเทjากับ 12.61 เม่ือเปรียบเทียบแล7วมีความแตกตjาง เทjากับ 6.18 ดังน้ันจากการทดสอบคjา  t-test 

พบวjานักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7 บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวjานักเรียนท่ีได7รับ การจัดการเรียนรู7โดยวิธีปกติ อยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 

อภิปรายสรุปผล 

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 ตามเกณฑD 80/80 พบวjาได7บทเรียน คอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง 

ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5  มีประสิทธิภาพ 82.96 /82.34  ซึ่งตาม

เกณฑDที ่กำหนดไว7 80/80 ซึ ่งผู 7ว ิจ ัยออกแบบและสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรD ชjวยสอนจนได7บทเรียน
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คอมพิวเตอรDชjวยสอนที่มีลักษณะของบทเรียนเปqนการนำเสนอสื่อประสมโดย การนำเสนอด7วยข7อความ เสียง 

ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงแบjงเปqน 5 บทเรียน แตjละบทเรียนจะมี กิจกรรมให7นักเรียนได7ฝ�กทักษะ จากน้ันนำ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนที ่สร7างขึ ้นไปหา ประสิทธิภาพของบทเรียน 3 ขั ้นตอน คือ ทดลองแบบ

รายบุคคล โดยทดลองกับนักเรียน จำนวน 3 คน ที่มีระดับสติป�ญญาแตกตjางกัน (เกjง ปานกลาง อjอน) เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใน เรื่องเกี่ยวกับการสื่อความหมาย ลำดับการนำเสนอภาพ เสียง แล7วนำไป

ปรับปรุงแก7ไข จากนั้นทดลอง กับกลุjมเล็ก ทดลองใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนครั้งท่ี 2 หลังจากที่ได7

ปรับปรุงบทเรียนแล7ว โดย ทดลองกับนักเรียนจำนวน 9 คน ที่มีสติป�ญญาคละกันโดยคัดเลือกเด็กเกjง จำนวน 

3 คน ปานกลาง 3 คน และเด็กอjอน 3 คน แล7วนำไปปรับปรุงแก7ไข จากนั้นทดลองกับกลุjมใหญj ทดลองใช7

บทเรียน คอมพิวเตอรDชjวยสอนครั้งท่ี 3 หลังจากที่ได7ปรับปรุงบทเรียนแล7ว โดยทดลองกับนักเรียนใกล7เคียง 

จำนวนที่ทดลองจริง โดยมีเด็กเกjง เด็กปานกลาง และเด็กอjอน คละกัน เพื่อวิเคราะหDหาประสิทธิภาพ ของ

บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนตามเกณฑD 80/80 จากการสร7างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรD ชjวยสอน

ตามลำดับขั้นตอน การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในแตjละครั้งทำให7ทราบถึงป�ญหาและ ข7อบกพรjองแล7ว

นำมาปรับปรุงแก7ไข ทำให7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนมีประสิทธิภาพเปqนไปตาม เกณฑDท่ีกำหนด ซ่ึง

สอดคล7องกับงานวิจัยของ   ผกาวรรณ อjอนขวัญเพ็ชร (2556) ได7ศึกษาการพัฒนาบาเรียนคอมพิวเตอรDชjวย

สอนเร่ือง ความนjาจะเปqน  สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 3 ท่ีมีตjอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบวjา 

บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง ความนjาจะเปqน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 

82.17/81.36 ซึ่งสูงกวjาเกณฑDที่กำหนด 80/80 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได7รับการจัดการ

เรียนรู7โดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง ความนjาจะเปqน สูงกวjานักเรียนที่ได7รับการจัดการเรียนรู7โดย

วิธีปกติ และสอดคล7องกับ วิจัยของ พรทวี มีศรี ( 2561 )การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรD

ชjวยสอน เรื่อง ความนjาจะเปqนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 โรงเรียนบ7านคjาย อำเภอบ7านคjาย 

จังหวัดระยอง ปGการศึกษา 2561 พบวjาได7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื ่อง ความนjาจะเปqน สำหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปGท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.15/81.74 ซึ่งตามเกณฑDที่กำหนดไว7 80/80 ซึ่งผู7วิจัย

ออกแบบและสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนจนได7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนที่มีลักษณะของบทเรียน

เปqนการนาเสนอสื่อประสมโดยการนาเสนอด7วยข7อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  สอดคล7อง ประจักษD 

อะนันทา (2554) ได7ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง ความนjาจะเปqนของเหตุการณD วิชา

คณิตศาสตรDพื ้นฐาน ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวjา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนมีประสิทธิภาพ 

83.15/82.08 2) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนอยูj ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.15, S.D. 

= 0.52) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียนที่เรียน สอดคล7องกับ  วีระศักด์ิ พัทบุรี (2545) ได7ศึกษาการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง ฟ�งกDชันตรีโกณมิติของจำนวนจริงและมุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 

4 พบวjาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวย   สอนมีประสิทธิภาพเทjากับ 84.83/82.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนที่เรียนโดยใช7บทเรียน คอมพิวเตอรDชjวยสอนหลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได7รับการสอนโดยใช7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนสูงกวjานักเรียนท่ี

ได7รับการสอนแบบ ปกติอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล7องกับ ชณรรษ  หาญอาษา (2550) ได7

ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เรื่อง เทคนิคการบันทึกเสียงสำหรับผลิตรายการวิทยุ ระดับปริญญาตรี 

พบวjาได7บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียที ่มีคุณภาพด7านเนื ้อหา อยู jในระดับดีมาก และด7านเทคโนโลยี

การศึกษาอยูjในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 89.85/89.41 สอดคล7องกับ นรินทรD  มากดี (2553) ได7ศึกษาการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน กลุjมสาระการเรียนรู 7คณิตศาสตรD เรื ่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 3 พบวjาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนมีประสิทธิภาพ 84.17/81.60 และผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ได7รับการสอนโดยใช7บทเรียน คอมพิวเตอรDชjวยสอนสูงกวjานักเรียนที่ได7 รับการสอนแบบปกติ อยjางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จากเหตุผลดังกลjาวทำให7บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนที่ผู 7ศึกษาค7นคว7า

พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑD 80/80 เปqนไปตามจุดมุjงหมายที่ตั ้งไว7  สามารถนำไปใช7ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได7อยjางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุjมทดลองและกลุjมควบคุม  ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 5   ผลคะแนนสอบ  เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  สำหรับนักเรียนชั้นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 5   กลุjมทดลองสูงกวjากลุjมควบคุม  มีคะแนนเฉลี่ยกลุjมทดลองเทjากับ  18.79  คะแนน  สjวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทjากับ  2.33  และคะแนนเฉลี่ยของกลุjมควบคุมเทjากับ  12.61   คะแนน  สjวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทjากับ  4.16   เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกลุjมทดลองและกลุjมควบคุม  พบวjาคะแนนเฉลี่ยกลุjม

ทดลองสูงกวjากลุjมควบคุม  อยjางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สอดคล7องกับวัตถุประสงคDข7อที่ 2 ทั้งน้ี

เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนได7ผjานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม  

ทำให7ผู7เรียนมีความเข7าใจเนื้อหามากขึ้น  อีกทั้งผู7วิจัยได7ออกแบบบทเรียนโดยนึกถึงความแตกตjางระหวjาง

บุคคล  คือนักเรียนแตjละคนจะเปqนผู7เลือกเรียงลำดับตามลำดับความสนใจของตนเองได7  รวมทั้งเรียนซ้ำใน

เนื้อหาที่ยังไมjเข7าใจได7อยjางมีอิสระ  และหลังจากเรียนจบแตjละเนื้อหานักเรียนก็จะได7รับเสริมแรงทันทีเพื่อให7

มีกำลังใจเรียนมากยิ่งขึ้นสอดคล7องกับ  กลjาววjา  บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนเปqนสื่อในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช7คอมพิวเตอรD  ซึ่งใช7คอมพิวเตอรDในการนำเสนอลักษณะของสื่อประสมซึ่งได7แกjข7อความ รูปภาพน่ิง 

กราฟ�ก วิดีโอ  แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศนD ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในการบรรยายประกอบ  เพ่ือถjายทอดความรู7

เน้ือหาบทเรียนในรูปแบบท่ีใกล7เคียงกับการสอนโดยครูสอนในห7องเรียนมากท่ีสุด  โดยมีเป�าหมายท่ีสำคัญก็คือ

สามารถสร7างแรงจูงใจให7ผู7เรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น  และเสริมสร7างให7เกิดความต7องการที่จะอยากศึกษา

เรียนรู7  คอมพิวเตอรDชjวยสอนเปqนตัวอยjางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตjอตัว ซึ่งผู7เรียนเกิดการเรียนรู7

จากการมีปฏิสัมพันธD หรือการโต7ตอบพร7อมทั้งการได7รับผลป�อนกลับ (FEEDBACK)  นอกจากนี้ยังเปqนสื่อท่ี

สามารถตอบสนองความแตกตjางระหวjางผู7เรียนได7เปqนอยjางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบ
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ความเข7าใจของผู7เรียนได7ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล7อง กับศิริวรรณ  เหมะศิวะ (2561) ได7ทำการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน เรื่อง เศษสjวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGที่ 6 พบวjา คะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อีกทั้งประกอบกับผู7วิจัยได7ดำเนินการ

จัดการเรียนรู7ตามแผนการสอนท่ีสร7างข้ึน แตjละแผนการจัดการเรียนรู7มีกิจกรรมท่ีสร7างความสนใจให7กับผู7เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู7เปqนขั้นตอน ขั้นนำมีการแทรกเกมเพื่อกระตุ7นความสนใจในเรื่องที่จะเรียน และใน

ขั้นสรุป ผู7วิจัยและผู7เรียนได7รjวมกันอภิปรายเนื้อหาในแตjละเรื่องเพื่อเปqนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งชั่วโมง 

และยังมีการทดสอบความรู7หลังจากที่เรียนเนื้อหาแตjละเรื่อง โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง ดอกเบ้ียและมูลคjาของเงิน ท่ีผjานการหาคุณภาพของข7อสอบมาแล7ว 

 

 

ขzอเสนอแนะ  

 ขzอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชz 

จากผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื ่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน มีคjา

ประสิทธิภาพเปqนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว7 และจากผลการวิจัยพบวjา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD 

เรื ่อง ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน  คะแนนหลังเรียนของกลุjมทดลองสูงกวjากลุjมควบคุม สjวนหนึ่งที่ทำให7

งานวิจัยประสบความสำเร็จ น่ันก็คือ การสร7างแรงบันดาลให7กับนักเรียน ซ่ึงสามารถทำได7 ดังน้ี 

1. การสร7างแรงจูงใจ การเสริมแรง ให7นักเรียนมีความกระตือรือร7น อยากเรียนรู7 ซึ่งทำได7โดยการ

กระตุ7นด7วยการนำเกมเข7ามาเปqนสื่อการเรียน ทjาทาง น้ำเสียงที่พูด ทjาทางที่ใช7ทำให7ดูนjาสนใจ เพื่อดึงดูดให7

นักเรียนสนใจ 

2. การสร7างเนื้อหาที่เรียงลำดับจากงjายไปยาก ผjานการถjายทอดเรื่องราวเปqนตัวละคร ตัวการDตูน ให7

นjาเรียนรู7 นjาติดตาม การใช7ภาษาที่เข7าใจงjายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งทำให7เกิดการเรียนรู7ที่งjายขึ้นและ

นักเรียนได7เข7าใจเน้ือหาท่ีนำเสนอ 

3. การออกแบบบทเรียน ทั้งภาพ เสียงประกอบ สีสันที่สวยงาม การมีผลย7อนกลับให7นักเรียนได7รับรู7 

เพื่อให7นักเรียนเกิดความรู7สึกรjวมในการเรียน ซึ่งจะสjงผลให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7ได7ด7วยตนเองและสามารถ

พัฒนาความรู7ของนักเรียนได7 

 ขzอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต6อไป 

1. ผู7วิจัยทำการสร7างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนวิชาคณิตศาสตรD เรื่อง

ดอกเบี้ยและมูลคjาของเงิน พบวjา บทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนมีประสิทธิภาพเปqนไปตามเกณฑD 80/80 ซ่ึง

จากผลของประสิทธิภาพดังกลjาวสามารถนำไปตjอยอดและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอน ในลักษณะ
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ของบทเรียนออนไลนD เพื่อให7นักเรียนเกิดความอิสระตjอการเรียนรู7และกระตุ7นความนjาสนใจในการเรียนรู7ให7

มากย่ิงข้ึน 

2. ในการสร7างบทเรียนคอมพิวเตอรDชjวยสอนควรทำการศึกษาข7อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวละคร หรือ

การDตูน ที่นักเรียนชื่นชอบให7เหมาะสมกับสถานการณDป�จจุบันและวัยของนักเรียน เพื่อเพิ่มอรรถรสและความ

สนุกสนามเพลิดเพลินของบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปqนประโยชนDตjอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน รวมถึงเจตคติท่ีดีตjอวิชาคณิตศาสตรDตjอไป 
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บทคัดย;อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคD คือ เพื่อศึกษาความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน

ของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสู tตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด (COVID-19) เพื ่อศึกษาและ

วิเคราะหDความคิดเห็นของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด (COVID-19) 

เกี่ยวกับความต7องการประกอบอาชีพด7านอุตสาหกรรมการบิน เครื่องมือที่ใช7 คือ แบบสอบถาม จำนวน 3 

ตอนมีคtาดัชนีความสอดคล7องตั้งแตt 0.7 ทุกข7อ กลุtมตัวอยtางคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตบาง

แสน) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) และ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรD (วิทยาเขตหลัก) จำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช7การสุtมตัวอยtางโดยไมtใช7หลัก

ความนtาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ได7จากการสุtมตัวอยtางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย

ครั้งนี้เป�นแบบสอบถามประมาณคtา 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลได7แกt คtาร7อยละ 

คtาเฉลี่ย คtาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหDความแตกตtางของคtาเฉลี่ย (Independent Samples t-test) 

การวิเคราะหDความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบวtา ผู7ตอบแบบสอบถามสtวนใหญtเป�นเพศหญิงมีจำนวนทั้งสิ้น 212 คน คิดเป�นร7อยละ 

53.00 เมื่อพิจารณาจากอายุของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน พบวtา สtวนใหญtจะอยูtในชtวงอายุ 22 ถึง 

24 ปG มีจำนวนทั้งสิ้น 268 คน คิดเป�นร7อยละ 67.00 ในสtวนของสถานที่ศึกษา พบวtา สtวนใหญtศึกษาใน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มีจำนวนทั้งส้ิน 200 คน คิดเป�นร7อยละ 50.00 เมื่อพิจารณาจาก       

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม พบวtา สtวนใหญtผลการเรียน 3.01 ถึง 3.50 มีจำนวนทั้งสิ้น 218 คน คิดเป�นร7อยละ 

54.50 เมื่อพิจารณาจากอาชีพด7านการบินที่สนใจ พบวtา สtวนใหญtเป�นพนักงานต7อนรับบนเครื่องบิน มีจำนวน 

93 คน ค ิดเป �นร 7อยละ 23.25 เม ื ่อพ ิจารณาเป�นรายด7านพบวtา ความต7องการประกอบอาชีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุ tมบุคคลที ่กำลังเข7าสู tตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาด โควิด     
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(COVID-19) โดยรวมอยูtในระดับมาก คือ 1. ด7านลักษณะงาน โดยภาพรวมอยูtในระดับมาก (Mean = 4.50, 

S.D. = 0.49) 2. ด7านความสัมพันธDระหวtางมนุษยD โดยภาพรวมอยูtในระดับมาก (Mean = 4.47, S.D. = 0.50) 

3. ด7านความมั่นคงในการทำงานและชีวิต โดยภาพรวมอยูtในระดับมาก (Mean = 4.44, S.D. = 0.50) และ    

4. ด7านส่ิงแวดล7อมในการทำงานโดยภาพรวมอยูtในระดับมาก (Mean 4.45 =, S.D. = 0.38)  

 

คำสำคัญ : ความต7องการประกอบอาชีพ  ภาคอุตสาหกรรมการบิน  กลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน  

 

Abstract 

The purpose of this research is to study the occupational needs of the aviation industry 

among individuals entering the labor market after the COVID-19 situation to study and analyze 

the opinions of individuals entering the country. To the labor market after the COVID-19 

situation, the tool used was a 3-part questionnaire with a conformity index from 0.7 for all 

items. Burapha University students (Bangsaen Campus) Student, King Mongkut's University of 

Technology North Bangkok (Rayong Campus) and students from Rajabhat Rajanagarindra 

University (Main Campus) A total of 400 students using a sampling without a probability basis. 

(Nonprobability Sampling) was obtained from a specific sampling. The instrument used in this 

research was a questionnaire for estimating 5 levels (Rating Scale). The statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation. Analysis of Difference of Mean 

(Independent Samples t-test) One-way ANOVA Analysis. 

 The research results respondents were found that Most of them were female, with a 

total of 212 people, or 53.00 percent, considering the age of the group of persons entering 

the labor market found that most were in the age range of 22 to 24 years, with a total of 268 

people, representing a total of 268 percent. 67.00 In terms of educational establishments, 

most of them studied in Burapha College. Bangsaen Campus A total of 200 people, 

representing 50.00 percent. When considering the cumulative average results found that most 

of the grades 3.01 to 3.50, there were 218 people, or 54.50 percent. Most of them were flight 

attendants of 93 people, representing 23.25 percent. The overall demand for a career in the 

aviation industry of individuals entering the labor market after the COVID-19 situation is at the 

highest level. Overall, it was at the highest level (Mean = 4.50, S.D. = 0.49). 2. Human relations. 

Overall, it was at the highest level (Mean = 4.47, S.D. = 0.50). 3. Work and life stability. Overall, 
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it was the highest (Mean = 4.44, S.D. = 0.50) and 4. The overall working environment was at 

the highest level (Mean 4.45 =, S.D. = 0.38). 

 

Keywords: Career Requirements, Aviation Industry, A group of individuals entering the labor   

                 market 

 

บทนำ 

ประเทศไทยนับวtาเป�นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต7ที่มีชื่อเสียงด7านความหลากหลายของ

แหลtงทtองเที่ยวทั้งแหลtงทtองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแหลtงทtองเที่ยวที่มนุษยDสร7างขึ้น รวมถึงแหลtง

ทtองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป�นเอกลักษณDเฉพาะซึ่งสามารถดึงดูดให7เกิดการนักทtองเที่ยวเป�นจำนวนมากในแตt

ละปG อาจกลtาวได7วtาการทtองเที่ยวเป�นกลไกหนึ่งที่สามารถดึงดูดให7เกิดการลงทุนทั้งในระดับจังหวัด ระดับ

ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งสtงผลโดยตรงตtอการจ7างงานในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข7องอาทิ อุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมขนสtงโดยเฉพาะอยtางยิ่งอุตสาหกรรมด7านการบริการและการทtองเที่ยว (ระบบสถิติ

ทtองเท่ียวของประเทศไทย, 2560) จากระบบสถิติทtองเที่ยวของประเทศไทยสามารถสรุปสถานการณDทtองเที่ยว

ระหวtางประเทศปG 2561 พบวtามีจำนวนนักทtองเที่ยวชาวตtางชาติเดินทางมาทtองเที่ยวในประเทศไทยจำนวน

มากถึง 38.27 ล7านคนและสามารถนำรายได7เข7าสูtประเทศเป�นจำนวนถึง 200 ล7านบาท ในขณะเดียวกัน            

หากพิจารณาถึงความต7องการเดินทางทtองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยสามารถสรุปจากสถานการณD      

การทtองเที ่ยวชาวไทยภายในประเทศปG 2561 พบวtาตั ้งแตtเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมมีจำนวน

นักทtองเที่ยวชาวไทยเดินทางทtองเที่ยวภายในประเทศมีจำนวนมากถึง 164.24 ล7านคนซึ่งทำให7เกิดรายได7

หมุนเวียนภายในประเทศมากกวtา 1,068.20 ล7านบาท (กองเศรษฐกิจการทtองเที ่ยวและกีฬาสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการทtองเที่ยวและกีฬา, 2562) จากสถิติตัวเลขการทtองเที่ยวทั้งชาวไทยชาวตtางชาติและรายได7

จากการทtองเที่ยวข7างต7นอาจกลtาวได7วtาอุตสาหกรรมการทtองเที่ยวและการบริการถือเป�นอุตสาหกรรมท่ี    

สร7างรายได7ให7กับประเทศเป�นจำนวนมหาศาลในแตtละปGและจากการวิเคราะหDสถานการณDทtองเที่ยวโดยรวม

ของประเทศพบวtายังมีความต7องการเดินทางทtองเที ่ยวท้ังของนักทtองเที ่ยวชาวไทยและนักทtองเที ่ยว

ชาวตtางชาติมีแนวโน7มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทุกปG (กระแสทรรศนD, 2558) 

 การแพรtระบาดของ COVID-19 ที ่องคDการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) 

ยกระดับให7เป�น “ภาวะการระบาดใหญtทั่วโลก (Pandemic)” แล7ว แม7มีขtาวดีจากจีนที่สถานการณDเริ่มทรงตัว

แตtการแพรtระบาดในประเทศอื่นนอกจากจีนกลับขยายไปมากกวtา 60 ประเทศโดยข7อมูล ณ 15 มีนาคม 63 มี

ผู7ติดเชื้อสะสม 1.4 แสนราย ประเทศที่มีผู7ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันสูงถึงกวtา 2 ใน 

5 ของโลก หลายสถาบันคาดวtา COVID -19 จะสร7างมูลคtาความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกวtากรณีของโลก 
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สำหรับผลกระทบครั้งนี ้ ในด7านการค7าโลก ด7านการทtองเที่ยว สมาคมขนสtงทางอากาศระหวtางประเทศ 

(International Transport Association, IATA) ประเมินวtากรณีที ่มีการแพรtระบาดอยูtในวงจำกัดรายรับ   

การทtองเที่ยวโลกจะลดลง 63,000 ล7านดอลลารD โดยเอเชียจะได7รับผลกระทบสูงสุด รองลงมา คือ ยุโรปอ่ืน 

ญี่ปุ �น อิตาลี และเยอรมนีซึ ่งล7วนเป�นแหลtงทtองเที่ยวสำคัญของนักทtองเที่ยวจีนขณะที่สภาอุตสาหกรรม

ทtองเที่ยวแหtงประเทศไทยประเมินวtาจะสtงผลกระทบตtอการทtองเที่ยวไทยไมtต่ำกวtา 6 เดือนและสูญเสียรายได7

กวtา 2.5 แสนล7านบาท (World Health Organization, 2563)  

 จากการระบาดของโรคโคโรนtาไวรัสเป�นเรื่องที่มีความกังวลอยtางมากตtออุตสาหกรรมการบินและ

แสดงถึงความท7าทายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจสนามบินในแงtของปริมาณการจราจรรายได7 การเช่ือมตtอ

และข7อกำหนดตtางๆ ผู7ให7บริการสนามบินยังคงเป�นอันดับแรกและสำคัญท่ีสุดท่ีเก่ียวข7องกับการปกป องสุขภาพ

และสวัสดิการของนักเดินทาง พนักงาน และประชาชน รวมถึงการลดโอกาสในการแพรtกระจายของโรคติดตtอ

การสูญเสียผู7โดยสาร และการขนสtงสินค7าการสูญเสียรายได7 ซึ่งสtงผลกระทบตtอความสามารถของสนามบินใน

การกู7เงินทุนและต7นทุน การดำเนินงาน และการสูญเสีย การให7บริการจากการยกเลิกเที่ยวบิน ล7วนสร7างภัย

คุกคามตtอการดำเนินงานของสนามบิน สายการบินยังคงมีบทบาทสำคัญตtอไปในป¡จจุบันด7วยการขนสtงสิ่งของ

จำเป�น รวมถึงเวชภัณฑD และการสtงกลับของคนหลายพันที่ติดอยูtทั่วโลกโดยข7อจำกัดการเดินทางและหลังจาก

มีการระบาดของโรคโควิด Covid-19 รัฐบาลแตtละประเทศจะต7องใช7สายการบินเพื่อสนับสนุนการฟ¤¥นตัวทาง

เศรษฐกิจเชื่อมตtอศูนยDกลางการผลิตและสนับสนุนการทtองเที่ยว นั่นเป�นเหตุผลวtาทำไมจึงต7องลงมือแก7ไข

ป¡ญหาในตอนน้ีและเรtงดtวนกtอนท่ีจะสายเกินไป (Clifford, 2563) 

 สถานการณDการแพรtระบาดของโควิด-19 ได7สะท7อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายมิติทั้งในเรื่อง

พฤติกรรมมนุษยD พฤติกรรมการบริโภคและการบริการ โดยสิ่งหนึ่งที่ได7รับผลกระทบอยtางรวดเร็วและรุนแรง

คือภาคอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเสมือนการล7มของโดมิโนtที่ได7รับผลกระทบในทุกๆ สtวนของอุตสาหกรรมการ

บิน ผลกระทบยังเกิดการระงับเที่ยวบิน การจำกัดเส7นทางการบิน การยกเลิกสายการบิน การลดต7นทุน      

การลดจำนวนพนักงานสายการบิน และการจำกัดเงื่อนไขสtวนมาตรการในการเดินทางของผู7โดยสาร ทุกอยtาง

ล7วนสะท7อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอาจกลtาวได7วtาเป�นภัยคุกคามที่อันตรายตtอมนุษยDและนานาประเทศ 

สิ่งที่จำเป�นตtอการรับมือที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตหลังสถานการณDโควิด-19 คลี่คลายลง        

ซึ่งการอยูtรอดของอุตสาหกรรมการบินคือเรื่องสำคัญที่ผู 7มีสtวนเกี่ยวข7องต7องตระหนักถึงการแก7ไขป¡ญหา    

อยtางจริงจัง เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินคือตัวแปรที่สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ลลิต

ลักษณD ธารีเกษ และ พจนา สิมะเสถียร, 2563)  

 จากที่มาและความสำคัญของป¡ญหาดังกลtาวข7างต7น คณะผู7วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องความต7องการ

ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาด

โควิด (COVID-19) ทั้งนี้ผลที่คาดวtาจะได7รับจากการศึกษาจะทำให7ผู7ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินท่ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 821 ~ 
 

ทำการศึกษาความต7องการประกอบอาชีพของประชาชนสามารถนำผลที่ได7รับไปใช7เป�นแนวทางในการศึกษา

หาข7อมูลเพื่อให7ตอบสนองกับการรับพนักงานและตอบสนองความต7องการของประชากรที่ต7องการประกอบ

อาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินในอนาคตรวมถึงสามารถสร7างความได7เปรียบทางการแขtงขันของธุรกิจใน

ระยะยาวได7 ภาครัฐหรือหนtวยงานที่เกี่ยวข7องกับธุรกิจการบินสามารถนำผลที่ได7จากการศึกษาไปใช7พัฒนากล

ยุทธDการปรับตัวตtอเศรษฐกิจและสามารถนำไปปรับใช7ในด7านของการป องกันผลกระทบที่เป�นอยูtตอนนี้ทำให7

เกิดความยั ่งยืนในธุรกิจและยังคงอยู tของการประกอบธุรกิจระยะยาวรวมถึงการรับมืออยtางถูกวิธีโดย         

การสร7างเครือขtายพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือโอกาสทางธุรกิจให7เพ่ิมสูงข้ึนตtอไป 

 

วัตถุประสงคFการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความต7องการตtอการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลัง

เข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด (COVID-19) 

 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหDความคิดเห็นของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรค

ระบาดโควิด (COVID-19) เก่ียวกับความต7องการประกอบอาชีพด7านอุตสาหกรรมการบิน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตด7านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในเรื่องความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน

ของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด (COVID-19) ได7มีการศึกษาข7อมูล

ปฐมภูมิและข7อมูลทุติยภูมิของความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลัง

เข7าสูtตลาดแรงงาน 

2. ขอบเขตด7านประชากรและกลุtมตัวอยtาง ประชากรที่ใช7ในการศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาจากกลุtม

บุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานซึ่งมีความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน (นักศึกษาชั้นปGท่ี 

4 เทtาน้ัน) ซ่ึงในการศึกษาน้ีคณะผู7วิจัยได7กำหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู7วิจัยได7ใช7แบบสอบถาม (Questionnaires) เป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข7อมูลโดยสร7างขึ ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพื ่อศึกษาและวิเคราะหDต7องการตtอการประกอบอาชีพ         

ในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุ tมบุคคลที ่กำลังเข7าสู tตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด    

(COVID-19) 
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 1. ประชากรและกลุ;มตัวอย;าง 

     ประชากรที่ใช7ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานซึ่งมีความต7องการ

ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งในการศึกษานี้คณะผู7วิจัยได7กำหนดพื้นที่ในการศึกษาในจังหวัด

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เนื่องจากประชากรที่ใช7ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจำนวนไมtแนtนอน ดังนั้น ขนาด

ตัวอยtางสามารถคำนวณได7จากสูตรไมtทราบขนาดตัวอยtางของ W.G. Cochran โดยใช7การสุtมตัวอยtางโดยไมtใช7

หลักความนtาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ด7วยวิธีการสุtมกลุtมตัวอยtางแบบเจาะจง โดยกำหนดระดับ

คtาความเช่ือม่ันร7อยละ 95 และระดับคtาความคลาดเคล่ือนร7อยละ 5 

 2. ตัวแปรท่ีใช'ศึกษา  

     ตัวแปรท่ีใช7ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

     1. ตัวแปรต7นที่ใช7ในการศึกษาวิจัย ได7แกt เพศ อายุ สถานที่ศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ

อาชีพด7านการบิน 

     2. ตัวแปรตามใช7ในการวิจัย ได7แกt ด7านลักษณะงาน ด7านความมั่นคงในการทำงานและชีวิต      

ด7านความสัมพันธDระหวtางบุคคล และด7านส่ิงแวดล7อมในการทำงาน 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได7ใช7แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยพิจารณาถึงแนวคิดให7ครอบคลุมถึง

วัตถุประสงคDของการศึกษาในลักษณะคำถามปลายป©ดและคำถามปลายเป©ด โดยคำถามปลายป©ดมีเกณฑDการ

ให7คะแนนคำตอบจำนวน 5 ระดับ ตามมาตราสtวนประเมินคtา ซึ่งคำถามปลายป©ดประกอบด7วย 2 สtวน ได7แกt  

สtวนที่ 1 ข7อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางด7านประชากรศาสตรDของผู7ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป�น

แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) สtวนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความต7องการประกอบอาชีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุ tมบุคคลที ่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด     

(COVID-19) และคำถามปลายเป©ดซ่ึงเป�นสtวนท่ี 3 ของแบบสอบถามมีไว7สำหรับแสดงความคิดเห็นที่มีตtอความ

ต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณD

โรคระบาดโควิด (COVID-19) โดยได7ตรวจสอบความถูกต7องของข7อมูลแบบสอบถามด7วยวิธีการหาคtา IOC   

จากผู7ทรงคุณวุฒิหรือผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทtาน และนำแบบสอบถามไปทดลองใช7 (Try Out) กับกลุtมตัวอยtาง 

โดยคิดเป�นร7อยละ 10 ของแบบสอบถามฉบับจริง จำนวน 40 ชุด กับกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานที่มี

ลักษณะขอบเขตประชากรและกลุ tมตัวอยtางและกลุ tมตัวอยtางคล7ายคลึงกันเพื ่อหาความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถาม โดยใช7สูตรวิธีการการหาคtาสัมประสิทธิ์แอลฟ�า เพื่อทดลองหาคtาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ซ่ึงมีคtาเทtากับ 0.823 
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 4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข'อมูล 

    การเก็บรวบรวมเพื่อใช7ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด7วยข7อมูลจากแหลtงปฐมภูมิ (Primary 

Data) และข7อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข7อมูลจากแหลtงข7อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคD

ในการวิจัยคร้ังน้ี  

     1) การเก็บรวบรวมข7อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป�นข7อมูลที่ได7จากการเก็บข7อมูลผtานการเก็บแบบสอบถาม

จากกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน จำนวน 400 คน 

     2) การเก็บรวบรวมทุติยภูมิ ข7อมูลสtวนนี้ผู 7วิจัยได7ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข7อง

ตลอดจนข7อมูลจากอินเตอรDเน็ต 

 5. การวิเคราะหFข'อมูล 

     สถิติที่ใช7วิเคราะหDข7อมูลในการวิจัยนี้ประกอบไปด7วย 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

เชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใช7วิเคราะหDข7อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 สถิติเชิงอนุมานจะใช7

วิเคราะหDข7อมูลในการทดสอบสมมติฐานแตtละข7อโดยรายละเอียด และขั้นตอนการวิเคราะหDตามสมมติฐานใน

การวิจัยดังตtอไปน้ี 

     1. การวิเคราะหDข7อมูลโดยใช7เชิงสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะหDข7อมูลเชิง

พรรณนาจะใช7คtาความถี่ คtาร7อยละ คtาเฉลี่ยและสtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช7อธิบายให7เห็นลักษณะของข7อมูล

ทางประชากรศาสตรDของผู7ตอบแบบสอบถามและเกี่ยวกับข7อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูt

ตลาดแรงงาน ซึ่งมีความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินสามารถกำหนดการให7คะแนน

แบบสอบถามมาตราสtวนประมาณคtาของผู7ที่ประเมินให7คtาคะแนนเป�น 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งกำหนด

เกณฑDน้ำหนักในแตtละตัวเลือกในการประเมินผลจะใช7วิธีการแปลผลแบบสอบถามโดยใช7คtาเฉลี ่ยตาม

หลักเกณฑDการแบtงอันตรภาคช้ัน  

     2. การวิเคราะหDข7อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป�นการทดสอบสมมติฐานโดย

ใช7สถิติ t-test และ One Way ANOVA (f-test) ใช7อธิบายความแตกตtางระหวtางตัวแปรต7น และตัวแปรตาม

ทดสอบ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 เพื่อทดสอบลักษณะประชากรศาสตรDในด7านเพศ อายุ ผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม และอาชีพด7านการบินตtอความต7องการจำเป�นในภาครัฐหรือหนtวยงานที่เกี่ยวข7องกับธุรกิจการบิน

สามารถนำผลที่ได7จากการศึกษาไปใช7พัฒนากลยุทธDการปรับตัวตtอเศรษฐกิจและผลกระทบที่เป�นอยูtตอนนี้ทำ

ให7เกิดความยั่งยืนในและยังคงอยูtของการประกอบธุรกิจระยะยาวรวมถึงการรับมืออยtางถูกวิธีโดยการสร7าง

เครือขtายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อโอกาสทางธุรกิจให7เพิ่มสูงขึ้นตtอไป โดยการวิเคราะหD t-test เพื่อทดสอบความ

แตกตtาง 

   2.1 การทดสอบสมมต ิฐานในส tวนของเพศท ี ่ม ีความต 7องการประกอบอาช ีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด-19 (t-test) 
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   2.2 การทดสอบสมมติฐานในสtวนของ อายุ สถานท่ีศึกษา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม และอาชีพ

ด7านการบิน (F-test) 

 

ผลการวิจัย 

ความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลัง

สถานการณDโรคระบาดโควิด-19 วัตถุประสงคDการวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะหDความต7องการตtอการประกอบ

อาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด       

(COVID-19) สามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
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เพศหญิงจำนวน 

212 คน 

อายุระหวtาง 

22-24 จำนวน 

268 คน 

สถานศึกษา  

ม.บูรพา จำนวน 

200 คน 

ผลการเรียน

ระหวtาง 3.01-

3.50 จำนวน 

218 คน 

อาชีพท่ีสนใจคือ

พนักงานต7อนรับ

บนเคร่ืองบิน 

จำนวน 93 คน 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรศาสตรDของกลุtมบุคลคลท่ีกำลัง 

           เข7าสูtตลาดแรงงาน 
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ตารางท่ี 1 ความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน

หลังสถานการณDโรคระบาดโควิด-19 

       

       ความต'องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 

       การบินของกลุ;มบุคคลท่ีกำลังเข'าสู;ตลาดแรงงาน         Mean          S.D.     ระดับความต'องการ 

             หลังสถานการณFโรคระบาดโควิด-19 

 

  

 

 

  

 

 

 

 จากตารางที่ 1 ความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูt

ตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด-19 โดยด7านลักษณะงาน ได7แกt เหมาะสมกับบุคลิกภาพและ

ความสามารถของตนเอง(Mean = 4.59, S.D. = 0.54) ลักษณะงานที่ทำงานเป�นทีม (Mean = 4.46, S.D. = 

0.71) ลักษณะงานที่ให7ความตื่นเต7นและกระตือรือร7นตลอดเวลา (Mean = 4.46, S.D. = 0.69) ด7านความ

มั ่นคงในการทำงานและชีวิต ได7แกt อุตสาหกรรมการบินมีการเลื ่อนตำแหนtงงานหรือให7โอกาสการ

เจริญก7าวหน7าเติบโตในสายงาน (Mean = 4.52, S.D. = 0.60) มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เชtน ประกัน

อุบัติเหตุ โบนัส กองทันสำรองเลี้ยงชีพ เป�นต7น (Mean = 4.47, S.D. = 0.61) มีความมั่นใจวtาจะได7รับการตtอ

สัญญาจ7างฉบับใหมt ถ7าหากปฏิบัติตัวดีและถูกต7องตามที ่วางไว7 (Mean = 4.35 , S.D. = 0.71) ด7าน

ความสัมพันธDระหวtางมนุษยDโดย ได7แกt ผู7บังคับบัญชามีมนุษยDสัมพันธDที่ดีและเอาใจใสtตtอพนักงานทุกคน 

(Mean = 4.50, S.D. = 0.67) เพื่อนรtวมงานมีความเป�นมิตร และชtวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mean = 4.48, 

S.D. = 0.60) การได7รับการยอมรับและให7ความสนใจจากเพื่อนรtวมงานทั้งในที่ทำ (Mean = 4.45, S.D. = 

0.63) ด7านสิ่งแวดล7อมในการทำงาน ได7แกt สถานที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย เชtน มีกล7องวงจรป©ดที่ทั่วถึง

และสามารถตรวจเช็คได7 (Mean = 4.50, S.D. = 0.96) มีอุปกรณDในการทำงานท่ีเหมาะสม เชtน มีคอมพิวเตอรD

ในการทำงานที่เพียงพอ (Mean = 4.41, S.D. = 0.63) มีสภาพแวดล7อมในการทำงานที่เหมาะสม เชtน ห7อง

ทำงาน ท่ีทำงานไมtแคบจนอึดอัดเกินไป (Mean = 4.37, S.D. = 0.68) 

 

ด'านความม่ันคงในการทำงานและชีวิต                             4.44               0.50          มาก 

ด'านลักษณะงาน                                              4.50               0.49          มาก 
 

ด'านความสัมพันธFระหว;างบุคคล                                 4.47               0.50          มาก 

ด'านส่ิงแวดล'อมในการทำงาน                                            4.45               0.38          มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 826 ~ 
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลท่ี

กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาด โควิด (COVID-19)  ได7มีการจัดการในด7านลักษณะงาน 

ด7านความมั่นคงในการทำงานและชีวิต ด7านความสัมพันธDระหวtางบุคคลและด7านสิ่งแวดล7อมในการทำงาน 

พบวtา ความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานหลัง

สถานการณDโรคระบาด โควิด (COVID-19)  โดยรวมอยูtในระดับมาก ซึ่งอธิบายได7วtา เนื่องจากอุตสาหกรรม

การบินในประเทศไทยมีนักทtองเที่ยวตtางชาติที่มาทtองเที่ยวในประเทศจำนวนมาก การทtองเที่ยวโดยรวมมีคน

ไทยทtองเที่ยวแคt 1 ใน 4 ของรายได7 สtวน 3 ใน 4 มาจากการทtองเที่ยวที่รองรับนักทtองเที่ยวตtางประเทศ แตt

สถานการณDโควิด-19 สtงผลกระทบตtออุตสาหกรรมการบินอยtางมาก เพราะเป�นธุรกิจท่ีพ่ึงพาการทtองเท่ียวจาก

ตtางชาติ การป©ดประเทศจึงสร7างผลกระทบรุนแรงตtอทั้งระบบรวมไปถึงการเลิกจ7างพนักงานเพราะไมtสามารถ

ให7คtาจ7างกับพนักงานได7 ซึ่งจำต7องหยุดกิจการในชtวงระยะเวลาที่ผtานมา ซึ่งในป¡จจุบันเศรษฐกิจได7มีการพัฒนา

ไปในทางที่ดีขึ้นมาก เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สายการบินเริ่มมีการกลับมาให7บริการอีกคร้ัง     

มีการรับพนักงานมากขึ้นเนื่องจากชtวงโควิดได7มีการเกณฑDพนักงานออกจึงทำให7มีพนักงานไมtเพียงพอตtอการ

ทำงานทำให7กลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานมีความต7องการที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ

บินเป�นจำนวนมาก แตtในขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการป องกับเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 อยูt

อยtางสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล7องกับ นราธิป ธีรธนาธร (2561) ได7ทำการศึกษาวิจัยเรื ่องความคาดหวังของ

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยD มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต7ตอนบนท่ีมีตtอการประกอบอาชีพ 

พบวtา 1) ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยD มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต7

ตอนบนที่มีตtอการประกอบอาชีพในภาพรวมอยูtในระดับมาก 2) ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความคาดหวัง

ของนักศึกษาสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษยD มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต7ตอนบนที่มีตtอการประกอบ

อาชีพ จำแนกตามป¡จจัยสtวนบุคคล ได7แกt เพศ อายุ ชั ้นปGที ่กำลังศึกษา และ สถาบันการศึกษา พบวtามี     

ความคาดหวังในการประกอบอาชีพแตกตtางกันอยtางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับสถานภาพ 

พบวtา ไมtมีความแตกตtางกันอยtางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการทดสอบการเปรียบเทียบความ

คาดหวังของนักศึกษาสาขาการจัดการ ทรัพยากรมนุษยD มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต7ตอนบนที่มีตtอ    

การประกอบอาชีพ จำแนกตามลำดับของการเลือกงาน 5 ลำดับแรก ได7แกt งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และงานทางด7านแรงงานสัมพันธD พบวtา ไมtมีความแตกตtางกันอยtางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สำหรับงานบริหารคtาตอบแทนและงานประกอบอาชีพอิสระ พบวtา มี      

ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ แตกตtางกันอยtางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการเปร ียบเท ียบความแตกต tางของข 7อม ูลเก ี ่ยวก ับความต 7องการประกอบอาช ีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุ tมบุคคลที ่กำลังเข7าสู tตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด      



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 827 ~ 
 

(COVID-19)  พบวtา กลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานที่มีเพศ อายุ สถานที่ศึกษา ผลการเฉลี่ยสะสม และ

อาชีพด7านการบินที่สนใจที่ตtางกันมีความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยรวมและราย

ด7านแตกตtางกัน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาที่มีความแตกตtางกันไมtวtาจะเป�นหลักสูตรหรือคณะที่กลุtมบุคคลท่ี

กำลังเข7าสู tตลาดแรงงานกำลังศึกษาอยูt รวมถึงเพศแตกตtางของที่มีความต7องการที่จะประกอบอาชีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินท่ีแตกตtางกันสtงผลให7มีความต7องการท่ีจะประกอบอาชีพน้ันแตกตtางกันออกไป ดังน้ัน 

จึงมีแนวโน7มที่คtอนข7างให7ข7อมูลไปในทางที่แตกตtาง ทั้งนี้ผลที่ได7จากการศึกษาสอดคล7องกับ เอกรินทรD ศุภรณD

พานิช (2558) ได7ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความต7องการทางอาชีพของผู7จบการศึกษาดนตรีในระดับปริญญา

ตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลวิจัยพบวtา ผู7ที่จบการศึกษาดนตรี ในระดับปริญญาตรี ระหวtางปG 

2553 - 2558 มี จำนวนมากกวtาสามร7อยคน และคาดวtาป¡จจัยที่สtงผลตtออาชีพของผู7จบการศึกษาดนตรีใน

ระดับปริญญาตรีมีความสัมพันธDกับป¡จจัยและอิทธิพลตtางๆ จากทฤษฎีการเลือกอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการทาง

อาชีพ และ ทฤษฎีการวtางงาน ดังนี้ 1. ป¡จจัยสtวนบุคคลบุคคลมีแนวโน7มที่จะเลือกอาชีพที่ตอบสนองความ

ต7องการของเขา ได7มากที่สุด ข7อมูลเกี ่ยวกับตนเองมีอิทธิพลตtอการเลือกอาชีพ โดยป¡จจัยสtวนบุคคลมี

องคDประกอบดังนี้คือ ความถนัดและสติป¡ญญา ความสนใจ คtานิยม บุคคลแวดล7อม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ครอบครัว บุคลิกภาพและการปรับตัว ถ่ินท่ีอยูtและคtานิยมในชุมชน 2. ป¡จจัยบุคคลท่ีเก่ียวข7องมีอิทธิพลตtอการ

เลือกอาชีพ เชtน ผู7ปกครองมีอิทธิพลตtออาชีพของบุตรหลานทั้งทางตรงและทางอ7อม 3. ป¡จจัยข7อมูลขtาวสาร

ความรู7เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ มีอิทธิพลตtอการเลือกอาชีพ สื่อตtางๆ ที่อยูtรอบตัวมีอิทธิพลทางความคิด รวมไปถึง

การตัดสินใจประกอบอาชีพตtางๆ 4. ตลาดแรงงานมีความแตกตtางจึงต7องการแรงงานท่ีมีคุณสมบัติแตกตtางกัน 

 

สรุปผลและข'อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องความต7องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7า

สูtตลาดแรงงานหลังสถานการณDโรคระบาดโควิด (COVID-19) ทำให7ทราบวtาความต7องการประกอบอาชีพใน

ภาคอุตสาหกรรมการบินของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน หลังสถานการณDโรคระบาด COVID-19 

โดยรวมอยู tในระดับมาก เมื ่อเรียงลำดับตามคะแนนเฉลี ่ยจากมากไปหาน7อย ได7แกt ด7านลักษณะงาน        

(Mean = 4.50) ด7านความสัมพันธDระหวtางมนุษยD (Mean = 4.47) ด7านความมั่นคงในการทำงานและชีวิต 

(Mean = 4.44) ด7านส่ิงแวดล7อมในการทำงาน (Mean = 4.37) 

ข'อเสนอแนะ 

ผู7ประกอบการสามารถนำผลข7อมูลการวิจัยครั้งนี้ที่ได7ไปใช7ในการพัฒนาและแก7ไขปรับปรุงการรับ

พนักงานในตำแหนtงตtางๆ เพื่อธุรกิจจะได7มีการเป©ดรับตำแหนtงงานที่ตรงตามความต7องการของกลุtมบุคคลท่ี

กำลังเข7าสูtตลาดแรงงาน  
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ผู7ประกอบการหรือหนtวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข7องสามารถนำผลวิจัยที่ได7ไปพัฒนามาตรฐานคุณภาพการ

เป©ดรับตำแหนtงงานที่ตรงตามความต7องการของกลุtมบุคคลที่กำลังเข7าสูtตลาดแรงงานโดยใช7วิจัยเป�นแนวทางใน

การวางแผนหรือเป�นแนวทางในการปรับมาตรฐานในการรับพนักงาน หรืออาจนำผลวิจัยที่ได7ไปเปรียบเทียบ

กับกลุtมบุคคลท่ีกำลังเข7าสูtตลาดแรงงานจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังตtอไปได7 
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บทคัดย/อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาหาคVาหนVวยสุขภัณฑDที่เหมาะสม  2) ศึกษาหาปริมาณความ

ต7องการใช7น้ำของผู7บริโภคของอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแกVน กลุ Vมทดลองที่ใช7ในการศึกษาอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกVน โดยการหาคVาหนVวยสุขภัณฑDที่เหมาะสมและหาปริมาณความ

ต7องการใช7น้ำของผู7บริโภค เครื่องมือที่ใช7ในการศึกษา คือ แบบบันทึกข7อมูลการใช7น้ำ สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหD  

ได7แกV คVาเฉล่ีย 

 ผลการวิจัยพบวVา 1) การหาคVาหนVวยสุขภัณฑDที่เหมาะสม ของอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกVน มีคVาหนVวยสุขภัณฑDรวมเทVากับ 1601 FU และ 2) 

ปริมาณความต7องการใช7น้ำของผู7บริโภค พบวVาปริมาณการใช7น้ำของผู7บริโภค 30.8 ลูกบาศกDเมตรตVอวัน 

 

คำสำคัญ  :  คVาหนVวยสุขภัณฑD  โถชักโครก  โถปyสสาวะ  อVางล7างมือ        

 

 Abstract  

This research aimed to 1) study and evaluate the appropriate values of sanitary ware 

units and 2) investigate the needs of the volume of water consuming in the laboratory 
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building of the Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen 

Campus. The samples were the appropriate values of sanitary ware units and the volume of 

water consumption from the consumers in the laboratory building of the Faculty of 

Engineering, Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus. The research 

instrument was the water consuming record. The statistic method adopted to analyze the 

data was the mean. 

The research findings reveal that 1) the appropriate values of sanitary ware units of 

the laboratory building of the Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology 

Isan, Khon Kaen Campus is at 1601 FU and 2) the need of the water consuming volume of 

the consumers is at 30.8 cubic meters per day. 

  

Keyword:  Fixture Units, Water  Closet, Urinal, Lavatory      

 

บทนำ 

 การออกแบบระบบทVอสุขาภิบาลสำหรับอาคารเป�นการออกแบบงานทางด7านวิศวกรรมและ

สถาปyตยกรรมเพื่อกVอให7เกิดความสมบูรณDและสะดวกสบายตVอผู7พักอยูVอาศัย หลักการเบื้องต7นของการ

ออกแบบระบบทVอสุขาภิบาลต7องคำนึกถึงความดันและอัตราการไหลที่เหมาะสมกับเครื่องสุขภัณฑDตVางๆ โดย 

เกรียงศักดิ์  อุดมสินโรจนD (2549) เสนอวVาสVวนใหญVคVาความดันตามมาตรฐานของระบบสุขภัณฑDจะอยูVที่ 0.35 

ถึง 1.4 บารD ทั้งนี้ขึ้นอยูVกับชนิดของเครื่องสุขภัณฑD ซึ่งการติดตั้งสVวนของระบบทVอต7องดำเนินไปพร7อม ๆ กับ

การกVอสร7างอาคาร เนื่องจากความจำเป�นในการเดินทVออยVางถูกต7องผู7ควบคุมการติดตั้งทVอจึงต7องสามารถอVาน

แบบและรVางแบบการเดินทVอได7และบางครั้งก็จะต7องสามารถทำแบบการเดินทVอของตนเองได7เพื่อผนวกข7ากับ

แบบของสถาปนิกจึงจะเห็นได7วVาการดำเนินงานติดตั้งทVอนี้จะต7องอาศัยวิศวกรระบบทVอที่เข7าใจถึงระบบทVอ

ชนิดน้ัน ๆ เป�นอยVางดีตลอดจนสามารถท่ีจะประสานงานกับงานวิศวกรรมด7านอ่ืน ๆ ได7อยVางเหมาะสม  

ระบบงานทVอสุขาภิบาลในอาคารเรียน จะหมายถึงทVอน้ำดี ทVอน้ำทิ้ง ทVอน้ำโสโครก ทVอระบาย  ทVอ

อากาศ  ทVอน้ำร7อน และระบบทVอดับเพลิง วริทธิ์  อึ้งภากรณD (2556) ผู7ที่ต7องรับผิดชอบโดยตรงตVอปyญหาตVางๆ

ที่เกี่ยวข7องกับงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร จะเป�นวิศวกรสุขาภิบาลหรือผู7ที่มีประสบการณDความสามารถ

ในงานด7านนี้เฉพาะด7าน การออกแบบระบบทVอน้ำประปาภายในอาคาร  ทางด7านวิศวกรรมเราถือวVาเป�นงาน

ระบบ  ซึ่งจะต7องมีการคำนวณ เพื่อการหาขนาดของทVอประปาทVอแยกตามชั้นอาคารตVางๆ  และขนาดของ

เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical Pump เพื่อสVงน้ำเก็บใน J. Richard Wangner (2015) Storage Tank บนชั้นดาด

ฝ�า  เพื่อปลVอยน้ำจVายตามชั้นตVางๆของอาคาร  ซึ่งการออกแบบระบบทVอ จำเป�นต7องใช7คVาหนVวยสุขภัณฑD 
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(Fixture Units) มาชVวยในการวิเคราะหDและคำนวณ  ซึ่งจะอ7างอิงตามมาตรฐาน NSPC   ซึ่งคVาอ7างอิงที่ใช7ใน

การทำงานจริงและเป�นคVาของการออกแบบอาคารท่ียอมรับกันท่ัวโลก  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุVงเน7นหาคVาหนVวยสุขภัณฑDที่เหมาะสม และหาปริมาณความต7องการใช7น้ำ

ของผู7บริโภค ของอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแกVน โดยการคำนวณหาน้ำหนักความต7องการน้ำของสุขภัณฑDแตVละประเภท  เชVน  โถชักโครก  อVางล7าง

มือ  และโถปyสสาวะ โดยใช7กรณีศึกษาของอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกVน ผลที่ได7จากศึกษาครั้งนี้จะนำคVาหนVวยสุขภัณฑD   มาใช7คำนวณออกแบบขนาด

ทVอน้ำประปา  ขนาดของถังเก็บน้ำ เคร่ืองสูบน้ำแบบ Booster Pump  และเคร่ืองสูบน้ำแบบ Vertical Pump  

ได7อยVางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค?การวิจัย 

1.  เพื ่อศึกษาหาคVาหนVวยสุขภัณฑDท่ีเหมาะสม  ของอาคารปฏิบัต ิการคณะวิศวกรรมศาสตรD  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแกVน 

2. เพ่ือศึกษาหาปริมาณความต7องการใช7น้ำของผู7บริโภค 

 

ขอบเขตการศึกษา/วิจัย 

 การศึกษานี ้จะศึกษาเฉพาะคVาหนVวยสุขภัณฑD (Fixture  Units)  ของอาคารปฏิบัต ิการคณะ

วิศวกรรมศาสตรD  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแกVนเทVาน้ัน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษาคVาหนVวยสุขภัณฑDอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกVน 

2. ทำการรวบรวมข7อมูลการใช7น้ำ เดือนกุมภาพันธD  2563  ถึงเดือนสิงหาคม  2563  ของอาคาร

ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกVน 

3. นำข7อมูลมาวิเคราะหDและเปรียบเทียบ 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาหาคVาหนVวยสุขภัณฑDที ่เหมาะสมตVอการใช7ระบบประปาของอาคารปฏิบัติการคณะ

วิศวกรรมศาสตรD  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกVน  พบวVาคVาหนVวยสุขภัณฑDของ

อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตรD  เปรียบเทียบกับการเก็บข7อมูลปริมาณการใช7น้ำจริงของผู7บริโภคจาก
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มาตรวัดน้ำของการประปาน้ำจะถูกเก็บที่ถังเก็บน้ำชั้นใต7ดิน และจVายน้ำขึ้นท่ี ถังพักน้ำชั้นดาดฟ�า (Roof  

Tank)  ด7วยเครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้ง ความสูงของอาคารปฏิบัติการ มีความสูงจากพื้นชั้นที่ 1 ถึงหลังคาช้ัน

ดาดฟ�า ประมาณ  45  เมตร จากการศึกษาพบวVา อาคารปฏิบัติการ  ชั้นที่ 9  ชั้นที่ 8  และ ชั้นที่ 7 มีแรงดัน

น้ำไมVเพียงพอตVอการใช7งาน  ดังนั้นเพื่อให7ระบบใช7งานได7  จึงต7องทำการเพิ่มแรงดันระบบทVอโดยการติดต้ัง  

Pump สVวนระบบสุขาภิบาลจากช้ันท่ี  6 ถึงช้ันใต7ดิน  ใช7ปลVอยตามแรงโน7มถVวง  ดังภาพท่ี 1  

 

 
 

ภาพท่ี 1  การไหลของน้ำในอาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตรD 
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ภาพท่ี 2  โถปyสสาวะในห7องน้ำชาย 

 

อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตรD  ในแตVละช้ัน จากช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 9 มีสุขภัณฑDของห7องน้ำ

ชาย  ห7องน้ำหญิงและห7องน้ำคนพิการ ดังภาพท่ี  2 โดยลักษณะการใช7งานเป�นแบบสาธารณะ (Public)                    

ความต7องการน้ำของหนVวยสุขภัณฑD  เชVน  โถชักโครกแบบฟลัชวาวลDมีคVา  10 FU   โถปyสสาวะแบบ 1-in 

ฟลัชวาวลDมีคVา 10 FU  และอVางล7างมือมีคVา 1.5  FU Mohinder L.Nayyar (2020) จากน้ันจะทำการหา

จำนวนสุขภัณฑD ในแตVละช้ันของอาคาร ดังตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1  จำนวนสุขภัณฑDแตVละช้ันอาคาร 

รายการ ชั้นUG ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5 ช้ัน 6 ช้ัน 7 ช้ัน 8 ช้ัน 9 รวม 

WC. ชาย 3 8 7 10 2 2 2 2 2 2 40 

WC. หญิง 4 9 10 16 3 3 3 3 3 3 57 

WC. พิการ - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

LAV.ชาย 2 5 6 6 1 1 1 1 1 1 25 

LAV.หญิง 3 6 8 8 2 2 2 2 2 2 37 

LAV.พิการ - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

UR.ชาย 3 7 7 11 2 2 2 2 2 2 40 
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จากการศึกษาจำนวนสุขภัณฑDแตVละช้ันอาคาร  คำนวณหาความต7องการน้ำของหนVวยสุขภัณฑDท้ังหมด

ของอาคารปฏิบัติการ  ได7คVาหนVวยสุขภัณฑDรวม  1601  FU  ดังตารางท่ี 2   

 

ตารางท่ี 2  คVาหนVวยสุขภัณฑD ( Fixture  Units) แตVละช้ันอาคาร 
ช้ันUG ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5 ช้ัน 6 ช้ัน 7 ช้ัน 8 ช้ัน 9 รวม FU 

107.5 279.5 284 414 86 86 86 86 86 86 1601 

 

จากตารางท่ี 2 พบวVา อัตราการไหล กรณีท่ีมีคVาหนVวยสุขภัณฑDมากกวVา 201 FU ต7องเผ่ือคVาตัวคูณ 

1.51 LPM / Fixture และในกรณีท่ีหนVวยสุขภัณฑDท่ีคVา  1501-2000 FU  เพ่ือความเหมาะสมของการใช7น้ำใน

อาคารเรียนวิทยาลัยต7องเผ่ือคVาตัวคูณลด 61 เปอรDเซนตD ซ่ึงสามารถนำไปหาขนาดเคร่ืองสูบน้ำได7จากสมการท่ี 

(1)   

     Q =  1601 (1.51) (0.61)  =   1474.68    LPM   =   24.57  LPS   

การหาขนาดเคร่ืองสูบน้ำ  (Vertical   Pump)   ท่ีช้ันใต7ดิน 

 

   KW   =                                                                                          (1)          

                               

 เม่ือ       KW    =   กำลังของมอเตอรD      เป�น  กิโลวัตตD 

       Q    =   อัตราการไหล  เป�น  ลิตรตVอวินาที  (LPS) 

       H   =   แรงดันสุทธิ  เป�น  เมตร     

          =   ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน้ำ 

แทนคVา               Q    =  24.57  LPS              H   =   45   เมตร   

                  KW    =            
           

  เลือกเคร่ืองสูบน้ำ    =  15.49  KW.   (20.79  HP)  

           ดังน้ันเลือก Vertical  Pump ขนาด 20 HP จำนวน  2  เคร่ือง  (ออกแบบให7เคร่ืองสลับการทำงาน  

เพ่ือให7การทำงานของปy¦มมีระยะเวลาการใช7งานท่ีนานข้ึน) 

การหาขนาดถังเก็บน้ำ 

ถ7าอัตราการสูบน้ำเกิน   380  LPM   ความจุของถังเก็บน้ำมีขนาดอยVางต่ำ  30   เทVาของอัตราการสูบน้ำ 

 จากคVา หนVวยสุขภัณฑD =  1601  FU (1.51)  =  2417.5  LPM 

  ดังน้ัน   ความจุถัง  =  2417.5  LPM (30)     

h
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                          =       72,525        LPM  =   72.5   m3 /day 

         

2. การหาปริมาณความต7องการใช7น้ำของผู7บริโภค    

จากการเก็บปริมาณการใช7น้ำจริงของผู7บริโภค เปรียบเทียบกับปริมาณการใช7น้ำจากคVาหนVวยสุขภัณฑD  

(Fixture Units)   เพื่อแสดงให7เห็นถึงวิธีการคำนวณสำหรับการออกแบบ   วVาปริมาณการใช7น้ำจริงของ

ผู 7บริโภค   เกิดจากการใช7น้ำในชีวิตประจำวันของผู 7บริโภค   ซึ ่งในการออกแบบอาคารนี้วิศวกรระบบ

สุขาภิบาล  ได7คำนึงเลือกใช7สุขภัณฑDโถชักโครกแบบ Flush  Valve  สุขภัณฑDโถปyสสาวะ แบบ  Flush  Valve   

อVางล7างมือเลือกใช7ปุ§มกดอัตโนมัติ   จึงทำให7อาคารปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตรD  ประหยัดน้ำสูงสุด   

จากการเก็บข7อมูลการใช7น้ำเดือนกุมภาพันธD 2563 ถึงเดือนสิงหาคม  2563  พบวVาปริมาณการใช7จริงของ

อาคารนี้  อัตราการใช7น้ำประมาณ  220 -1650  ลูกบาศกDเมตรตVอเดือน (คิดการใช7น้ำเฉลี่ย  20 – 22 วันตVอ

เดือน)  คิดได7คVาเฉลี่ย  616 ลูกบาศกDเมตรตVอเดือน (ไมVนำปริมาณข7อมูลการใช7น้ำเดือนเมษายนมาคิดคำนวณ 

เน่ืองด7วยสถานะการณDโควิด)  หรือ คิดคVาเฉล่ีย 30.8 ลูกบาศกDเมตรตVอวัน  ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 ปริมาณการใช7น้ำเดือน กุมภาพันธD - สิงหาคม 2563 

 

สรุปผล 

 งานวิจัยน้ีศึกษาคVาหนVวยสุขภัณฑD  ของอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรDมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแกVน  มีผลสรุปดังน้ี 

 1. ความต7องการน้ำของหนVวยสุขภัณฑDท้ังหมดของอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตรD ได7คVารวม 

1601 หนVวยสุขภัณฑD   
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 2. การหาปริมาณความต7องการใช7น้ำของผู7บริโภค  คิดคVาเฉล่ีย 30.8 ลูกบาศกDเมตรตVอวัน   
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ผลของการสอนแบบสะท้อนคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อการตระหนักรู้การรู้คิดและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

Effects of Reflective Thinking Instruction in Science on Metacognition and 

Academic Performances of Secondary 3 

 
นาถณรินทรD  วัฒนDธนนันทD1 
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บทคัดย(อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคD 1) เปรียบเทียบการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปGที่ 3 ที่ได7เรียนด7วยวิธีการสอนที่แตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนที่ครูใช7การสะท7อนคิดและการสอน

แบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 

3 ที่ได7เรียนด7วยวิธีการสอนที่แตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนที่ครูใช7การสะท7อนคิดและการสอนแบบปกติ กลุjม 

ตัวอยjางในการศึกษาครั้งนี้เปnนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563 โรงเรียนเซนตD

คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ใช7วิธีการเลือกกลุjมตัวอยjางแบบเจาะจง จำนวน 2 ห7องเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในวิชาวิทยาศาสตรDที่ใกล7เคียงกัน แล7วใช7วิธีจับสลากเปnนกลุjมทดลอง 1 ห7องเรียน และกลุjมควบคุม 1 

ห7องเรียน ห7องเรียนละ 42 คน เก็บข7อมูลโดยใช7การทำแบบทดสอบกjอนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดการ

ตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง (Metacognition) ตามโมเดล Schraw & Dennison (1994) สำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปGที่ 1-6 มีข7อคำถามจำนวน 52 ข7อ ซึ่งนำมาจากงานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเมตา

คอคนิชั่นของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สังวรณD งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุตินันท

กุล, ปรารถนา พลอภิชาต และ ป|ยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2559) โดยเปรียบเทียบคะแนนคjาเฉลี่ยการตระหนักรู7การ

คิดของตนเอง (Metacognition) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กjอนเรียนและหลังเรียนของห7องกลุjมทดลอง

และห7องกลุjมควบคุม โดยใช7สถิติ t-test แบบเปnนอิสระตjอกัน   

 ผลการศึกษาสรุปได7ดังน้ี  

 1) การเปรียบเทียบการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ที่ได7

เรียนด7วยวิธีการสอนที่แตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนที่ครูใช7การสะท7อนคิดและการสอนแบบปกติ พบวjาระดับ

การตระหนักรู7การรู7คิดของตนเองหลังเรียนในองคDประกอบด7านความรู7เกี่ยวกับการรู7คิด (knowledge of 

cognition) และองคDประกอบด7านการควบคุมการรู7คิด (Regulation of cognition) ของการตระหนักรู7การรู7
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คิดของตนเองที่ครูใช7การสะท7อนคิดมีระดับการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเองสูงกวjาการตระหนักรู7การรู7คิดของ

ตนเองนักเรียนท่ีเรียนด7วยการสอนท่ีครูใช7การสอนแบบปกติ อยjางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ที่ได7เรียนด7วย

วิธีการสอนที่แตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนที่ครูใช7การสะท7อนคิดและการสอนแบบปกติ พบวjาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด7วยการสอนที่ครูใช7การสะท7อนคิดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวjานักเรียนท่ีเรียนด7วยการสอนแบบปกติ อยjางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ :  การสอนแบบสะท้อนคิด  การตระหนักรู้คิดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

Abstract 

The objectives of this study were to : 1) compare learning outcomes of ninth 

graders in a science course with two different teaching approaches – teacher’s refection-based 

pedagogy, and traditional practice; and 2) compare metacognitive levels of these students 

under two approaches. 

The participants were ninth graders in semester 1 of the academic year 2020, 

at Saint Gabriel’s College, Bangkok. Using purposive sampling, two classrooms were selected 

based on (N=42) similar learning performance in a science course. The experimental group 

under teacher’s metacognition-based approach was randomly selected; the other group was 

the control group (N=42) receiving traditional pedagogy. Data collection consisted of pre- and 

post-tests administered along with a the 52-item metacognitive skills measurement. 

The findings indicated that: 

1) Regarding the metacognition among participants, the findings suggested the 

knowledge of cognition and regulation of cognition of the control group were lower than those 

of the experimental group. 2) The learning achievement of the research participants under 

different teaching approaches revealed the experimental group outperformed the control 

group. 

 

Keywords: Reflective teaching, Metacognition, Science education 
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บทนำ 

จากสภาพสังคมในยุคป�จจุบันที่สิ่งตjาง ๆ รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงอยjางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยjางย่ิง

ความก7าวหน7าทางวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยูjตลอดเวลาและได7เข7ามามีอิทธิพลกับการใช7ชีวิต

ของเราอยjางแยกไมjออก ไมjวjาจะเปnนเทคโนโลยีด7านการสื่อสาร ที่ได7เพิ ่มขีดความสามารถในการเข7าถึง

แหลjงข7อมูลทำได7งjายแม7จะอยูjในดินแดนหjางไกล การแพรjกระจายข7อมูลได7อยjางรวดเร็ว การพัฒนาด7าน

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐDที่มีการนำเครื่องจักรกลมาทดแทนแรงงานมนุษยDในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มกำลัง

ในการผลิตสินค7าตอบสนองกับความต7องการที่มีมากขึ้น ดังนั้นคงไมjสามารถปฏิเสธได7วjาการพัฒนาทางด7าน

วิทยาศาสตรDมีความสำคัญและจำเปnนอยjางยิ ่งตjอการพัฒนาชีวิตความเปnนอยู jของคน และการพัฒนา

ประเทศชาติ ดังนั ้นอาจกลjาวได7วjาหากเราต7องการพัฒนาประเทศชาติให7มีความเจริญก7าวหน7า ต7องให7

ความสำคัญและเน7นไปที่การพัฒนาทางด7านวิทยาศาสตรD และการที่จะพัฒนาทางด7านวิทยาศาสตรDนี้ก็ต7องเร่ิม

จากพัฒนากระบวนการเรียนรู7ในวิทยาศาสตรD ซึ่งที่ผjานมาการศึกษาในประเทศไทยเองก็ได7ให7ความสำคัญกับ

การเรียนวิทยาศาสตรDเปnนอยjางมาก จึงมีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตรDมาอยjางตjอเนื่อง โดยมี

การพัฒนาระบบการเรียนวิทยาศาสตรD อาทิเชjน การพัฒนาที่ครูผู7สอน การพัฒนาที่ตัวผู7เรียน การพัฒนาท่ี

กระบวนการหรือวิธีการเรียนการสอน การพัฒนาที่กระบวนการประเมินผล หรือการพัฒนาที่การกำหนด

เป�าหมายการเรียนท่ีชัดเจน เปnนต7น ซ่ึงทุกประเด็นล7วนแล7วแตjเปnนองคDประกอบท่ีสำคัญในการพัฒนาการเรียน

วิทยาศาสตรDให7มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียน

การสอน เนื่องจากที่ผjานมานั้นวิธีการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตรDยังไมjสามารถสร7างกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรDและกระบวนการคิดที่เน7นการวิเคราะหDและการตระหนักรู7การคิดให7แกjนักเรียน โดยสังเกตจาก

กระบวนการเรียนและรูปแบบการเรียนรู7ที่ผjานมา การได7มาซึ่งความรู7ของนักเรียนจึงเปnนไปในลักษณะถูก

กำหนดให7ต7องรู7 สjงผลให7ผู7เรียนยังไมjสามารถสร7างการเรียนรู7ได7โดยกระบวนการคิดของตน การจัดการเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตรDที่ผjานมาจึงยังไมjประสบผลสำเร็จและเกิดผลที่ตามมาดังที่กลjาวข7างต7น  ดังนั้นการ

ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรDจึงต7องมุ7งเน7นไปการสร7างทักษะและกระบวนการคิด เพ่ือ

นำไปสูjการเรียนรู7จากความเข7าใจ และสามารถนำไปประยุกตDใช7ได7 ซึ่งหมายถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีทำ

ให7นักเรียนมีเมตาคอกนิชัน (Metacognition) หรือการตระหนักรู7การรู7คิดของตนในการเรียน  

เมตาคอกนิชัน (Metacognition) หรือการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง หมายถึง การควบคุมและ

การประเมินการคิดของตนเอง หรือความสามารถของบุคคลที่ได7รับการพัฒนา เพื่อควบคุมกำกับกระบวนการ

ทางป�ญญา หรือกระบวนการคิด มีความตระหนักในงานและสามารถใช7ยุทธวิธีในการทำงานจนสำเร็จอยjาง

สมบูรณD (พิมพันธD เดชะคุปตD, 2544) โดยการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเองมีประโยชนDและชjวยจุดประกาย

ความคิดให7กับผู7เรียนเกิดการเรียนรู7อยjางลึกซึ้งและประสบความสำเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอยjางยิ่งนักเรียน

ที่กำลังประสบกับป�ญหาในการเรียนรู7 ดังนั้นจะเห็นได7วjาการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง เปnนทักษะสำคัญท่ี
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ครูผู7สอนควรพัฒนาให7เกิดขึ้นกับผู7เรียนพร7อม ๆ กับการเรียนรู7ป�ญญาด7านอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน เพื่อให7บุคคล

ตระหนักรู7เกี่ยวกับความรู7 กระบวนการคิด และความสามารถของตนเอง และใช7ความรู7ความเข7าใจดังกลjาวใน

การจัดการ การควบคุมกระบวนการคิด และการทำงานของตน โดยรู7จักเลือกใช7กลวิธีตjาง ๆ ที่เหมาะสม อัน

จะชjวยให7การเรียนรู7และงานที่ทำประสบผลสำเร็จตามที่ต7องการ (Anderson, 2002) การตระหนักรู7การรู7คิด

ของตนเองจึงเปnนสิ่งที่นักเรียนควรได7รับการพัฒนา โดยการพฤติกรรมการควบคุมและการประเมินการคิด โดย

แบjงเปnนขั้นตอน ดังนี้ 1.ระบุวjาเรารู7อะไรไมjรู7อะไรโดยการฝ�กเขียนให7ชัดเจน 2.อภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการ

คิดของตน 3.บันทึกวิธีคิดข7อควรระวังความยากลำบากโดยการเขียนบันทึกการเรียนรู7ประจำตัว 4.วางแผน

กำกับการเรียนของตนเอง 5. สรุปกระบวนการคิดเมื่อทำกิจกรรมเสร็จและ 6.ประเมินผลการคิดของตนเอง 

(พิมพันธD เดชะคุปตD, 2544) จากข้ันตอนข7างต7น มีความสอดคล7องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรD ในสjวนของ

การคิดหาคำตอบกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยjางเปnนระบบ การได7มาซ่ึงองคDความรู7 ต7องผjานกระบวนการคิด วิเคราะหD ลง

มือปฏิบัติ ทำซ้ำ ประเมินผลและสรุปผล ซึ่งการสร7างหรือการพัฒนาเมตาคอกนิชันให7กับนักเรียนนั้นจะต7องถูก

สอดแทรกอยjางไปกับการเรียนการสอนในภาควิชาการ ผjานกระบวนการสอนที่ถูกออกแบบหรือปรับปรุงให7

สอดคล7องกับการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง รวมถึงสอดคล7องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรD  

การจัดการเรียนสอนโดยใช7การสะท7อนคิด ได7ถูกนำไปใช7ในหลักสูตรตjาง ๆ ดังงานวิจัยของ เอกชัย 

วิเศษศรี (2557) พบวjาวิธีการสอนที่มีการสะท7อนคิดของครูสjงผลตjอคjาเฉลี ่ยทักษะการสะท7อนคิดและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงกวjานักเรียนกลุjมที่ได7รับการสอนปกติ และงานของกัลยา ศรีมหันตD 

และจริยา อินทนา (2559) ได7ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามสภาพจริงรjวมกับการ

สะท7อนคิด เพื่อให7ผู7เรียนให7การดูแลด7วยหัวใจความเปnนมนุษยD ผลการศึกษาพบวjาผู7สอนต7องเปnนผู7สะท7อนคิด

ให7ผู7เรียนปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของตนเอง ซึ่งจะชjวยกระตุ7นให7ผู7เรียนได7ฝ�กคิดวิเคราะหD ฝ�กการ

ตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง และผู7สอนสามารถสอนได7ในทุกขั้นตอนของการสอนภาคปฏิบัติ ดังนั้นจะเห็นได7

วjาครูและรูปแบบการสอนของครูมีสjวนสำคัญในการสร7างให7 ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7ในเรื่องที่เรียน และเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะหDตjอเรื่องนั้น ๆ และสามารถนำไปประยุกตDใช7ในชีวิตจริงของตนตjอไป แตjจากงานวิจัย

ที่ได7นำเสนอไปข7างต7นนั้น ยังมิได7มีการนำการจัดการเรียนโดยใช7การสะท7อนคิดมาเชื่อมโยงกับการสร7างเมตา

คอกนิชันหรือการตระหนักรู7การคิดของตนแกjนักเรียน ผู7วิจัยจึงมีความสนใจในการดำเนินการวิจัยตามที่ได7

กลjาวไป โดยได7กำหนดขอบเขตของกลุjมตัวอยjางเปnนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ที่ได7

เรียนด7วยวิธีการสอนท่ีแตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนท่ีครูใช7การสะท7อนคิดและการสอนแบบปกติ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรDของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 ท่ี

ได7เรียนด7วยวิธีการสอนท่ีแตกตjางกัน 2 วิธี คือการสอนท่ีครูใช7การสะท7อนคิดและการสอนแบบปกติ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีลักษณะเปnนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ท่ีมีรูปแบบ การ

สอนของครูเปnนตัวแปรต7น การตระหนักรู 7การรู 7คิดของตนเองของนักเรียนและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรDของนักเรียนเปnนตัวแปรตาม  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยให7ระบุเปnนรายข7อ ดังน้ี 

1. ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 โรงเรียนเซนตDคาเบรียล จำนวน 399 คน กลุjมตัวอยjาง   

นักเรียนชั้น ม.3 ห7อง 3 จำนวน 42 คน และห7อง 6 จำนวน 42 คน ซึ ่งได7มาจาก การเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) 

2. ตัวแปรที ่ศ ึกษา ตัวแปรต7น คือ การจัดกิจกรรมการสอนแบบสะท7อนคิด ตัวแปรตาม คือ  

การตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง (Metacognition) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรD 

3. ข้ันตอนการสร7างและพัฒนาเคร่ืองมือ ในงานวิจัยฉบับน้ี ได7นำแบบวัดการตระหนักรู7การรู7คิดของ 

ตนเอง (Metacognition) ตามโมเดล Schraw & Dennison (1994) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปGที่ 1-6 จาก

งานวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

(สังวรณD  งัดกระโทก, นลินี ณ นคร, ศศิธร ชุตินันทกุล, ปรารถนา พลอภิชาต และ ป|ยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2559) 

ซึ่งมีคุณภาพคjาอำนาจจำแนก (Discrimination) ของข7อคำถามจากแบบวัดการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง 

(Metacognition) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 1-6 เทjากับ 0.34-0.86 และมีคjาความเชื่อมั่นของแบบวัดการ

ตระหนักรู7การรู7คิดของตนเองของระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 1-6 เทjากับ 0.88-0.97 มาใช7วัดระดับการตระหนัก

รู7การรู7คิดของตนเองในการเรียนของผู7เรียนทั้งกjอนเรียนและหลังเรียน และการสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

มีดังน้ี (1) ศึกษาตัวชี้วัด วิเคราะหDเนื้อหาและจุดประสงคDของเนื้อหาในคำอธิบายของหลักสูตร และจุดประสงคD

การเรียนรู7ให7ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรD เรื่อง ปรากฏการณDที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของโลกรอบดวง

อาทิตยD และปรากฏการณDที่เกิดจากปฏิสัมพันธDระหวjางดวงอาทิตยD โลกและดวงจันทรD (2) สร7างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ เปnนข7อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได7 1 คะแนน และตอบผิดได7 0 คะแนน มีจำนวน

ข7อสอบทั้งหมด 30 ข7อ (3) นำแบบทดสอบไปให7อาจารยDที่ปรึกษาวิทยานิพนธDและผู7เชี่ยวชาญตรวจความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) จากนั้นนำคะแนนจากการประเมินมาคำนวณคjาดัชนีความสอดคล7องของความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (4) ผู7วิจัยทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู7เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ทjาน และ
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ทำการปรับปรุงเครื่องมือตามข7อเสนอแนะของผู7เชี่ยวชาญ (5) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ที่ผjานการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) จากผู7เชี่ยวชาญและแก7ไขข7อคำถามแล7ว นำไปทดลองใช7 

(Try out) กับนักเรียนท่ีไมjใชjกลุjมตัวอยjาง (6) นำผลการทดลองมาวิเคราะหDรายข7อเพ่ือหาคุณภาพคjาความยาก

งjาย (Difficulty) ของข7อคำถามแบบทดสอบ โดยเกณฑDข7อสอบที่ดีมีคjาความยากงjายอยูjระหวjาง 0.20 – 0.80 

และเนื่องจากแบบทดสอบที่สร7างมีจำนวน 30 ข7อ ผู7วิจัยจึงมีการคัดเลือกแบบทดสอบให7เหลือ 20 ข7อ โดยใช7

เกณฑDดังน้ีคือ จำนวนข7อสอบในแตjละตัวชี้วัดหรือจุดประสงคDมีความกระจายครบทุกตัวชี้วัดและมีจำนวน

ใกล7เคียงกัน และมีคjาความยากงjายอยูjในเกณฑDข7อสอบที่ดี ซึ่งผู7วิจัยได7คัดเลือกแบบทดสอบและพบวjามีข7อ

คำถามที่ผjานเกณฑDจำนวน 20 ข7อ ซึ่งแบบทดสอบที่เลือกไว7มีดัชนีคjาความยากงjาย (p) ตั้งแตj 0.30 – 0.70 

จากนั้นนำแบบทดสอบมาวิเคราะหDรายข7อเพื่อหาคุณภาพคjาอำนาจจำแนก (Discrimination) ของข7อคำถาม

จากแบบทดสอบ โดยผู7วิจัยคัดเลือกแบบทดสอบให7เหลือ 20 ข7อ จาก 30 ข7อ โดยใช7เกณฑDดังนี้ 1) จำนวน

ข7อสอบในแตjละตัวช้ีวัดหรือจุดประสงคDมีความกระจายครบทุกตัวช้ีวัดและมีจำนวนใกล7เคียงกัน 2) มีคjาอำนาจ

จำแนกอยูjระหวjาง 0.20 ถึง 1.00 ซึ่งผู7วิจัยได7คัดเลือกแบบทดสอบและพบวjามีข7อคำถามที่ผjานเกณฑDจำนวน 

20 ข7อ ซึ่งมีดัชนีคjาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแตj 0.22 – 0.36 (7) ตรวจสอบคjาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การ

ตรวจสอบผลการวัดท่ีคงที่และสม่ำเสมอ โดยผู7วิจัยนำแบบทดสอบผjานการคัดเลือกมาวิเคราะหDหาคjาความ

เชื่อมั่น โดยใช7สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coeffcient) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2560) ซึ ่งได7คjาความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทั ้งฉบับเทjากับ 0.7844 (8)  

นำแบบทดสอบมาปรับปรุงแก7ไขข7อคำถามให7เหมาะสม และจัดทำแบบทดสอบฉบับสมบูรณD เพื่อนำไปใช7ใน

การเก็บรวบรวมข7อมูลจากกลุjมตัวอยjางจริง 

4. การเก็บรวบรวมข7อมูล เริ่มจากให7ผู7เรียนทำแบบทดสอบวิทยาศาสตรDที่สร7างโดยผู7วิจัยกjอนการ

ทดลอง โดยการให7นักเรียนท่ีเปnนห7องกลุjมควบคุม ห7องกลุjมทดลองทำแบบทดสอบกjอนเรียน เพื่อตรวจสอบ

ระดับความสามารถในการเรียนรู7วิชาวิทยาศาสตรD แล7วเก็บไว7เปnนคะแนนกjอนการทดลอง (Pre-test) (2) ให7ท้ัง

สองห7องทำแบบวัดการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง (Metacognition) ตามโมเดล Schraw & Dennison 

(1994) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปGที่ 1-6 กjอนเรียน เพื่อตรวจสอบระดับการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง 

(Metacognition) แล7วเก็บไว7เปnนข7อมูลการทดลอง (Pre-test) จากนั้นผู7วิจัยดำเนินการสอนที่สอดแทรกการ

สะท7อนคิดในห7องกลุjมทดลอง ทั้งหมด 10 คาบ เปnนระยะเวลา 5 สัปดาหD (2 คาบ/สัปดาหD) และหลังจากการ

เรียนในแตjละคาบ ผู7วิจัยจะทำการสุjมตัวอยjางนักเรียนทั้งห7องกลุjมทดลองและกลุjมควบคุมจำนวน 5 คน มา

สัมภาษณDเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนรู7และเนื้อหาการเรียนรู7ที่เกิดขึ้นในแตjละคาบเรียนวjาทั้งสองห7อง

ได7รับเทjาเทียมกันหรือไมj จากนั้นให7ผู7เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถในการ

เรียนรู7วิชาวิทยาศาสตรDอีกครั้ง แล7วเก็บไว7เปnนคะแนนหลังการทดลอง (Post-test) พร7อมทั้งให7ทั้งสองห7องทำ
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แบบวัดการตระหนักรู 7การรู 7คิดของตนเอง (Metacognition) ตามโมเดล Schraw & Dennison (1994) 

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปGท่ี 1-6  

5. การวิเคราะหDข7อมูล นำคะแนนที ่ได7จากการทำแบบวัดการตระหนักรู 7การรู 7ค ิดของตนเอง 

(Metacognition) ตามโมเดล Schraw & Dennison (1994) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองครั้ง (Pre-

test และ Post-test) ของนักเรียนห7องกลุjมทดลองและห7องกลุjมควบคุมมาวิเคราะหDข7อมูล โดยใช7วิธีการทาง

สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเปnน 2 สjวน ดังน้ีคือ การเปรียบเทียบคะแนนคjาเฉลี่ยการตระหนักรู7การคิดของ

ตนเอง (Metacognition) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกjอนเรียนของห7องกลุjมทดลองและห7องกลุjมควบคุม โดย

ใช7สถิติ t-test แบบเปnนอิสระตjอกัน (t-test for independent samples) และการเปรียบเทียบคะแนน

คjาเฉลี่ยการตระหนักรู7การคิดของตนเอง (Metacognition) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของห7อง

กลุ jมทดลองและห7องกลุ jมควบคุม โดยใช7สถิติ t-test แบบเปnนอิสระตjอกัน (t-test for independent 

samples) 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับการตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมหลังเรียน ในองค์ประกอบด้าน ความรู้เก่ียวกับการรู้คิด (knowledge of cognition) 

กลุ่มตัวอย่าง n mean SD 
ค่าเฉล่ีย

ของผลต่าง 
t df Sig 

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 

42 

42 

3.75 

3.52 

0.436 

0.436 
0.087 2.629 41 0.012 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองของนักเรียนหลังเรียน ใน

องค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับการรู้คิด (knowledge of cognition) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ครูใช้การสะท้อนคิดมีค่าเฉลี่ยการ

ตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมหลังเรียน ในองค์ประกอบ ด้านการควบคุมการรู้คิด (Regulation of cognition) 

กลุ่มตัวอย่าง n mean SD 
ค่าเฉล่ีย

ของผลต่าง 
t df Sig 

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 

42 

42 

3.74 

3.48 

0.406 

0.438 
0.100 2.581 41 0.014 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองของนักเรียนหลังเรียน ใน

องค์ประกอบด้านการควบคุมการรู้คิด (Regulation of cognition) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ครูใช้การสะท้อนคิดมีค่าเฉลี่ยการ

ตระหนักรู้การรู้คิดของตนเองหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง n mean SD 
ค่าเฉล่ีย

ของผลต่าง 
t df Sig 

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 

42 

42 

14.29 

10.67 

2.22 

3.26 
3.62 5.946 82 0.000* 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ครูใช้การสะท้อนคิดมี 

ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจัยพบวjา ระดับการตระหนักรู7การคิดหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด7วยวิธีการสอนแบบ

สะท7อนคิดสูงกวjานักเรียนที่ใช7การสอนแบบปกติ ผลการวิจัยแสดงให7เห็นวjาการที่ครูแทรกการสะท7อนคิด

ในชjวงการเรียนรู7ทั้งในขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป ในห7องที่เปnนกลุjมทดลอง ใช7เทคนิคการแทรกคำถามเพ่ือ

ชวนให7นักเรียนคิด โดยเปnนการแลกเปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นระหวjางครู ระหวjางเพื่อน สุดท7ายได7ทบทวนการ

เรียนรู7กับตนเอง สjงผลให7คำตอบของนักเรียนมีการพัฒนาเปnนลำดับ เริ่มต้ังแตjการได7แสดงความคิดเห็นรjวมกับ

ครูที่ผู7เรียนได7ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนโดยมีการตระหนักรู7การคิดถึงประสบการณDเดิมที่ผู7เรียนมี และ

เชื่อมโยงกับกิจกรรมในชjวงขั้นนำที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผู7เรียนยังสามารถสะท7อนถึงป�ญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน

ในระหวjางตระหนักรู7การรู7คิด พร7อมทั้งสามารถวางแผนในการแก7ป�ญหาเพื่อไมjให7ป�ญหาที่ตนเคยพบเจอ

ระหวjางเรียนเกิดขึ้นซ้ำอีก ดังที่ พิศิษฐ ตัณฑวณิช (2557) ทำการศึกษาแนวคิดการจำแนกพฤติกรรมการ

เรียนรู7ตามวัตถุประสงคDการจัดการศึกษาด7านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะ ที่กลjาววjาความรู7ในสjวน

ของการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง (metacognitive knowledge) เปnนสjวนที่จะเปnนประโยชนD ชjวยให7ผู7

เรียนรู7บทเรียนหรือภาระงานที่ต7องเรียนรู7ได7ดีขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของพิมพDพิรัญ ป�ญโญ และชาตรี ฝ�ายคำ

ตา (2559) ยังพบวjา การจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการอภิปรายสะท7อนความคิด เรื ่อง ของแข็ง 

ของเหลว และแก�ส สามารถพัฒนาให7ผู 7เรียนเข7าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรDเพิ ่มขึ ้นมากในทุกประเด็น 

โดยเฉพาะอยjางยิ่ง ในประเด็นกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรD โดยผู7สอนมีการกระตุ7นให7นักเรียนอภิปราย
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สะท7อนความคิดด7วยกิจกรรมที่นjาสนใจและมีการประเมินความเข7าใจรjวมกันผjานการอภิปรายโต7แย7ง การสอน

แบบการสะท7อนคิด มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู7และมีความสำคัญตjอผู7เรียน เพราะทักษะการตระหนักรู7การรู7

คิดเปnนการรู 7เกี ่ยวกับกระบวนการคิด และความสามารถของตนเองตjอเป�าหมายในการทำงาน ชjวยให7

กระบวนการคิดแก7ป�ญหาประสบความสำเร็จได7 และเปnนผู7ที่การตระหนักรู7เกี่ยวกับการรู7คิดของตนเอง โดย

สามารถวางแผน จัดการควบคุม และประเมินกระบวนการคิดหรือกระบวนการเรียนรู7ของตนเองได7 ดังน้ัน

ผู7เรียนควรได7รับการพัฒนาเมตาคอกนิชันของตนเอง โดยผู7เรียนที่มีความสามารถทางเมตาคอกนิชันสูงมี

แนวโน7มที่จะเปnนนักคิดที่ประสบความสำเร็จ (พาสนา จุลรัตนD, 2556) และการสอนท่ีเน7นทักษะการคิดมักจะ

ชjวยให7ผู7เรียนได7พัฒนาการคิดของตนเอง มีอิสระในการเรียนรู7 ชjวยให7ผู7เรียนเรียนรู7วิธีการเรียน (learn how 

to learn) และเรียนรู7วิธีการคิด (learn how to think) ตลอดจนทำให7ผู7เรียนสามารถวางแผน กำกับ ควบคุม 

และประเมินการเรียนรู7ของตนเองได7 สjงผลให7การเรียนรู7มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู7เรียน (พิมพันธD 

เดชะคุปตD, 2545) อีกทั้งการสะท7อนคิด ทำให7ผู7เรียนสามารถระบุป�ญหา อธิบายการแก7ป�ญหาในการปฏิบัติ 

เลือกแนวทางในการปฏิบัติกับป�ญหาตjาง ๆ มีความสามารถในการให7เหตุผลในการกระทำสิ่งนั้น ๆ และชjวย

พัฒนาทักษะการแก7ป�ญหาของผู7เรียนได7อีกด7วย (ลำเจียก กำธร, จิณัฐตา ศุภศรี และ ฐาปนี อัครสุวรรณกุล, 

2560) นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนแบบที่ใช7วิธีการสะท7อนคิด เพื่อวัดทักษะตjาง ๆ ที่เกิดขึ้นในผู7เรียน

นั้น ชjวยเสริมสร7างทักษะการตระหนักรู7การรู7คิดในตนเองได7 (ประพรรธนD พละชีวะ และจุลลดา จุลเสวก, 

2558) การสะท7อนคิดที่เกิดในห7องเรียนที่เปnนกลุjมทดลองนั้น สามารถแสดงให7เห็นถึงกระบวนการคิดที่เปnน

ขั้นตอน โดยสังเกตจากการตอบคำถามเมื่อถึงเวลาที่ครูให7บันทึกการสะท7อนคิด และการแสดงออกของ

พฤติกรรมในขณะเรียน นักเรียนจะพยายามฟ�งอยjางตั้งใจ และพยายามจับประเด็นข7อความรู7ตjาง ๆ ที่เกิดข้ึน

ในขณะเรียน เพ่ือจะได7นำไปใช7ในการสะท7อนคิดรjวมกับผู7อื่น และแก7ป�ญหาการเรียนของตนจากการท่ีได7ฝ�กคิด

ทบทวนวjาในแตjละครั้งที่เรียน สิ่งใดเปnนป�ญหาและอุปสรรค กล7าที่จะยกมือถามครูในสิ่งที่ตนไมjเข7าใจ เพราะ

เมื่อผjานการเรียนไป 2-3 ครั้ง นักเรียนเกิดการเรียนรู7วjาป�ญหาของเขาคืออะไร ตลอดจนได7ฝ�กคิดหาแนว

ทางแก7ไข ในชั่วโมงตjอมาจึงใช7วิธีที่ตนได7วางแผนไว7มาแก7ป�ญหาที่เกิดขึ้นนั้น เชjน ในการเรียนที่สอดแทรกการ

สอนแบบสะท7อนคิดเรื่องปรากฎการณDที่เกิดจากการเคลื่อนท่ีของโลกรอบดวงอาทิตยD มีนักเรียนได7บันทึกใน

สjวนของป�ญหาท่ีพบในการเรียนวjา “ไมjเข7าใจทิศทางการโคจรของโลก ดวงอาทิตยD และดวงจันทรD เน่ืองจากใน

ชั่วโมงกjอนหน7านี้ ไมjได7จดจำวjาทั้ง 3 อยjาง เคลื่อนที่เหมือนหรือตjางกันอยjางไร” และบันทึกในสjวนแนว

ทางแก7ไขไว7วjา “ในคาบตjอ ๆ ไป จะพยายามฟ�งอยjางตั้งใจ และเขียนบันทึกบอกตัวเองไว7 แล7วถ7ายังงง จะรีบ

ถามครูหรือเพื่อนทันที” เปnนต7น ซึ่งการกระทำดังกลjาวสอดคล7องกับการคิดแบบตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง 

ทำให7เห็นถึงความสำคัญของทักษะการตระหนักรู7การรู7คิดเกี่ยวกับกระบวนการคิด และความสามารถของ

ตนเองตjอเป�าหมายในการทำงาน ที่นำไปสูjการสร7าง เป�าหมายใหมjเพื่อให7บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในหลายวิชา ได7ทำการศึกษาการสjงเสริมทักษะการตระหนักรู 7การรู 7คิดของตนเอง 
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นอกจากนี้ผลของงานวิจัยยังพบวjาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด7วยวิธีการสอนแบบ

สะท7อนคิดสูงกวjานักเรียนที่ใช7การสอนแบบปกติ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

นักเรียนทั้งสองห7องที่ใช7วิธีการสอนตjางกันนั้น เนื่องจากนักเรียนที่ครูใช7การสอนแบบสะท7อนคิดหรือการ

สjงเสริมการตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง จะทำให7ผู7เรียนสามารถเรียนรู7วิทยาศาสตรDได7ดี และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรDที ่ดีขึ ้น เพราะกระบวนการสะท7อนคิดเปnนตัวควบคุมการทำงานของ

กระบวนการทางสติป�ญญา (ชัยวัฒนD สุทธิรัตนD, 2552) ดังงานวิจัยของ ธัญญารัตนD วานานวงศD (2550) ท่ีพบวjา 

การใช7กระบวนการเรียนรู7 ที่พัฒนาทักษะการสะท7อนคิดของผู7เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต7น ในวิชา

วิทยาศาสตรD เรื่อง โลกดาราศาสตรD และอวกาศ โดยเปรียบเทียบจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

ผู7เรียน พบวjาผู7เรียนมีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร7อยละ 74.71 เชjนเดียวกับงานวิจัยของว

ราวรรณ ศิริอุเทน (2550) ที่ใช7รูปแบบการสอนที่เน7นการสะท7อนคิด ในเรื่องสารและสมบัติของสาร พบวjา

ผู7เรียนสามารถพัฒนากระบวนการสะท7อนคิดในขั้นการแสวงหาความรู7 ทำให7ผู7เรียนเกิดกระบวนการคิดการ

เรียนรู7 และสร7างองคDความรู7โดยมีการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบการเรียนรู7ด7วยตนเองได7 สามารถ

ทำให7ผู7เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งในผู7เรียนระดับประถม มัธยม ตลอดจนระดับมหาวิทยาลัย 

การเรียนรู7วิชาวิทยาศาสตรDของผู7เรียนสjวนใหญjนั้นไมjสามารถคิดวิเคราะหDป�ญหาและหากระบวนการแก7ป�ญหา

ได7ดีเทjาที่ควร เพราะการที่ผู7เรียนไมjชอบคิด จึงทำให7เกิดความเบื่อหนjายและมองวjาเนื้อหาวิทยาศาสตรDเปnน

เรื่องยาก อีกทั้งยังไมjเข7าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเองในการคิดวิเคราะหDป�ญหา หรือสถานการณD 

ตjาง ๆ ทำให7ไมjสามารถหากระบวนการแก7ป�ญหา ไมjมีรูปแบบการคิด และไมjมีการประเมินการคิดของตนเอง 

ทั้งที่วิชาวิทยาศาสตรDเปnนวิชาที่ต7องอาศัยทั้งความรู7 ความคิด และกระบวนการคิด (ณรงคDฤทธิ์ ประเสริฐสุข, 

2554) ดังนั้น การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเปnนวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนาและสjงเสริมการ

ตระหนักรู7การรู7คิดของตนเอง และฝ�กการสะท7อนคิดให7มีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาให7รู7เทjาทันกระบวนการ

คิดของตนเอง การเรียนรู7ที่เกิดขึ้นในขณะทำการวิจัยทำให7เห็นพัฒนาการเรียนรู7ของผู7เรียน โดยสังเกตจากข7อ

คำถามที่เกิดขึ้นในระหวjางเรียน รวมถึงการตอบคำถามที่ครูชวนสะท7อนคิด ที่ไมjเพียงแตjตอบเพื่อให7มุjงแตj

ความถูกผิด แตjเปnนการตอบที่ชวนเพื่อนหรือครูได7คิดในประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นระหวjางเรียนด7วย เชjน ในคาบ

เรียนหนึ่งมีการกลjาวถึงเรื่องการขึ้นตกของดวงอาทิตยD เมื่อนักเรียนได7ทราบข7อมูลตามหลักทฤษฎีแล7ว ผู7เรียน

ยังสามารถตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู7กับครูและเพื่อนในห7องเรียนวjา “ในห7องของเราเองมีพื้นที่ใด หรือ

โต�ะใครที่ได7รับแสงมากที่สุดตลอดวัน” ซึ่งคำถามสะท7อนให7เห็นวjาผู7เรียนได7เกิดการเรียนรู7และมีการตระหนัก

คิดเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง เปnนคำถามที่ชวนเพื่อนและครูผู7สอนได7คิดตjอ และยังมีการสืบ

เสาะหาวิธีการท่ีจะได7มาซ่ึงคำตอบ จนสุดท7ายได7ข7อสรุป อีกท้ังยังชjวยกันหาแนวทางแก7ไขด7วยความรู7ในศาสตรD

ที่หลากหลาย เพื่อแก7ป�ญหาการรับแสงตลอดวันของโต�ะเรียนนั้นเพื่อไมjให7ผู7เรียนที่นั่งบริเวณนั้นได7รับความ

ร7อนท่ีมากเกินไป เปnนต7น  
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สรุปผลและขUอเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ก่อนการเรียนที่จะให้ผู้เรียนมีการสะท้อนคิด ครูควรเตรียม 

พร้อมผู้เรียนโดยการฝึกให้ผู้เรียนทำความเข้าใจการเรียนแบบสะท้อนคิด ฝึกการตอบและตั้งคำถาม และสร้าง

ความไว้วางใจระหว่างตัวผู้เรียนกับครูและเพื่อนในห้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมในกระบวนการสะท้อนคิดได้

อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และควรนำรูปแบบการสอนแบบสะท้อนคิด เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้การ

คิดให้กับนักเรียน ในเนื้อหาการเรียนส่วนอื่น และเพิ่มระดับการตระหนักรู้การคิดในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการ

วางแผนการทำงานด้านต่าง ๆ ในชีวิตของนักเรียนท่ีไม่เฉพาะในส่วนของการเรียนทางด้านวิชาการ  

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้สอนควรมีการออกแบบการเรียนรู้ให้มีเวลามากพอในการให้

ผู้เรียนได้ทำตามกระบวนการขั้นตอนการสะท้อนคิดให้จบกระบวนการภายใน 1 คาบเรียน เพื่อให้การสะท้อน

คิดของผู้เรียนเป็นการสะท้อนคิดที่เกิด ณ ขณะที่เรียนจริง ไม่ได้เกิดในภายหลังที่เกิดการเรียนรู ้หรือมี

ประสบการณ์อื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวข้อง และควรจัดให้มีการวัดการตระหนักรู้การรู้คิดของผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่า

การตระหนักรู้การรู้คิดของผู้เรียนนั้นเกิดในช่วงขั้นตอนใดระหว่างเรียน หรืออาจวัดการตระหนักรู้การรู้คิดของ

ผู้เรียนซ้ำ เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
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บทคัดย'อ 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาคุณภาพการบริการหลังการขายของศูนย?ตัวแทนจำหนFายรถจักรยานยนต?   

มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการจัดการคุณภาพหลังการขายและความสามารถสรNางความพึงพอใจใหNผูNรับบริการ

ของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? เปQนการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย ไดNแกF แบบสอบถาม เก็บ

ขNอมูลโดยการแจกแบบสอบถามผูNรับบริการ ดNวยแบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอยFาง ในชFวงเดือนมีนาคม 

2562- เดือนพฤษภาคม 2562  โดยมีคFาความเช่ือม่ันของแบบสอบเทFากับ 0.826 และคFาดัชนีความสอดคลNอง

เทFากับ 0.84 สถิติท่ีใชNในการวิเคราะห?ขNอมูล ไดNแกF การแจกแจงความถ่ี และคFารNอยละ  

 ผลการวิจัย พบวFา ผูN รับบริการมีความพึงพอใจตFอคุณภาพการใหNบ ริการของศูนย?บ ริการ

รถจักรยานยนต? รNอยละ 90 แสดงความเห็นดNวยและเห็นดNวยเปQนอยFางย่ิงวFาศูนย?บริการรถจักรยานยนต? มีการ

ใหNบริการอยFางเสมอภาค มีการใหNบริการอยFางทันเวลา มีการใหNบริการอยFางเพียงพอตFอเน่ือง และการ

ใหNบริการอยFางกNาวหนNา สามารถสรNางความเช่ือถือและความม่ันใจ สามารถตอบสนองตFอผูNรับบริการและมีการ

ดูแลเอาใจใสF มีผูNรับบริการแสดงความไมFเห็นดNวยและไมFเห็นดNวยเปQนอยFางย่ิงเพียงรNอยละ 10 

 

คำสำคัญ :  การบริหารคุณภาพ  การบริการหลังการขาย  รถจักรยานยนต? 

 

Abstract 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the Study of after-

sales service quality of motorcycle dealer centers. Aim for to study of after-sales service 

quality and ability to satisfy customers of motorcycle service centers. The quantitative 

research method was collected by distributing questionnaires for clients with questionnaires 

of 400 examples, during March 2019-May 2019. The exam test was 0.826 and the 

consistency index was 0.84, the statistics used are: Distribution of frequency and percentage.  
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Results were found Satisfaction and service quality of motorcycle service centers 

More than 90 percent of the clients expressed their opinion and agreed that Motorcycle 

service center there is equal service. With timely service there is an adequate service on a 

continuous basis. And progressive service can build trust and confidence Able to respond to 

service recipients and with care there were only 10 percent of those who disagreed and 

disagree. 

 

Keywords: Quality management, After-sales service, Motorcycle  

 

บทนำ  

ในป�จจุบันรถจักรยานยนต?ถือวFาเปQนป�จจัยท่ีสำคัญเปQนอยFางมากของประชากรของประเทศไทย

เน่ืองจากจักรยานยนต?มีราคาไมFแพง มีคFาซFอมบำรุงและคFาเช้ือเพลิงต่ำ เม่ือเทียบกับพาหนะท่ีเปQนรถยนต? และ

ยังเหมาะสมกับการเดินทางในพ้ืนท่ี ท่ีมีการจราจรหนาแนFน สะดวกในการใชNงานความตNองการพาหนะ

ประเภทรถจักรยานยนต? น้ันเพ่ิมข้ึนอยFางตFอเน่ือง โดยมีสถิติยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต?ใหมFยNอนหลัง

ต้ังแตFป� พ.ศ. 2558 – 2560 มียอดรวมถึง 5,237,000 คัน สถิติจดทะเบียนรถจักรยานยนต?ใหมFของ

รถจักรยานยนต?ใหมFยNอนหลังต้ังแตFป� พ.ศ. 2558 – 2560 พบวFา มีจำนวนรวมกันอยูFท่ี 5.23 ลNานคัน มีจำนวน

เฉล่ียอยูFท่ีป�ละประมาณ 1.75 ลNานคันตFอป� โดยจักรยานยนต? สFวนแบFงทางการตลาดรวมประมาณ รNอยละ 79 

หรือประมาณ 4,147,000 คัน จากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต? ท่ีเติบโตอยFางตFอเน่ือง (กรม

ขนสFงทางบก, 2560) 

ทำใหNมูลคFาทางการตลาดของผูNจำหนFายรถยนต?เติบโตต้ังแตFตNนน้ำ ไดNแกF สFวนการผลิตช้ินสFวนและ

อะไหลF การจัดจำหนFาย และ การใหNบริการหลังการขาย โดยรูปแบบการทำการตลาดของบริษัทรถจักรยาน 

ยนต?สFวนใหญFทำตลาดผFานเครือขFายตัวแทนจำหนFาย และยังมีศูนย?บริการรถจักรยานยนต? มาตรฐาน รวมถึง

นายชFางท่ีมีฝ�มือไดNรับการอบรมตามมาตรฐาน ตลอดจนมีการใชNอะไหลFท่ีกำหนด เพ่ือใหNรถจักรยานยนต?

สามารถท่ีจะใชNงานไดNสมบูรณ? ดังน้ัน รถทุกคันตNองเขNารับบริการตามคูFมือผูNใชNและคูFมือรับประกันคุณภาพ

สินคNา แตFพบวFา ลูกคNาท่ีซ้ือจักรยานยนต? หลังจากพNนระยะเวลาประกัน ลูกคNารNอยละ 80 ไมFกลับมาใชNบริการ

ศูนย?บริการของตัวแทนจำหนFาย สFงผลกระทบในหลายดNานอาทิ บริษัท สูญเสียรายไดNในจำหนFายอะไหลF 

ตัวแทนจำหนFายสูญเสียรายไดNจากการใหNบริการและการขายอะไหลF ในสFวนของผูNช้ือจักรยานยนต?ประสบ

ป�ญหาในการใชNงานจักรยานยนต? ไดNไมFเต็มประสิทธิภาพหรืออาจเปQนสาเหตุใหN เกิดอุบัติเหตุ ในการขับข่ี   

(คูFมือบริษัท เอ.พี. ฮอนดNา จำกัด, 2560) 
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จากท่ีกลFาวมาขNางตNน ผูNศึกษาจึงตNองการศึกษาการบริหารคุณภาพการบริการหลังการขายของศูนย?

ตัวแทนจำหนFายรถจักรยานยนต? เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดNมาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของการบริการ

ใหN กับผูNบริหารของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? และกระตุNนใหN มีผูNมาใชNบริการศูนย?ตัวแทนจำหนFาย

รถจักรยานยนต?หลังจากพNนระยะเวลาประกัน 3 ป� เพ่ิมมาข้ึน 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ี ผูNวิจัยไดNกำหนดวัตถุประสงค? ไวNดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการคุณภาพหลังการขายและความสามารถสรNางความพึงพอใจใหNผูNรับบริการ 

ของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ดNานเน้ือหา  

ผูNวิจัยศึกษาความสามารถในการสรNางพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการตามแนวคิดของ Millet, John D 

(1954, p.4) ไดNใหNรายละเอียดเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหNบริการ (Satisfaction Services) หรือ

ความสามารถในการสรNางความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการโดยการพิจารณาองค?ประกอบ 5 ดNาน ไดNแกF การ

ใหNบริการอยFางเสมอภาค (Equitable Service) การใหNบริการอยFางทันเวลา (Time Service) การใหNบริการ

อยFางเพียงพอ (Amble Service) การใหNบริการอยFางตFอเน่ือง (Continuous Service) การใหNบริการอยFาง

กNาวหนNา (Progressive Service) และศึกษาแนวคิด SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหมFประกอบดNวย 5 มิติหลัก 

(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990, p.28; Lovelock, 1996, p. 464-466) ประกอบดNวย มิติท่ี 1 

ความเปQนรูปธรรมของบริการ (tangibility) มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวNวางใจไดN (reliability) มิติท่ี 3 การ

ตอบสนองตFอลูกคNา (responsiveness) มิติท่ี 4 การใหNความเช่ือม่ันตFอลูกคNา (assurance) มิติท่ี 5 การรูNจัก

และเขNาใจลูกคNา (empathy) SERVQUALไดNรับความนิยมในการนำมาใชNเพ่ือศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรม

บริการอยFางกวNางขวาง ซ่ึงองค?การตNองการทำความเขNาใจตFอการรับรูNของกลุFมผูNรับบริการเป�าหมายตามความ

ตNองการในบริการท่ีเขาตNองการ และเปQนเทคนิคท่ีใหNวิธีการวัดคุณภาพในการใหNบริการขององค?การ นอกจากน้ี 

ยังสามารถประยุกต?ใชN SERVQUAL สำหรับการทำความเขNาใจกับการรับรูNของบุคลากรตFอคุณภาพในการ

ใหNบริการโดยมีเป�าหมายสำคัญเพ่ือใหNการพัฒนาการใหNบริการประสบผลสำเร็จ 

2. ดNานประชากรท่ีใชNในงานวิจัยน้ี  

ประชากรท่ีใชNในงานวิจัยน้ี ไดNแกF กลุFมผูNใชNรถจักรยานยนต?ในทุกภาคของประเทศไทยและเคยนำ

รถจักรยานยนต?เขNาเช็คระยะท่ีศูนย?บริการรถจักรยานยนต? ในป� พ.ศ. 2562 จำนวน 1,361,909 คน กลุFม
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ตัวอยFางในการวิจัย ไดNแกF ลูกคNาท่ีมาใชNบริการศูนย?จักรยานยนต? จำนวน 400 คน (ศูนย?บริการรถจักรยานยนต?

ฮอนดNา, 2562) 
 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัย มีดังน้ี 

1. ประชากรท่ีใชNในงานวิจัย 

2. ประชากรท่ีใชNในงานวิจัยน้ี ไดNแกF กลุFมผูNใชNรถจักรยานยนต?ในทุกภาคของประเทศไทยและเคยนำ

รถจักรยานยนต?เขNาเช็คระยะท่ีศูนย?บริการรถจักรยานยนต?  ในป� พ.ศ. 2562 รวมท้ังส้ินจำนวน 1,361,909 คน

(ศูนย?บริการรถจักรยานยนต?ฮอนดNา, 2562)   

3. ผูNวิจัยไดNกำหนดกลุFมตัวอยFางท่ีใชNในการวิจัย ไดNแกF ลูกคNาท่ีมาใชNบริการศูนย?บริการรถจักรยานยนต?

ฮอนดNาท้ัง 4 ภาค ดังน้ี 1) ภาคเหนือ 2 แหFง 2) ภาคอีสาน 3 แหFง 3) ภาคกลาง 3 แหFง และ 4) ภาคใตN 2 แหFง 

รวม 10 แหFง ดำเนินการวิจัยในชFวงเดือนมีนาคม 2562- เดือนพฤษภาคม 2562 โดยคำนวณจากสูตรของ 

(Taro Yamane, 1967) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ไดNกลุFมตัวอยFางจำนวน 400 คน   

4. ตัวแปรท่ีวิจัย  

 ตัวแปรท่ีใชNในการวิจัยน้ี ไดNแกF ความสามารถในการสรNางพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการ ซ่ึงประกอบดNวย 

การใหNบริการอยFางเสมอภาค การใหNบริการอยFางทันเวลา ดNานการใหNบริการอยFางเพียงพอ ดNานการใหNบริการ

อยFางตFอเน่ือง ดNานการใหNบริการอยFางกNาวหนNา และคุณภาพการใหNบริการ ซ่ึงประกอบไปดNวย ดNานลักษณะ

ทางกายภาพ ดNานความนFาเช่ือถือ ดNานการตอบสนองตFอผูNรับบริการ ดNานการใหNความม่ันใจ และดNานการดูแล

เอาใจใสF 

5. ข้ันตอนการสรNางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

  ผูNวิจัยไดNทำการสรNางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย ดังน้ี 1) ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขNอง แลNวนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สรNางเปQนแบบสอบถาม โดยการแบFงออกเปQน 3 

ตอน ไดNแกF ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขNอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูNตอบแบบสอบถาม ประกอบดNวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ?ทำงาน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขNอมูลเก่ียวกับความสามารถในการสรNางความพึง

พอใจใหNกับผูNรับบริการ และตอนท่ี 3 ขNอมูลเก่ียวกับคุณภาพการใหNบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?  

โดยกำหนดตัวเลือก (Item) ไวN 4 ตัวเลือก ไดNแกF เห็นดNวยเปQนอยFางย่ิง เห็นดNวย ไมFเห็นดNวย และไมFเห็นดNวย

เปQนอยFางย่ิง ขNอมูลความคิดเห็นเปQนขNอมูลประเภทนามบัญญัติ  

6. เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย 

           เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัยน้ี ไดNแกF แบบสอบถาม สรNางข้ึนมาตามกรอบแนวคิดท่ีกำหนดไวN และไดNมี

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามโดยมคFา IOC เทFากับ 0.84 และการหาคFาความเช่ือม่ัน
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ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใชN (Try Out) กับกลุFมผูNใชNท่ีนำรถมาเขNารับบริการ ภายใน

จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 ชุด  มีคFา 0.826 ซ่ึงถือวFามากกวFาเกณฑ?ของระดับความเช่ือม่ันท่ียอมรับไดN 

5. การเก็บรวบรวมขNอมูล  

ผูNวิจัยนำแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ไปทำการเก็บรวบรวมขNอมูลกับกลุFมตัวอยFางท่ีใชNในการวิจัย 

โดยผูNวิจัยไดNดำเนินการแจกแบบสอบถามดNวยตนเองเพ่ือช้ีแจงถึงวัตถุประสงค?ของการวิจัยคร้ังน้ีใหNผูNตอบ

แบบสอบถามไดNทราบ และนำแบบสอบถามกลับคืนมาดNวยตัวเอง 

6. การวิเคราะห?ขNอมูล  

โดยผูNวิจัยนำแบบสอบถามมาทำการตรวจสอบความถูกตNองสมบูรณ?และนำมาประมวลผลใชNวิธี

วิเคราะห?ขNอมูล และนำสถิติเชิงพรรณนามาใชNเพ่ือนำเสนอภาพรวมของขNอมูล ในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี 

และคFารNอยละ 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห?ขNอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหNบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคFารNอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหNบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? 

   โดยภาพรวม 

 

โดยภาพรวม 
 ไม'เห็นดXวย

อย'างย่ิง 
 ไม'เห็นดXวย   เห็นดXวย  

 เห็นดXวย

อย'างย่ิง 

1. ดNานลักษณะทางกายภาพ 1.90 0.50 52.10 45.60 

2. ดNานความนFาเช่ือถือ 1.20 0.90 51.60 46.30 

3. ดNานการตอบสนองตFอผูNรับบริการ 1.50 0.50 52.30 45.80 

4. ดNานการใหNความม่ันใจ 0.80 0.90 47.80 50.50 

5. ดNานการดูแลเอาใจใสF 0.30 2.90 51.00 45.70 

 

จากตารางท่ี 1 พบวFา ผูNรับบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหNบริการของศูนย?บริการ

รถจักรยานยนต? ดังน้ี ดNานลักษณะทางกายภาพ ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQน 

รNอยละ 52.10 ดNานความนFาเช่ือถือ ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 51.60 

ดNานการตอบสนองตFอผูNรับบริการ ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 52.30 
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ดNานการใหNความม่ันใจ ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวยอยFางย่ิง คิดเปQนรNอยละ 50.50 และ

ดNานการดูแลเอาใจใสF ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 51.00 

 

2. ผลการวิเคราะห?ขNอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการสรNางความพึงพอใจใหNกับ

ผูNรับบริการ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคFารNอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการสรNางความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการ  

   โดยภาพรวม 

 

โดยภาพรวม 
 ไม'เห็นดXวย

อย'างย่ิง 

 ไม'เห็น

ดXวย  
 เห็นดXวย  

 เห็นดXวย

อย'างย่ิง 

1. ดNานการใหNบริการอยFางเสมอภาพ 0.10 1.20 53.90 44.80 

2. ดNานการใหNบริการอยFางทันเวลา 0.20 4.60 56.40 38.90 

3. ดNานการใหNบริการอยFางเพียงพอ 1.20 3.10 53.90 41.80 

4. ดNานการใหNบริการอยFางตFอเน่ือง 1.20 4.20 52.10 42.50 

5. ดNานการใหNบริการอยFางกNาวหนNา 0.60 4.00 55.50 40.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวFา ผูNรับบริการมีความพึงพอใจตFอการใหNบริการศูนย?บริการรถจักรยานยนต? ดังน้ี 

ดNานการใหNบริการอยFางเสมอภาค ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 53.90 ดNาน

การใหNบริการอยFางทันเวลา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 56.40 ดNานการ

ใหNบริการอยFางเพียงพอ ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 53.90 ดNานการ

ใหNบริการอยFางตFอเน่ือง ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 52.10 และดNานการ

ใหNบริการอยFางกNาวหนNา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFแสดงความเห็นดNวย คิดเปQนรNอยละ 55.50 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาคุณภาพการใหNบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวน

ใหญFใหNความสำคัญ ดังน้ี  

1. ดNานลักษณะทางกายภาพ เร่ืองการแตFงกายสุภาพ สะอาด เรียบรNอยของพนักงานศูนย?บริการ

รถจักรยานยนต? ซ่ึงสอดคลNองกับแนวคิดในการประเมินคุณภาพการบริการท่ัว ๆ ไป ของ (Zeithaml, 
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Parasuraman and Berry, 1990, p. 28; Lovelock, 1996, p. 464-466) ท่ีระบุวFา ลักษณะของการบริการ 

(Appearance) หมายถึง สภาพท่ีปรากฏใหNเห็น หรือจับตNองไดNในการใหNบริการ  

 2. ดNานความนFาเช่ือถือ พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับพนักงานของ

ศูนย?บริการรถจักรยานยนต? สามารถใหNคำแนะนำและตอบขNอสงสัยของลูกคNาไดNอยFางถูกตNอง ซ่ึงขัดแยNงกับผล

การศึกษาของ Emmanuel Baffour-Awuah (2018) ไดNทำการศึกษาเร่ือง การศึกษาเชิงสำรวจเก่ียวกับ

คุณภาพการบริการของสถานประกอบการสำหรับการบำรุงรักษาและซFอมแซมรถจักรยานยนต?ขนาดเล็กใน

ประเทศกานา ท่ีผลการวิจัยพบวFามีพบวFา การตอบสนอง มีคFาติดลบ ท่ีเปQนเชFนน้ีเน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี 

เปQน ศูนย?บริการท่ีไดNรับการแตFงต้ังของบริษัท ซ่ึงมีมาตรฐานการใหNบริการและการใหNคำแนะนำและตอบขNอ

สงสัยของลูกคNาไดNอยFางถูกตNอง ซ่ึงแตกตFางจากการศึกษาของ Emmanuel Baffour-Awuah (2018) ท่ีกลุFม

ตัวอยFางเปQนรNานซFอมแซมรถจักรยานยนต?ขนาดเล็กในประเทศกานา 

      3. การตอบสนองตFอผูNรับบริการ พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับพนักงาน

ของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?มีการอธิบายถึงกระบวนการในการซFอมหรือเปล่ียนช้ินสFวนตFางๆ ใหNลูกคNา

ทราบ ซ่ึงสอดคลNองกับแนวคิดในการประเมินคุณภาพการบริการท่ัว ๆ ไป ของ (Zeithaml, Parasuraman 

and Berry, 1990, p. 28; Lovelock, 1996, p. 464-466) ท่ีระบุวFา มิติท่ี 4 การใหNความเช่ือม่ันตFอลูกคNา 

(assurance) หมายถึงความสามารถในการสรNางความเช่ือม่ันใหNเกิดข้ึนกับผูNรับบริการ 

      4. การใหNความม่ันใจ พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับลูกคNารูNสึกม่ันใจใน

การมาใชNบริการศูนย?บริการรถจักรยานยนต? ซ่ึงสอดคลNองกับผลการศึกษาของ ธนากร ชมโคกกรวด (2561) ไดN

ทำการศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการโลจิสติกส?ท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจของผูNใชNบริการศูนย?บริการรถยนต?โตโยตNา 

จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวFา โดยดNานท่ีมีคุณภาพบริการสูงสุด คือ ดNานความไวNวางใจรองลงมาคือ 

ดNานการสรNางความม่ันใจ 

      5. การดูแลเอาใจใสF พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับพนักงานของ

ศูนย?บริการรถจักรยานยนต?ใหNความเอาใจใสFกับลูกคNาในแตFละรายอยFางเทFาเทียมกันซ่ึงสอดคลNองกับแนวคิด

ของ Millet, John D (1954, p. 4) ท่ีระบุความสามารถในการสรNางความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการ โดยการ

ใหNบริการอยFางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการใหNบริการทุกคนเทFาเทียมกันไมFมี

การแบFงแยกกีดกันในการใหNบริการ 

ผลการศึกษา พบวFา ความสามารถในการสรNางพึงพอใจใหN กับผูN รับบริการของศูนย?บริการ

รถจักรยานยนต? มีดังน้ี  

1. การใหNบริการอยFางเสมอภาค พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFความสำคัญกับชFางใหNบริการ

ตามลำดับกFอนหลังของซ่ึงสอดคลNองกับแนวคิดของ Millet, John D (1954, p.4) ท่ีระบุความสามารถในการ
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สรNางความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการ โดยการใหNบริการอยFางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความ

ยุติธรรมในการใหNบริการทุกคนเทFาเทียมกันไมFมีการแบFงแยกกีดกันในการใหNบริการ  

      2. การใหNบริการอยFางทันเวลา พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับศูนย?บริการ

ใหNบริการเสร็จตรงเวลาอยFางท่ีแจNง และระยะเวลาในการซFอมและแกNป�ญหาตFางมีความเหมาะสมไมFนาน

จนเกินไป ผลการศึกษาท่ีไดNสอดคลNองกับการศึกษาของ Genoveva (2015) ไดNทำการศึกษาเร่ือง การ

วิเคราะห?ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคNาโดยพิจารณาจากภาพลักษณ?ของตราสินคNาและการรับรูN

คุณภาพการบริการ ท่ีระบุวFา ผูNบริโภคไมFพึงพอใจการใหNบริการของรNานคNาตัวแทนจำหนFายยามาฮFาในเบคีคามี 

โดยเห็นไดNจากการรNองเรียนเก่ียวกับการใหNบริการท่ีไมFมีประสิทธิภาพไดNแกF รอเปQนระยะเวลานานจนเกินไป 

      3. การใหNบริการอยFางเพียงพอ พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับการเป¤ดและ

ป¤ดบริการตรงเวลา ซ่ึงสอดคลNองกับแนวคิดของ Millet, John D (1954, p.4) ท่ีระบุความสามารถในการสรNาง

ความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการ โดยระบุวFา การใหNบริการอยFางเพียงพอ (Amble Service) หมายถึง การ

ใหNบริการจะมีจำนวนการใหNบริการและสถานท่ีใหNบริการอยFางเหมาะสม (The right at the geographical)  

Millet เห็นวFา ความเสมอภาคหรือการตรงตFอเวลาจะไมFมีความหมายเลย ถNามีจำนวนการใหNบริการท่ีไมF

เพียงพอ และสถานท่ีต้ังท่ีใหNบริการสรNางความไมFยุติธรรมใหNเกิดข้ึนแกFผูNรับบริการ 

      4. การใหNบริการอยFางตFอเน่ือง พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFใหNความสำคัญกับเคร่ืองมือ

ซFอมบำรุงครบถNวนสามารถแกNไขป�ญหาตFางๆไดN ซ่ึงขัดแยNงกับการศึกษาของสุธรรม เลิศพงษ?ประเสริฐ และธน

ชาติ ประทุมสวัสด์ิ (2561) ไดNทำการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของศูนย?ซFอมตัวถังและพFนสีรถยนต?

มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรีท่ีระบุวFาเคร่ืองมือและอุปกรณ? ในภาพรวมมีคFาเฉล่ียอยูFในระดับนNอย ท่ีเปQนเชFนน้ี

อาจเกิดจากการท่ีกลุFมเป�าหมายท่ีใชNในการศึกษาคนละกลุFมและใชNจักรยานสFวนใหญFมีรายไดNนNอยกวFามีรายไดN

ต่ำกวFา 15,000 บาทผูNมีรถยนต?นFาจะมีรายไดNสูงกวFาและการศึกษาของสุธรรม เลิศพงษ?ประเสริฐ และ ธนชาติ 

ประทุมสวัสด์ิ (2561) ไดNทำการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของศูนย?ซFอมตัวถังและพFนสีรถยนต?มาตรฐานใน

จังหวัดนนทบุรี เปQนงานบริการท่ีไมFสามารถทำเสร็จไดNในวันเดียว 

      5. การใหNบริการอยFางกNาวหนNา พบวFา ผูNตอบแบบสอบถามสFวนใหญFความสำคัญกับพนักงานมี

ความใสFใจในการแกNป�ญหาอ่ืนๆ ท่ีไมFไดNแจNงใหNลูกคNาทราบซ่ึงสอดคลNองกับการศึกษาของ ธนากร ชมโคกกรวด 

(2561) ไดNทำการศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการโลจิสติกส?ท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจของผูNใชNบริการศูนย?บริการ

รถยนต?โตโยตNา จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีระบุวFา โดยดNานท่ีมีคุณภาพบริการสูงสุด คือ ดNานความไวNวางใจ

รองลงมาคือ ดNานการสรNางความม่ันใจ ดNานการตอบสนอง ดNานการใสFใจลูกคNา และดNานส่ิงท่ีสัมผัสไดN  
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สรุปผลและขXอเสนอแนะ   

1. สรุปขNอคNนพบในการวิจัยคร้ังน้ี 

จากวัตถุประสงค?การวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการคุณภาพหลังการขายของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? 

พบวFา ผูNรับบริการใหNความสำคัญกับ 1) พนักงานของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?แตFงกายสุภาพ สะอาด 

เรียบรNอย ความนFาเช่ือถือ 2) พนักงานของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? สามารถใหNคำแนะนำและตอบขNอสงสัย

ของลูกคNาไดNอยFางถูกตNอง การตอบสนองตFอผูNรับบริการ 3) พนักงานของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?มีการ

อธิบายถึงกระบวนการในการซFอมหรือเปล่ียนช้ินสFวนตFางๆ ใหNลูกคNาทราบ 4) ลูกคNารูNสึกม่ันใจในการมาใชN

บริการศูนย?บริการรถจักรยานยนต? และพนักงานของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?ใหNความเอาใจใสFกับลูกคNาใน

แตFละรายอยFางเทFาเทียมกัน และยังพบอีกวFาทางศูนย?บริการมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยFางตFอเน่ือง

ส่ิงท่ีเปQนป�ญหา คือการประชาสัมพันธ?ใหNกับผูNใชNบริการและกลุFมเป�าหมายในวงกวNาง และความสามารถในการ

สรNางความพึงพอใจใหNกับผูNรับบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? พบวFา การสรNางความพึงพอใจใหNกับ

ผูNรับบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?นFาจะเปQนท่ีพึงพอใจ แตFผูNรับบริการของศูนย?บริการรถจักรยานยนต?

ใหNความสำคัญกับประเด็นตFางดังตFอไปน้ี 1) ลำดับการใหNบริการ 2) การกำหนดะยะเวลางานซFอม 3) ความ

พรNอมของเคร่ืองมือในการใหNบริการ 4) การใหNขNอมูลขFาวสารเก่ียวกับระยะเวลาเป¤ด ป¤ดบริการของศูนย? 5) 

ความพรNอมของสFวนพักรับรองลูกคNา 6) การแตFงการและความพรNอมของพนักงาน 7) กระบวนการใหNบริการ

ของศูนย?บริการรถจักรยานยนต? และแนวทางในการเสริมสรNางความม่ันใจใหNกับของลูกคNาท่ีมีตFอศูนย?บริการ

รถจักรยานยนต? 

2. ขNอเสนอแนะเพ่ือการใชNงาน 

     2.1 ควรมีการกำหนดเวลาเป¤ดและป¤ดบริการท่ีเปQนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศใหNเหมือนกัน

หมดท้ังประเทศ เพ่ือความสะดวกในการใหNบริการ และประชาสัมพันธ? 

     2.2 ควรมีการติดประกาศเก่ียวกับผลของการอบรมของนายชFางระดับตFางๆ อยFางชัดเจนในแตFละ

ศูนย? อยFางชัดเจน เพ่ือสรNางความม่ันใจตFอผูNมาใชNบริการตFาง 

     2.3 ควรมีการกำหนดอายุของใบรับรองในแตFละใบอยFางชัดเจน และ มีการเรียกนายชFางฝ¦กอบรม

เพ่ือทวนซ้ำ และ พัฒนาหลักสูตรการอบรมอยFางตFอเน่ือง 

     2.4 ควรมีการทำการตลาดเก่ียวกับคุณภาพการบริการของศูนย?บริการวFาเหนือกวFาคูFแขFงภายนอก 

     2.5 ควรมีการบังคับใหNศูนย?บริการเป¤ดบริการในวันหยุดเพ่ือกระตุNนยอดขายอะไหลFและบริการ 

อาจเปล่ียนกันหยุดทดแทนแตFเนNนการใหNบริการในวันหยุด เน่ืองจากเปQนชFองโหวFในการใหNบริการลูกคNา 

     2.6 ควรมีการแจกชุดยูนิฟอร?มใหNกับชFางใหมFท่ีผFานการอบรมมากกวFา 2 ชุดเน่ืองจากไมFเพียงพอ

ตFอการใชNงานและตNองซ้ือเพ่ิม เพ่ือสรNางความม่ันใจแกFผูNมาใชNบริการ 
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     2.7 ควรทำการแจกบัตรคิวใหNแกF ผูNมาใชNบริการของศูนย?บริการทุกแหFง โดยแยกแตFละประเภท

ของการบริการเพ่ือใหNความสะดวกผูNมาใชNบริการ และรถเวลารอคอยของลูกคNา 

     2.8 ควรใหNศูนย?บริการใหNบริการเสร็จตรงเวลาอยFางท่ีแจNง และเปQนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ

ท้ังเวลาเป¤ดป¤ดและวันท่ีเป¤ดใหNบริการ เพ่ือใหNงFายตFอการประชาสัมพันธ?ใหNแกFผูNใชNบริการ ท่ัวประเทส เปQน

มาตรฐานเดียว 

     2.9 ควรใหNบริษัท เอพี มีการกำหนดจำนวนชFองใหNบริการตามขนาดของศูนย?บริการใหNเหมาะสม 

เพ่ือลดเวลารอคอยของลูกคNา 

     2.10 ควรใหNศูนย?บริการท่ียังไมFไดNปรับปรุงสFวนของการพักรับรองลูกคNามีการปรับปรุงการพัก

รับรองลูกคNาใหNทันสมัย 

     2.11 ควรมีการแจNงลูกคNาในการเปล่ียนอะไหลFเบ้ืองตNนและอะไหลFเพ่ิมเติมในทุกกรณี ท้ัง

ระยะเวลาและคFาใชNจFายท่ีอาจเกิดข้ึนทันที 

3. ขNอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตFอไป 

     3.1 ในการศึกษาควรทำการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณภาพการบริการของศูนย?บริการกับ

คูFแขFงภายนอก 

     3.2 ในการศึกษาควรทำการศึกษาความตNองการของผูNใชNบริการในวันหยุดเพ่ิมข้ึนหรือไมF 

     3.3 ในการศึกษาควรทำการศึกษาสFวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตFอการเลือกใชNบริการของ

ศูนย?บริการ 
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บทคัดยXอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาการประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรDออกแบบระบบน้ำด7วย

โปรแกรม QWATER ที่ติดตั้งในโปรแกรม QGIS เพื่อสร7างเป|นโครงขXายระบบน้ำขึ้นมา ทำการหาขนาดและความ

ยาว และราคาของทXอที่ใช7ในการออกแบบทั้งหมดด7วยโปรแกรม WaterNetGen โดยได7ทำการศึกษาพื้นที่ของสวน

มะละกอ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดียD จังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาพบวXา สามารถใช7ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรD มาวางแนวทXอน้ำหยดและหาระยะของแนวทXอ การใช7ข7อมูลระดับสูงมาชXวยประมวลผลโดยตรง การ

ซ7อนทับกับภาพ Google earth เพื่อแสดงกับสภาพความเป|นจริงของพื้นที่ ทำให7สามารถประหยัดเวลาในการ

ออกแบบ และลดข้ันตอนตXาง ๆ สามารถใช7วางแผนและวิเคราะหDงบประมาณได7อยXางแมXนยำราคาของทXอท้ังหมดท่ี

ใช7ในการออกแบบคิดเป|นเงิน 22,590.70 บาท โดยพิจารณาจากทXอเทXานั้น ไมXรวมราคาเครื่องสูบน้ำ ข7อตXอตXาง ๆ 

และคXาแรง 
 

คำสำคัญ :  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD  การออกแบบ  โครงขXายระบบน้ำ 

 

Abstract 

 This research aims to study the application of geographic information systems, design 

water systems with the program. QWATER installed in the QGIS program to create a water system 

network. The waternetgen program studies the area of papaya plantations. According to the study, 
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the geographic information system can be used to line the drip pipes and find the distance of the 

pipe. High-level data usage to help process directly Overlay with Google earth image to show the 

reality of space. The price of all pipes used in the design is 22,590.70 Baht, based only on pipes. 

Pump price is not included. Joints and labor. 

  

Keywords: Geographic information system, Design, Water System Network 

 

บทนำ 

 ประเทศไทยเป|นประเทศเกษตรกรรม ป�ญหาที่สำคัญอยXางหนึ่งของการทำเกษตรคือ น้ำ ที่ใช7สำหรับการ

เพาะปลูกพืช เนื่องจากพืชจำเป|นต7องได7รับน้ำอยXางเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต7องการ เพื่อการ

เจริญเติบโตและให7ได7ผลผลิตตามที ่ต 7องการ การนำระบบชลประทานแบบหยด (Drip) และแบบฉีดฝอย 

(Sprinkler) มาให7น้ำกับพืชซึ่งเป|นระบบที่ประหยัดน้ำ หากระบบมีการออกแบบที่ถูกต7องพืชจะได7รับอยXางเพียงพอ 

การออกแบบสXวนใหญXมักใช7โปรแกรมชXวยออกแบบเพ่ือลดความผิดพลาด เชXน โปรแกรม IrriCAD, Irri-Maker และ 

IrriPro เป|นต7น ซึ่งเป|นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ อยXางไรก็ตามได7มีการประยุกตD Eapanet ที่เป|นโปรแกรม ออกแบบ

โครงขXายระบบประปาแบบไมXมีลิขสิทธิ์ มาใช7รXวมกับโปรแกรม Cropwat สำหรับออกแบบระบบให7น้ำกับพืช ในท่ี

ตXาง ๆ เชXน การนำโปรแกรม Eapanet มาชXวยออกแบบโครงขXายระบบชลประทานแบบฉีดฝอยในการปลูก

ข7าวโพดที่ประเทศอิรัก (Suray A. Rasheed and Aqeel Al-Adili. 2015) และการออกแบบโครงขXายระบบทXอน้ำ

หยดด7วยโปรแกรม Eapanet และ Ve.pro.LG.s ในการปลูกกล7วย บนที่ราบบาเก ประเทศบูรDกินาฟาโซ (YIRA 

Yacouba. 2011) เป|นต7น 

 ในป�จจุบันโปรแกรม Eapanet ได7มีการพัฒนาและสามารถติดตั้งในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD 

เชXนโปรแกรม Quantum GIS หรือ QGIS ในชื่อ QWATER ที่มีความสามารถในการออกแบบโครงขXายระบบ

ประปา เชXน เดียวกับ โปรแกรม Eapanet แตXมีความสามารถที่ดีกวXา คือ สามารถเชื่อมตXอกับแผนที่ Google 

earth คำนวณความยาวขนาดทXอ สามารถนำข7อมูลระดับสูง-ต่ำ จากการสำรวจหรือจากแบบจำลองระดับสูง

เชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) ท่ีมีความละเอียดสูงมารXวมประมวลผลได7 

 ด7วยเหตุผลดังกลXาวทางผู7วิจัยจึงมีแนวความคิด ที่จะนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDมาชXวยออกแบบระบบ

ชลประทานแบบน้ำหยดให7กับพืช ทำให7เป|นการประหยัดเวลาในการคำนวณทXอและการวางแนวทXอ ลด

ข7อผิดพลาดท่ีเกิดจากการออกแบบได7 
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วัตถุประสงค*การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการใช7ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDสำหรับออกแบบระบบชลประทานแบบน้ำหยด 

 2. เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบชลประทานแบบน้ำหยดสำหรับสวนมะละกอ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 โดยทำการประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDในการออกแบบระบบชลประทานแบบน้ำหยด ด7วย

โปรแกรม QGIS รXวมกับ QWATER Plugin ในการออกแบบแนวทXอ รXวมกับการหาขนาดและความยาวของทXอท่ี

ด7วย WaterNetGen โดยการศึกษาครั้งนี้ได7เลือกใช7ผลิตภัณฑDของ Super Products เป|นหัวน้ำหยดชนิดชดเชย

แรงดันแบบปรับอัตราการไหลไมXได7 รุXน DRIP-C 2 มีอัตราการไหลอยูXท่ี 2 ลิตร/ช่ัวโมง แรงดันใช7งาน 0.5 – 1 บารD 

 1. สถานท่ีท่ีทำการศึกษา ไรXมะละกอท่ี ตำบลทะเลบก อำดอนเจดียD จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  

3 ไรX โดยมีจำนวนต7นมะละกอพันธุDฮอลแลนดD ระยะปลูก 2 × 3 เมตร จำนวนต7น 624 ต7น แสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสวนมะละกอท่ีทำการศึกษา 

 

 2.  การออกแบบหลักการทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7อง 

2.1  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD (Geographic Information System ; GIS) คือ กระบวนการ

ทำงานการเก่ียวกับข7อมูลเชิงพ้ืนท่ี หรือข7อมูลท่ีมีพิกัดตำเหนXง ซ่ึงเป|นการผสมผสานการทำงานระหวXาง กระบวนวิธี

วิเคราะหDรXวมกับระบบฐานข7อมูลท่ีมีการอ7างอิงเชิงพิกัด รวมท้ังผสมผสานข7อมูลเชิงพ้ืนท่ีกับข7อมูลเชิงบรรยายท่ีเก็บ
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รวบรวมไว7ในฐานข7อมูล สามารถดัดแปลงหรือแก7ไขและวิเคราะหDผลทั้งยังแสดงผลลัพธDในรูปแผนที่ เพื่อให7เห็นมิติ

และความสัมพันธDด7านพื้นที่ของข7อมูล ซึ่งมีสXวนให7เกิดความเข7าใจในป�ญหาและนำมาประกอบการตัดสินใจในการ

แก7ไขป�ญหาเกี่ยวกับการวางแผนการใช7ทรัพยากรเชิงพื้นที่อยXางถูกต7อง เชXน การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรDเพื่อการจัดการปริมาณน้ำทางการเกษตร (วัฒนชัย สายวงศDคำและธนวันตD เย็นฉ่ำ. 2557) และการ

ประยุกตDใช7โปรแกรม QGIS เพ่ือการบริหารจัดการประมงเชิงพ้ืนท่ี (รัตนา ม่ันประสิทธ์ิ. 2560) เป|นต7น 

2.2  โปรแกรม Quantum GIS หรือ QGIS เป|นโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD ในกลุXม

ซอฟตDแวรDรหัสเปVด (Free and Open Source Software: FOSS) แสดงในภาพที่ 2 มีลักษณะการใช7งานแบบ 

Graphic User Interface ซ่ึงสะดวกในการเรียกใช7ข7อมูลภาพ (Spatial Data) และข7อมูลตาราง (Attribute Data) 

สามารถเรียกใช7ข7อมูลเชิงเส7น (Vector Data) ในรูปแบบมาตรฐานทั่วไป เชXน Shape file และข7อมูลเชิงกริด 

(Raster Data) นอกจากนี้ยังสามารถสืบค7นข7อมูล วิเคราะหDข7อมูล และนำเสนอในรูปแบบแผนที่ได7 (Mohsin 

Abbas Mashay and Nazar Ali Abbood 2019) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพโปรแกรม QGIS 

 

2.2.1  QWATER เป|น Plugin (ภาพที่ 3) ที่มีพื้นฐานมาจาก GHydraulics Plugin พัฒนาโดย 

Steffen Macke เป|นซอฟตDแวรDรหัสเปVด ชXวยให7สามารถออกแบบและวิเคราะหDโครงขXายน้ำประปาโดยใช7 
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EPANET (ไมXจำเป|นต7องติดตั ้ง) สามารถเขียนไฟลDนามสกุล INP ได7 รวมทั้งมีฟ�งกDชั ่นในการคำนวณเส7นผXาน

ศูนยDกลางทางเศรษฐกิจ เพ่ือประเมินขนาดทXอเบ้ืองต7น 

 

 
ภาพท่ี 3 การออกแบบโครงขXายทXอในโปรแกรม QWATER  

 

2.3  WaterNetGen (ภาพที่ 4) เป|นโปรแกรมเสริมการใช7งานโปรแกรม EPANET สําหรับวิเคราะหD

โครงขXายการกระจายน้ำ สามารถหาขนาดทXอตามข7อกำหนดและประเมินราคาของทXอจากการออกแบบ 

 

 
ภาพท่ี 4 โปรแกรมเสริม WaterNetGen  
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2.4  การออกแบบระบบระบบชลประทานแบบฉีดฝอยหรือแบบหยด เพื่อการเกษตรมีหลักการ

ออกแบบดังตXอไปน้ี 

2.4.1. หาปริมาณการใช7น้ำของพืช ปริมาณการใช7น้ำของพืชมีชื่อเรียกอีกอยXางหน่ึงวXา “การคาย

ระเหยน้ำ” (Evapotranspiration) ซึ ่งเป|นปริมาณน้ำทั้งหมดที่สูญเสียไปจากพื้นที่เพาะปลูกสูXบรรยากาศใน

รูปแบบของไอน้ำโดยการระเหย และการคายน้ำ ปริมาณการใช7น้ำของพืชจึงขึ้นอยูXกับชนิดพืช คุณลักษณะของดิน

และสภาพของพ้ืนท่ีท่ีทำการเพาะปลูก โดยหาปริมาณการใช7น้ำได7จากสมการท่ี 1 

 

 ETc = ETp × KC            (1) 

  ETc = ปริมาณการใช7น้ำของพืช (มิลลิเมตร/วัน) 

  ETp = ปริมาณการใช7น้ำของพืชอ7างอิง (มิลลิเมตร/วัน)  

  KC = สัมประสิทธ์ิการใช7น้ำของพืช 

 

 การศึกษาครั ้งนี ้ได7ใช7โปรแกรม Cropwat (ภาพที่ 5) ชXวยในการคำนวณหาความต7องการน้ำของพืช   

(Crop water requirement) ความต7องการน้ำชลประทาน (Irrigation requirement) และสามารถออกแบบ

จัดการวางแผนการสXงน้ำ สำหรับปลูกพืชตXางๆได7 

 

 
 

ภาพท่ี 5 โปรแกรม Cropwat 

 

2.4.2 การสูญเสียแรงดันภายในทXอ เกิดจากผลของความหนืดที่กระทำตXอพื้นผิวภายในของทXอ

การเรียกวXาสูญเสียหลัก (Major loss) รวมกับการสูญเสียของพลังงานจากสิ่งกีดขวางในระบบทXอ เรียกวXา การ
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สูญเสียรอง (Minor loss) เชXน ข7องอ ข7อตXอ วาลDว ตะแกรงกรอง รวมกันกลายเป|น “การสูญเสียความฝ°ดรวม” ซ่ึง

เราสามารถคำนวณได7จากสมการ Darcy-Weisbach ท่ีแสดงในสมการท่ี 2 

 

hf=fD
L

D

V2

2g
             (2) 

 

hf = การสูญเสียความดัน เน่ืองจากความฝ°ดในทXอ (หนXวย SI: เมตร) 

L = ความยาวทXอ (เมตร) 

D = เส7นผXานศูนยDกลางทXอ (เมตร) 

V = ความเร็วเฉล่ียของการไหล (เมตร/วินาที) 

g = อัตราเรXงเน่ืองจากแรงโน7มถXวง (เมตร/วินาที2) 

fD  = คXาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 

 

2.4.3 เกณฑDในการออกแบบระบบน้ำ เพ่ือตรวจสอบความถูกต7อง 

- ความเร็วในทXอไมXเกิน 1.5 เมตรตXอวินาที 

- ความดันของหัวใช7งานต่ำสุดอยูXท่ี 0.5 บารD แตXไมXเกิน 1 บารD หรือ 5 ถึง 10 เมตร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ทำการเก็บข7อมูลระดับสูง-ต่ำของพื้นที่ด7วยกล7องวัดระดับ และเก็บข7อมูลตำแหนXงพิกัดของต7นมะละกอ 

และขอบเขตของพื้นท่ีด7วยระบบระบุตำแหนXงบนพื้นโลกหรือ GPS (Global Positioning System) ในพื้นท่ีตำบล

ทะเลบก อำเภอดอนเจดียD จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช7เป|นข7อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบชลประทานแบบน้ำ

หยดให7แกXสวนมะละกอ 

 2. คำนวณหาความต7องการน้ำของมะละกอ ด7วยโปรแกรม CROPWAT สำหรับใสXข7อมูล Node ความ

ต7องการน้ำ (Demand) ในโปรแกรม QWATER  

 3. จัดเตรียมข7อมูลของชั้นแผนท่ีตXาง ๆ ให7อยูXในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD (GIS) พิกัดแบบ UTM WGS 

1984 Zone 47N หนXวย เมตร เพ่ือนำเข7าโปรแกรม QGIS และ QWATER เชXน ระดับสูง-ต่ำของพ้ืนท่ี จัดเตรียมให7

อยูXในรูปแบบไฟลD Tiff สำหรับใสXข7อมูลระดับ (Elevation) รวมทั้งขอบเขตแปลงและแนวทXอน้ำหยด สำหรับวาง

ระยะหัวน้ำหยด ของสวนมะละกอ 
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 4. สร7างแนวทXอด7วยโปรแกรม QGIS และใช7เครื่องมือ Points along geometry สร7างระยะหXางของหัว

น้ำหยดในแนวทXอทุกระยะ 2 เมตร 

 5. นำข7อมูลที่จัดเตรียมเข7าโปรแกรม QWATER จัดสร7างโครงขXายระบบทXอตั้งแตX การวางเครื่องสูบน้ำ 

วาลDว แนวทXอ โหนดการใช7น้ำ รวมท้ังข7อมูลท่ีใช7ประมวลผล เชXน ระดับความสูง -ต่ำ ข7อมูล Pump Curve เป|นต7น 

 6. นำข7อมูลโครงขXายระบบน้ำจาก QWATER ที ่ประมวลผลเรียบร7อยในเบื ้องต7น เข7าสู Xโปรแกรม 

WaterNetGen เพ่ือหาขนาดทXอท่ีเหมาะสม และทำการประมาณราคาทXอท่ีทำการออกแบบ  

 7.ทำการวิเคราะหDผล อภิปรายผลและทำการสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 

 1. ความต7องการน้ำของมะละกอ ด7วยโปรแกรม CROPWAT มีคXาเทXากับ 4.5 มิลลิเมตร/วัน สXวนข7อมูล

จากการสำรวจทางภาคสนามในพื้นที่ศึกษา พบวXามีระดับพื้นที่ต่ำสุดอยูXที่ระดับ 98.861 เมตร และระดับพื้นท่ี

สูงสุดอยูXท่ีระดับ 99.909 เมตร แสดงในภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ความตXางของระดับพ้ืนท่ี 
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2. ทำการสร7างแนวทXอด7วยโปรแกรม QGIS และใช7เครื่องมือ Points along geometry สร7างระยะหXาง

ของหัวน้ำหยดในแนวทXอทุกระยะ 2 เมตร ตามแนวการปลูกระยะการปลูกของมะละกอ รวมถึงตัดแนวทXอให7ได7

ระยะของหัวน้ำหยดด7วยเคร่ืองมือ Points along geometry แสดงในภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การสร7างระยะหXางของหัวน้ำหยดและแนวทXอ 

 

 3. ทำการแบXงโซนการให7น้ำด7วยโปรแกรม QWATER ในการศึกษาครั้งนี ้ได7ทำการแบXงโซนการให7น้ำ

ออกเป|น 4 โซน  

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงแนวทXอและการแบXงโซนการให7น้ำ 
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4. เมื่อทำการประมวลผลในโปรแกรม QWATER เรียบร7อย สามารถแสดงผลขนาดเส7นผXานศูนยDกลางทาง

เศรษฐกิจสำหรับประเมินขนาดทXอ แรงดัน และความเร็วในทXอเบ้ืองต7น แสดงไว7ในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แบบระบบชลประทานแบบหยดในโปรแกรม QWATER 

 

 5. จากการประมวลผลโครงขXายในโปรแกรม QWATER และนำมาหาขนาดทXอและข7อกำหนดในการ

ออกแบบในโปรแกรม WaterNetGen เพื่อเพิ่มความถูกต7องในการออกแบบ ผลพบวXาความเร็วในทXอสูงสุด 0.47 

เมตร/วินาที แรงดันในทXอสูงสุดอยูที่ 9.51 เมตร อยูXในเกณฑDที่ออกแบบท่ีความเร็วในทXอไมXเกิน 1.5 เมตร/วินาที  

และแรงดันในทXอไมXเกิน 5-10 เมตร  ในภาพท่ี 10 และ 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ความเร็วในทXอของแตXละโซนการให7น้ำ 
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ภาพท่ี 11 ความดันในทXอของแตXละโซนการให7น้ำ 

 

6. การประมาณราคาของทXอที่คิดตXอเมตร จากโปรแกรม WaterNetGen ทั้ง 4 โซนการให7น้ำ ได7ราคา

ท้ังหมด 22,590.70 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ราคาของทXอจากการออกแบบ 

 

ขนาดทXอ 

(มม.) 

โซนการให7น้ำท่ี 1 โซนการให7น้ำท่ี 2 โซนการให7น้ำท่ี 3 โซนการให7น้ำท่ี 4 

 ยาว (ม.) บาท ยาว (ม.) บาท ยาว (ม.) บาท ยาว (ม.) บาท 

18 - - - - - - - - 

20  290.78 4652.00 268.08 4289.00 430.11 6881.70 423.00 6768.00 

25  93.00 2883.00 - - - - - - 

35  - - - - - - - - 

40  - - - - - - - - 

ผลรวม 290.78 4652.00 268.08 4289.00 430.11 6881.70 423.00 6768.00 

ราคาทXอ 22,590.70 บาท 
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อภิปรายผล 

 จากการประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDมาใช7ในการออกแบบระบบน้ำในสวนมะละกอ ขนาดพื้นท่ี

จำนวน 3 ไรX จะเห็นได7วXาสามารถออกแบบได7จริง เป|นไปตามข7อกำหนดและตามเกณฑDมาตรฐานที่ใช7สำหรับ

ออกแบบระบบชลประทานแบบหยด โดยมีความเร็วและแรงดันตามข7อกำหนดของผลิตภัณฑD 

การออกแบบโครงขXายระบบชลประทานแบบหยดในโปรแกรม QWATER ที่ติดตั้งในโปรแกรม QGIS ได7

เลือกใช7สมการของ Darcy-Weisbach มาประมวลเนื่องจากโปรแกรม QWATER ยังไมXสามารถประมวลผลใน

สมการ Hazen Williams ได7อยXางสมบูรณDแบบ แตXเมื่อจะนำมาหาขนาดทXอที่เหมาะสมและราคาคXาออกแบบใน

โปรแกรม WaterNetGen ต7องใช7สมการ Hazen Williams และต7องแปลงให7เป|นหนXวย LPM : Liter Per Minute 

หรือ LPS : Liter Per Second จึงจะสามารถทำการประมวลผลให7สมบูรณDแบบได7 

 

สรุปผลและข-อเสนอแนะ 

 การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDในการออกแบบระบบน้ำของมะละกอ สามารถใช7ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรD มาวางแนวทXอน้ำหยดและหาระยะของแนวทXอ การใช7ข7อมูลระดับสูงมาชXวยประมวลผลโดยตรง การ

ซ7อนทับกับภาพ Google earth เพื่อแสดงกับสภาพความเป|นจริงของพื้นที่ ทำให7สามารถประหยัดเวลาในการ

ออกแบบ และลดขั้นตอนตXาง ๆ สามารถใช7วางแผนและวิเคราะหDงบประมาณได7อยXางแมXนยำ สXวนราคาคXา

ออกแบบคิดเป|นเงิน 22,590.70 บาท โดยพิจารณาจากทXอเทXานั้น ไมXรวมราคาเครื่องสูบน้ำ ข7อตXอตXาง ๆ และ

คXาแรง แตXอยXางไร 
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บทคัดยaอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุD

หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD โดยมีกลุpมเปqาหมายที่ใช7สำหรับการหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

ได7แกp กลุpมตัวอยpางสมาชิกผู7ใช7ระบบของเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถD จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหDข7อมูล

โดยใช7สถิติร7อยละ คpาเฉลี่ย และสpวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบ

โดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป สรุปผลการวิจัยพบวpา (1.) ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7องของผลลัพธDที่ได7จากการ

ประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูงที่สุดเป|นอันดับหนึ่งคือ 

ร7อยละ 92 และ(2.) ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ทั้งหมดมีคpาเฉลี่ยรวมอยูpที่ 4. 33 ซึ่งอยูpในระดับ

มาก 

 

คำสำคัญ :  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพ  ทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล 

 

Abstract 

This research aims to develop an information system for the quality management of 

Long Laplae – Lin Laplae Durian from Uttaradit Province. Satisfaction of the samples towards 

database system was evaluated. For research methodology, specific research site was used, 
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i.e., 34 farmers producing Long Laplae durians in Bandannakarm Sub-districts of Laplae Disrtict, 

Uttaradit Province. The research instrument was a questionnaire. Data were statistically 

analyzed for Percentage, Mean and Standard Deviation. This system had been tested and 

evaluated its efficiency. The results showed that the mean of highest level of efficiency was 

92 percent. The result of the user’s satisfaction towards the system was on the excellent 

level. ( = 4.33) 

 

Keywords: Information System For the Quality Management, Long Laplae – Lin Laplae Durian 

 

บทนำ 

จากการพัฒนาโครงการวิจัยระหวpางคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถD เกษตรกรผู7ผลิต

ทุเรียนหลงลับแลในพื้นที่ตำบลนำรpองของอำเภอลับแล และหนpวยงานภาคีในจังหวัดอุตรดิตถD โดยการนำองคD

ความรู7และทุนเดิมในการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย7อนกลับเพื่อการตัดสินใจในการ

วางแผนการควบคุมคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถD (สุภัตรา ป�นจันทรD, 2561).  ซึ่งเป|นระบบ

ฐานข7อมูลที่มีการบริหารจัดการข7อมูลที่ชpวยในการวางแผนการควบคุมคุณภาพและการทวนสอบย7อนกลับ

สำหรับผู7บริโภคและเกษตรกร ภายใต7โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความเสียเปรียบ

ของเกษตรกรในกลไกตลาดข7าวอินทรียDและทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ประจำปG 2557-2559 ที่ผpานมา 

และได7มีการระดมความคิดเห็นของผู7มีสpวนได7สpวนเสียและผู7ใช7งานระบบ ทำให7พบประเด็นป�ญหาในเรื่องของ

ข7อมูลที่จะนำมาใช7ในการวางแผนควบคุมคุณภาพทุเรียนยังไมpเพียงพอตpอการนำมาวิเคราะหD และผู7ใช7ระบบมี

ความต7องการให7เพิ่มข7อมูลทุเรียนพันธุDหลินลับแลเข7าไปในระบบด7วย จึงได7ทำการออกแบบการทำงานรpวมกัน

ใหมpเพื่อให7ได7ระบบสารสนเทศเพื่อการทวนสอบย7อนกลับทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถD ท่ี

มีระบบกลไกการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให7สามารถบริหารจัดการข7อมูลได7อยpางมีประสิทธิภาพและใช7

ระบบได7อยpางย่ังยืน 

 ดังนั้นผู7วิจัยจึงได7เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตpอยอดและขยายผลการวิจัยดังกลpาว โดยการ

พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD 

ที่สามารถจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดัน

ประเทศไทยให7เข7าสูpเศรษฐกิจดิจิตอล และตอบสนองทิศทางการพัฒนา Thailand  4.0 (บวร เทศารินทรD, 

2562). ที่สอดคล7องกับแผนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถD ตามนโยบายของผู7วpาราชการจังหวัดอุตรดิตถD โดย

เปqาหมายของโครงการวิจัยนี้ จะนำไปใช7ในด7านการสนับสนุนการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความ

เสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล ตลอดจนการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุD

x
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หลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD และสามารถใช7ประโยชนDจากดิจิตอลเทคโนโลยีได7อยpางเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อสร7างความได7เปรียบทางการแขpงขัน และเพื่อนำผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพจากเกษตรกร

ผู7ผลิตท่ีได7มาตรฐานสูpสายตาผู7บริโภคท่ัวโลก 

 

วัตถุประสงค;การวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถD 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดlานเนื้อหา : การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล -หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ประกอบด7วย 

 สpวนที่ 1 คือ ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชันและบนสมารDทโฟน ท่ี

สามารถจัดการข7อมูลได7ดังน้ี 

  - ข7อมูลเกษตรกร 

  - ข7อมูลผลิตภัณฑD และการขาย 

  - ข7อมูลการโฆษณาและการประชาสัมพันธD 

  - ข7อมูลการติดตpอซ้ือขาย 

 สpวนท่ี 2 คือ สารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน โดยสามารถแสดงข7อมูลได7ดังน้ี 

  - หน7าแสดงผลข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน 

  - ระบบทวนสอบย7อนกลับคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแลผpานการสแกนคิวอารDโค7ด 

  - ระบบการให7คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

  - ระบบการให7ข7อเสนอแนะจากผู7บริโภค 

  - ระบบการติดตpอซ้ือขาย 

  - ข7อมูลเกษตรกร ข7อมูลการติดตpอ 

   - ข7อมูลแสดงแผนท่ีรายแปลง 

   2. ขอบเขตดlานประชากร : กลุpมตัวอยpางสมาชิกผู7ใช7ระบบของเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนหลงลับแล-

หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถD จำนวน 34 คน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 วิธีการวิจัย ประกอบด7วยข้ันตอนการวิจัยดังตpอไปน้ี 

  1. สำรวจข7อมูลความต7องการใช7ระบบจากผู7ใช7ท่ีเก่ียวข7องเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  2. รวบรวมข7อมูลจากเกษตรกรผู7ผลิต ซ่ึงประกอบไปด7วยข7อมูล 6 กลุpม คือ 

   2.1 ข7อมูลเกษตรกร ได7แกp ข7อมูลที่เกี่ยวข7องกับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร เชpน 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยูp ข7อมูลติดตpอส่ือสาร จำนวนแปลงปลูก พิกัดรายแปลง ข7อมูลผลผลิต เป|นต7น 

   2.2 ข7อมูลผลผลิต ได7แกp ข7อมูลท่ีเก่ียวกับผลผลิต เชpน จำนวนผลผลิตท่ีปลูก  

   2.3 จำนวนผลผลิตท่ีขาย ราคาท่ีขาย เป|นต7น 

   2.4 ข7อมูลชpองทางการติดตpอซื้อขาย ได7แกp เนื้อหาข7อมูลของการขายผลผลิต เชpน 

วิธีการซ้ือขาย วิธีการส่ังจองสินค7า วิธีการติดตpอกับผู7บริโภค เป|นต7น 

   2.5 ข7อมูลขpาวสารและการติดตpอสื่อสาร ได7แกp ข7อมูลในสpวนของศูนยDกลางข7อมูล

และการติดตpอส่ือสาร เชpน ขpาวสาร องคDความรู7 ค7นหาข7อมูลเกษตรกร ดูข7อมูลผลผลิต เป|นต7น 

   2.6 ข7อมูลการโฆษณาและประชาสัมพันธD ได7แกp ข7อมูลสนับสนุนด7านการตลาด เชpน 

ด7านการโฆษณาและประชาสัมพันธD แหลpงจำหนpายทุเรียน การเลือกซ้ือทุเรียน เป|นต7น  

  3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลง

ลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD  

  4. เกษตรกรและผู7นำกลุpม ทดสอบหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบ โดยทำการทดสอบ

ระบบกpอนนำไปใช7งานจริง และทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการลงพื้นที่เก็บข7อมูล เพื่อปรับปรุงแก7ไข

ข7อบกพรpองการพัฒนาระบบโดยรวม เพื ่อจะได7ทราบถึงป�ญหาและนำมาปรับปรุงให7มีประสิทธิภาพให7

เหมาะสมกับชุมชน 

  5. เคร่ืองมือที ่ใช7ในการพัฒนา ได7แกp คอมพิวเตอรDแมpขpายสำหรับเก็บซอฟทDแวรDระบบ

สารสนเทศ คอมพิวเตอรDลูกขpายสำหรับพัฒนาโปรแกรม ซอฟทDแวรDสำหรับพัฒนาโปรแกรม และเครื่องมือการ

วิจัย ได7แกp 1. แบบสอบทดสอบซอฟตDแวรD 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของซอฟทDแวรD 3. แบบสอบถาม

สำรวจความพึงพอใจการใช7ระบบฐานข7อมูล (คณะกรรมการวิจัยสถาบัน, 2554). 

  6. การวิเคราะหDข7อมูลและสถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล (มนตDชัย เทียนทอง, 2555). โดย

การลงพ้ืนท่ีในรูปแบบการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู7 เพ่ือให7ได7ข7อมูลท่ีเหมาะสมมาวิเคราะหD และประเมินผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

  โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-

หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD เป|นการวิจัยประยุกตDเพื่อบูรณาการความรู7มาใช7ประโยชนDกับชุมชนและท7องถ่ิน 

ผู7วิจัยได7ดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามกระบวนการและขั้นตอนตpางๆ ตามขั้นตอนข7างต7น จนกระท่ัง

ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่สร7างขึ้น และให7เป|นไปตามวัตถุประสงคDที่ได7กำหนดไว7 สามารถ

แยกกลpาวเป|นหัวข7อได7ดังน้ี 

 

  1. ผลลัพธ;ของการศึกษาและวิเคราะห;ความตlองการของระบบสารสนเทศ 

  การสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ โดยใช7แบบสอบถามปลายเป�ดและการสัมภาษณD

เป|นเครื่องมือสำรวจป�ญหาของระบบที่ใช7อยูpป�จจุบันและคุณลักษณะของระบบสารสนเทศใหมpที่ต7องการ ทำ

การสำรวจจากผู7ที่มีสpวนเกี่ยวข7องทุกภาคสpวน ซึ่งจำนวนประชากรและกลุpมตัวอยpางของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ

เป|นเกษตรกรผู7ผลิตทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแลในตำบลบ7านดpานนาขาม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถD

จำนวน 34 คน ซ่ึงเป|นการศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดยผpานกิจกรรมการประชุมนำเสนอระบบและสำรวจ

ข7อคิดเห็นในการใช7ระบบฐานข7อมูลเกษตรกร ณ อบต.บ7านดpานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถD รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนระดับความสำคัญการสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศ 

หัวขlอการสำรวจ คaาเฉล่ีย 

1. ให7สารสนเทศท่ีเข7าใจงpาย สะดวกในการใช7งาน มีประสิทธิภาพ 4.45 

2. ให7สารสนเทศท่ีมีการจัดการด7านปรับปรุงแก7ไขข7อมูลได7งpาย 4.24 

3. ให7สารสนเทศท่ีมีความปลอดภัยของข7อมูล 3.98 

4. ให7สารสนเทศท่ีสามารถนำข7อมูลมาบริหารจัดการคุณภาพได7 4.42 

5. ให7สารสนเทศท่ีถูกนำมาใช7อยpางย่ังยืน 4.20 

คaาเฉล่ียรวม 4.25 

 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวpา คุณลักษณะของระบบใหมpที่ผู7ใช7ต7องการที่ได7จากการสำรวจในเบื้องต7นทุก

ข7อมีคะแนนความสำคัญมากกวpา 3.5 ขึ้นไป โดยคุณสมบัติที่มีคpาคะแนนที่มีคpาต่ำที่สุด คือ ให7สารสนเทศที่มี

ความปลอดภัยของข7อมูล มีคpาคะแนนความสำคัญที่ 3.98 และคุณสมบัติให7สารสนเทศที่เข7าใจงpาย สะดวกใน

การใช7งาน มีประสิทธิภาพ เป|นคุณสมบัติที่ผู7ใช7ให7คะแนนความสำคัญมากที่สุด โดยได7คะแนน 4.45 และมี

คะแนนการสำรวจความต7องการของผู7ใช7ระบบสารสนเทศท้ังหมดเฉล่ียรวมอยูpท่ี 4.25 ซ่ึงอยูpในระดับมาก 
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2. ผลลัพธ;ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด7วย 2 สpวนหลัก ได7แกp 

 สaวนท่ี 1 คือ ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บแอปพลิเคชันและบนสมารDทโฟน ท่ี

สามารถจัดการข7อมูลได7 ดังน้ี 

- ข7อมูลเกษตรกร 

- ข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน และการขาย 

- ข7อมูลการโฆษณาและการประชาสัมพันธD 

- ข7อมูลการติดตpอซ้ือขาย และการรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงหน7าแรกของการเข7าสูpระบบของเกษตรกร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหน7าระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกร 
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สaวนท่ี 2 คือ สารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน โดยสามารถแสดงข7อมูลได7 ดังน้ี 

- หน7าแสดงผลข7อมูลผลิตภัณฑDทุเรียน 

- ระบบทวนสอบย7อนกลับคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแลผpานการสแกนคิวอารDโค7ด 

- ระบบการให7คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑDทุเรียน 

- ระบบการให7ข7อเสนอแนะจากผู7บริโภค 

- ระบบการติดตpอซ้ือขาย 

- ข7อมูลเกษตรกร ข7อมูลการติดตpอ 

- ข7อมูลแสดงแผนท่ีรายแปลง 

 

         
 

ภาพท่ี 3 แสดงสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคบนสมาร์ทโฟน 

 

3. ผลลัพธ;ของการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศจาก

ผูlใชlงานระบบ 

ผลการวิเคราะหDการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp 

ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป มีผลการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

รายการประเมิน คะแนนประสิทธิภาพ ความหมาย 

ระดับเกณฑ; (รlอยละ) 

1. ระบบสามารถจัดเก็บข7อมูลพื้นฐานได7ครบถ7วน 80 ดีมาก 

2. ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน 85 ดีมาก 

3. ความถูกต7องในการค7นหาข7อมูล 80 ดีมาก 

4. ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล 90 ดีที่สุด 

5. ความถูกต7องในการลบข7อมูล 80 ดีมาก 

6. ความถูกต7องของผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผล 92 ดีที่สุด 

7. ความถูกต7องของผลลัพธDในรูปแบบรายงาน 80 ดีมาก 

8. ความนpาเชื่อถือได7ของระบบ 75 ดีมาก 

9. ระบบครอบคลุมการทำงานจริง 85 ดีมาก 

10. การปqองกันข7อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 70 ดี 

 

จากตารางที่ 2 พบวpา ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร

จัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ 

ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ทั่วไป สpวนใหญpอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7อง

ของผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูง

ท่ีสุดเป|นอันดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 92 รองลงมาคือ ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล มีคpา

ระดับเกณฑDร7อยละ 90 และอันดับสาม คือ ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน และระบบ

ครอบคลุมการทำงานจริง โดยมีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 85 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศจากผู7ใช7งานระบบ 

รายการ ระดับเกณฑ; 

คaาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ดlานการออกแบบ    

1. ความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย 4.20 0.26 มาก 
2. ความเหมาะสมของเมนูการใช7งาน 4.14 0.40 มาก 
3. การจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการอpานและการใช7งาน 4.68 0.24 มากที่สุด 
4. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อpานได7งpายและสวยงาม 4.00 0.46 มาก 
5. ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูลตpางๆ 4.20 0.20 มาก 
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รายการ ระดับเกณฑ; 

คaาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 
ความหมาย 

ดlานประสิทธิภาพ 

1. ความถูกต7องของการประมวลผล 4.54 0.26 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.20 0.20 มาก 

3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข7อมูล 4.60 0.14 มากที่สุด 

4. การกำหนดสิทธิ์ในการเข7าถึงข7อมูลของผู7ใช7งาน 4.40 0.40 มาก 

5. การกำหนดความปลอดภัยในการเข7าถึงข7อมูลบนเว็บไซตD 4.24 0.24 มาก 

ดlานประประโยชน;    

1. สpงเสริมการสร7างความเข7มแข็งของกลุpมเกษตรกร 4.20 0.20 มาก 

2. เกิดการสร7างเครือขpายเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถD 4.32 0.18 มาก 

3. ระบบฐานข7อมูลฯชpวยสร7างแหลpงข7อมูลที่สะดวกในการเรียกใช7

ข7อมูลได7อยpางรวดเร็ว 

4.60 0.40 มากที่สุด 

4. ระบบฐานข7อมูลฯ ชpวยประกอบการตัดสินใจด7านการผลิต และ

การจำหนpายผลิตภัณฑDทุเรียนหลงลับแล 

4.20 0.24 มาก 

5. เป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน 4.42 0.22 มาก 

คaาเฉลี่ยรวม 4.33 0.27 มาก 

 

การอภิปรายผลการวิจัยจากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ทั้งหมดมีคpาเฉลี่ยรวมอยูp

ท่ี 4.33 ซ่ึงอยูpในระดับมาก โดยสามารถอภิปรายผลแตpละด7านได7ดังน้ี 

1. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านการออกแบบ หัวข7อการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการอpาน

และการใช7งานสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.68 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัว

ข7อความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย, และหัวข7อความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูล

ตpางๆ โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.20 อยูpในระดับมาก 

2. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประสิทธิภาพ หัวข7อความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข7อมูล

สูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อความถูกต7อง

ของการประมวลผล โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.54 อยูpในระดับมากท่ีสุด 

3. ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประประโยชนD หัวข7อระบบฐานข7อมูลชpวยสร7างแหลpงข7อมูลท่ี

สะดวกในการเรียกใช7ข7อมูลได7อยpางรวดเร็วสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับ
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มากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อเป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.42 

อยูpในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลผลิตของโครงการวิจัย 

 ผลผลิตของโครงการวิจัยประกอบด7วย 2 สpวน คือ 1. ระบบการจัดการข7อมูลของเกษตรกรบนเว็บ

แอปพลิเคชัน และสารสนเทศสำหรับผู7บริโภคบนสมารDทโฟน 2. ผลการประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศสำหรับ

การบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD 

2. เป�าหมายของผลลัพธ; (outcome) 

เปqาหมายของผลลัพธD (outcome) คือ ได7ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมาตรฐาน

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD โดยเกษตรกรผู7ผลิตในพ้ืนท่ีได7นำระบบสารเทศไป

ใช7จริง สนับสนุนการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล-

หลินลับแล และสามารถใช7ประโยชนDจากดิจิตอลเทคโนโลยีได7อยpางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสร7างความได7เปรียบ

ทางการแขpงขัน และเพ่ือนำผลผลิตทุเรียนท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกรผู7ผลิตท่ีได7มาตรฐานสูpสายตาผู7บริโภค 

 3. ผลลัพธ;ของโครงการวิจัย 

1. ผลลัพธDของการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการมาตรฐาน

คุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 ระดับ ได7แกp 

ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ทั่วไป สpวนใหญpอยูpในระดับดีมาก และพบวpาระบบมีความถูกต7องของ

ผลลัพธDที่ได7จากการประมวลผลอยูpในระดับดีที่สุด ซึ่งมีคะแนนประสิทธิภาพอยูpในระดับเกณฑDร7อยละสูงท่ีสุด

เป|นอันดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 92 รองลงมาคือ ความถูกต7องในการปรับปรุงแก7ไขข7อมูล มีคpาระดับ

เกณฑDร7อยละ 90 และอันดับสาม คือ ระบบสามารถแก7ไข ลบ ข7อมูลพื้นฐานของได7ครบถ7วน และระบบ

ครอบคลุมการทำงานจริง โดยมีคpาระดับเกณฑDร7อยละ 85 

2. ผลลัพธDของการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ

มาตรฐานคุณภาพทุเรียนพันธุDหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถD ได7ทำการทดสอบระบบโดยมีผู7ใช7 3 

ระดับ ได7แกp ผู7ดูแลระบบ ผู7ใช7งานระบบ และผู7ใช7ท่ัวไป มีความพึงพอใจเฉล่ียรวมอยูpท่ี 4. 33 ซ่ึงอยูpในระดับมาก

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแตpละด7าน พบวpา  

    2.1) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านการออกแบบ หัวข7อการจัดวางรูปแบบในเว็บไซตDงpายตpอการ

อpานและการใช7งานสูงเป|นอับดับหน่ึง มีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.68 อยูpในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ หัว

ข7อความสวยงาม การใช7สี และการสื่อความหมาย, และหัวข7อความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข7อมูล

ตpางๆ โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.20 อยูpในระดับมาก 
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    2.2) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประสิทธิภาพ หัวข7อความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึก

ข7อมูลสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อความถูก

ต7องของการประมวลผล โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉล่ียเทpากับ 4.54 อยูpในระดับมากท่ีสุด 

    2.3) ผู7ใช7มีความพึงพอใจระบบตpอด7านประประโยชนD หัวข7อระบบฐานข7อมูลฯชpวยสร7างแหลpงข7อมูล

ที่สะดวกในการเรียกใช7ข7อมูลได7อยpางรวดเร็วสูงเป|นอับดับหนึ่ง มีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.60 อยูpในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ หัวข7อเป|นประโยชนDตpอผู7ใช7งานในทุกภาคสpวน โดยมีคpาระดับเกณฑDเฉลี่ยเทpากับ 4.42 

อยูpในระดับมาก 

4. ผลกระทบของโครงการวิจัย 

  1. เกษตรกรมีสpวนรpวมในการจัดการข7อมูลการเกษตรและการประยุกตDใช7ระบบ 

  2. เกิดการรวมกลุpมเครือขpายเกษตรกรอยpางเป|นรูปธรรม 

  3. สpงเสริมการสร7างความเข7มแข็งของเกษตรกรในพ้ืนท่ีวิจัย 

  4. เกิดศูนยDกลางข7อมูลในการซ้ือขายผลิตภัณฑDในเครือขpายกลุpมเกษตรกรในพ้ืนท่ีวิจัย 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค9เพื ่อจัดกลุ Aมลักษณะการเรียนรู EอยAางมีความสุข และเพื ่อศึกษา

ความสัมพันธ9ของผลการจัดกลุAมกับขEอมูลเฉพาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุAมตัวอยAางท่ีใชEในการ

วิจัยไดEแกA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนบน ไดEจากการสุAมแบบแบAงชั้น จำนวน 600 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามลักษณะการเรียนรูE

อยAางมีความสุข มีคAา IOC เทAากับ 0.60-1.00 มีคAาความเชื่อมั่นเทAากับ 0.973 สถิติในการวิจัย ไดEแกA การ

วิเคราะห9โปรไฟล9แฝง ผลการวิจัย พบวAา การจัดกลุAมลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียน จัดไดE 3 

กลุAม คือ กลุAมลักษณะนักเรียนมีความสุขนEอย (21.83%) กลุAมลักษณะนักเรียนมีความสุขปานกลาง (45.67%) 

และ กลุ Aมลักษณะนักเรียนมีความสุขมาก (32.50%) โดยมีคAา Entropy (Ek) = 0.901, Likelihood = 

9624.84, AIC = 18291.79, BIC = 18652.34 และ ABIC = 18392.00 และผลการศึกษาความสัมพันธ9

ระหวAางผลการจัดกลุAมลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขกับขEอมูลเฉพาะของนักเรียน พบวAา เพศ แผนการ

เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนเสริมพิเศษ และสไตล9การเรียนรูEของนักเรียน ไมAมีความความสัมพันธ9

กับความแตกตAางระหวAางกลุAมลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข แตAตัวแปรระดับชั้น มีความสัมพันธ9กับความ

แตกตAางในการเรียนรูEอยAางมีความสุขอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คำสำคัญ :  ลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข  การวิเคราะห9โปรไฟล9แฝง 

 

Abstract 

The objective of this research was to group the characteristics of happy learning and 

to study the relationship of grouping results of high school students. The sample group for 
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this study consisted of 600 students under the Upper Northern Secondary Educational Service 

Area Office. The samples were 600 high school students form stratified randomly. The research 

tools were happy learning style questionnaire by Item - Objective Congruence (IOC) score 0.60-

1.00,Research Have a confidence factor of 0.973. The statistics of the research were latent 

profile analysis. The results showed that the results of grouping of the happy learning 

characteristics of the students were classified into 3 groups: the less happy students (21.83%), 

the happy students Moderate (45.67%) and student characteristics were very happy (32.50%), 

with Entropy (Ek) = 0.901, Likelihood = 9624.84, AIC = 18291.79, BIC = 18652.34 and ABIC = 

18392.00. The study results of the relationship between the grouping of the happy learning 

characteristics and the specifics of the students were found that gender, study plan, 

achievement Extra education and learning style of students There was no correlation with the 

difference between the happy learning groups, but the grade level was associated with the 

difference in the happy learning. With statistical significance level at the .01. 

 

Keywords: Happy Learning Characteristics, Latent Profile Analysis 

 

บทนำ 

  วิสัยทัศน9ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560-2564  มุAงพัฒนาผูEเรียนใหEมี

ความรูEคูAคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม จากวิสัยทัศน9ดังกลAาวจะเห็นวAาการศึกษาตEองสรEางคน

ใหEมีทั้งความรูE คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข การที่นักเรียนจะดำรงชีวิตอยAางมีความสุข ควรเร่ิม

จากการมีความสุขในการเรียน ซึ่งยังมีนักเรียนจำนวนไมAนEอยที่มีความเครียดจากการเรียน ผลจากการสำรวจ

เด็กที่มีอายุต่ำกวAา 18 ป� ของศูนย9เฝ�าระวังและเตือนภัยทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย9 พบวAา การเรียนเป�นสาเหตุหลักที่กAอใหEเกิด 1) ความเครียดถึงรEอยละ 66.99 2) 

รูEสึกซึมเศรEาเบื่อหนAายตAอเนื่องทุกวันจนตEองหยุดทำกิจกรรมที่เคยทำเป�นประจำรEอยละ 29.10 3) คิดฆAาตัว

ตายรEอยละ 9.64 และ 4) การหนีเรียนรEอยละ 22.85 นอกจากนี้ยังไดEอธิบายเพิ่มเติมวAา เด็กไมAมีความสุข

เน่ืองจากเบ่ือการเรียน เบ่ือการบEาน เบ่ือครู อยากลาออกจากโรงเรียน (นิศากร เจริญดี, 2561) 

  จากการสังเคราะห9งานวิจัยที่เกี่ยวขEองกับการเรียนรูEอยAางมีความสุข พบวAา มีตัวแปรลักษณะภายใน

ของนักเรียนแตAละคนสัมพันธ9กับลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข เชAน งานวิจัยของ Lyumbomirsky และ

คณะ (2005 อEางถึงใน ศิวิมล คำนวล , 2552) ไดEศึกษาทิศทางความสัมพันธ9ระหวAางความสุข การยอมรับนับ

ถือในตนเอง การมองโลกในแงAดี ความสามารถในการจัดการความรูEสึก และความพึงพอใจในดEานตAางๆ ผูEวิจัย
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พิจารณาไดEวAาลักษณะของการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนสัมพันธ9กับขEอมูลตัวแปรลักษณะเฉพาะของ

นักเรียน และการวัดลักษณะของการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนมีขEอคEนพบที่หลากหลายแนวคิด  

ผูEวิจัยไดEนำการวิเคราะห9กลุAมแฝง (Latent Profile Analysis: LPA) เป�นเทคนิควิธีการท่ีใชEในการคEนหาและจัด

กลุAมของสมาชิกออกเป�นกลุAมยAอยอยAางเป�นระบบจากขEอมูลท่ีเป�นตัวแปรจัดประเภท (Categorical Variables) 

และคุณลักษณะที่แตกตAางกันของผูEใหEขEอมูลตAางกลุAม (Between Group) ไดEอยAางนAาเชื่อถือและครอบคลุม

ครบถEวนในคราวเดียวกัน เมื่อนักวิจัยตEองการศึกษาสภาพป�ญหาที่ไมAมีการสนับสนุนสมมติฐานดEวยกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี (Bray และคณะ 2006, อEางถึงใน สุนทรพจน9 ดำรงค9พานิช, 2555) สามารถนำผลที่ไดEจาก

การจัดกลุAมไปใชEประโยชน9ออกแบบการวางแผนจัดการเรียนรูEใหEนักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพรอบดEาน และ

เมื่อจัดแยกกลุAมนักเรียนตามระดับลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขแลEว ผูEวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ9ของ

ผลการจัดกลุAมนักเรียนกับขEอมูลลักษณะเฉพาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแตAละกลุAม เพื่อเป�น

ประโยชน9ตAอตัวคุณครูผูEสอนรวมถึงผูEเกี่ยวขEองกับการจัดการศึกษาใหEวางแผนการจัดการเรียนรูEใหEนักเรียนเกิด

การพัฒนาศักยภาพรอบดEาน และมีความสามารถในการเรียนรูEอยAางมีความสุข เติบโตไปสูAวัยผูEใหญAไดEอยAางมี

คุณภาพ  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือจัดกลุAมลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ9ของผลการจัดกลุAมกับขEอมูลลักษณะเฉพาะของนักเรียนช้ันมัธยมตอนปลาย 

 

นิยามศัพทDเฉพาะ 

  ลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข (Happiness Learning Attribute) หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูEท่ี

นักเรียนมีความรูEสึกพึงพอใจ และมีความรูEสึกท่ีดีตAอการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูEตามความสนใจของตนเอง 

เกิดทัศนคติท่ีดี รูEคุณคAาของส่ิงท่ีไดEเรียนรูE ไมAเกิดความเครียดตAอการเรียน เกิดการเรียนรูEอยAางมีความสุขและ

สามารถนำไปประยุกต9ใชEในชีวิตประจำวันไดE 

  การวิเคราะห9โปรไฟล9แฝง (Latent Profile Analysis) หมายถึง เทคนิคทางสถิติวิเคราะห9 เพ่ือ

วิเคราะห9ความคลEายคลึงของโปรไฟล9ระหวAางบุคคล เพ่ือหาลักษณะเฉพาะของแตAละบุคคล จากกลุAมตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ9กันโดยที่ตัวแปรสังเกตไดEมีลักษณะเป�นตัวแปรตAอเน่ือง ตัวแปรแฝงมีลักษณะเป�นตัวแปรจัด

ประเภท (Categorical Variables) ที่มีความสัมพันธ9กัน ซึ่งใชEในขั้นตอนการจัดกลุAมนักเรียนตามลักษณะการ

เรียนรูEอยAางมีความสุข 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

ประชากร         

ประชากรที่ใชEในการวิจัยครั้งนี้ ไดEแกA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ทั้งหมด 8 จังหวัด รวมทั้งหมด 192 โรงเรียน เป�นจำนวน 

73,349 คน 

กลุ'มตัวอย'าง          

กลุAมตัวอยAางที่ใชEในการวิจัยในครั้งนี้ ไดEแกA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 600 คน ซึ ่งไดEมาจากการสุ AมแบบแบAงช้ัน 

(Stratified Random Sampling) สามารถจำแนกจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้น ดังน้ี ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 

จำนวน 204  คน ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 จำนวน 203  คน และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 193  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูEวิจัยไดEสรEางเครื่องมือจำนวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามสำหรับนักเรียน เรื่อง การ

วิเคราะห9โปรไฟล9แฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดEวย 3 

ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เป�นแบบสอบถามขEอมูลสAวนตัวของผู Eตอบแบบสอบถาม ประกอบดEวย เพศ ระดับช้ัน 

แผนการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนเสริมนอกเวลา  

  ตอนท่ี 2 แบบสำรวจสไตล9การเรียน (Learning Styles Questionnaire: LSQ) โดยแปลและปรับจาก

ตEนฉบับภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดย Honey และ Mumford (1986) มีลักษณะเป�นมาตรประมาณคAา 5 

ระดับ จำนวน 80 ขEอ ใชEจำแนกสไตล9การเรียนของผูEเรียน 4 สไตล9ๆ คือ นักกิจกรรม (Activist) นักทฤษฎี 

(Theorist) นักไตรAตรอง (Realistic) และนักปฏิบัติ (Pragmatic)   สไตล9ละ 20 ขEอ เมื ่อนักเรียนตอบ

แบบสอบถามเสร็จจะมีการใหEคะแนนการตอบโดยจะระบุวAานักเรียนมีสไตล9การเรียนแบบใดหากพบวAาคะแนน

การตอบดEานนั้นสูงที่สุด โดยประกอบดEวย ขEอคำถามสไตล9การเรียนนักกิจกรรม (Activist) จำนวน 20 ขEอ มี

คAาอำนาจจำแนกระหวAาง 0.26 - 0.64 คAาความเที ่ยงเทAากับ 0.82 ขEอคำถามสไตล9การเรียนนักทฤษฎี 

(Theorist) จำนวน 20 ขEอ มีคAาอำนาจจำแนกระหวAาง 0.30 - 0.54 คAาความเท่ียงเทAากับ 0.83 ขEอคำถามสไตล9

การเรียนนักไตรAตรอง (Realistic) จำนวน 20 ขEอ มีคAาอำนาจจำแนกระหวAาง 0.30 - 0.66 คAาความเที่ยง

เทAากับ 0.87 ขEอคำถามสไตล9การเรียนนักปฏิบัติ (Pragmatic) จำนวน 20 ขEอ มีคAาอำนาจจำแนกระหวAาง 0.26 

- 0.73 คAาความเท่ียงเทAากับ 0.86   

ตอนที่ 3 เป�นแบบสอบถามวัดลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข ประกอบดEวย จำนวนขEอคำถาม

ท้ังส้ิน 83 ขEอคำถาม มีลักษณะเป�นมาตราสAวนประมาณคAา(Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 83 ขEอและทดลอง

ใชE (Try-Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไมAใชAกลุAมตัวอยAาง จำนวน 110 คน แลEววิเคราะห9หา
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คุณภาพของเครื่องมือพบวAา แบบสอบถามลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีคAาอำนาจจำแนกอยูAระหวAาง 0.300-0.714 และมีคAาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทAากับ 0.973  

การเก็บรวบรวมขUอมูล  

 ผูEวิจัยไดEจัดเตรียมแบบสอบถามไวEทั้งสิ้น 1,500 ฉบับ ในการเพื่อเก็บรวบรวมขEอมูลนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน โดย

ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อของความอนุเคราะห9ชAวยเก็บรวบรวมขEอมูลในชAวงระหวAางวันที่ 1มกราคม-31 

มีนาคม 2562 ซึ่งไดEรับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 1387 ฉบับ คิดเป�นรEอยละ 92.47 จากนั้นนำแบบสอบถาม

มาคัดฉบับที่ตอบไมAสมบูรณ9ออกเหลือจำนวน 1,100 ฉบับ และนำขEอมูลที่เหมาะสมมาวิเคราะห9โปรไฟล9แฝง 

จำนวน 600 คน 

การวิเคราะหDขUอมูล วิเคราะห9กลุAมแฝงเพ่ืออธิบายการจัดกลุAมนักเรียนตามลักษณะการเรียนรูEอยAางมี

ความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโดยการวิเคราะห9โปรไฟล9แฝง (Latent Profile Analysis: 

LPA) เกณฑ9การพิจารณาอาศัยดัชนีการพิจารณาความสอดคลEองกลมกลืนดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ดัชนีพิจารณาความสอดคลEองกลมกลืนของโมเดลกับขEอมูลเชิงประจักษ9การวิเคราะห9โปรไฟล9แฝง    

(สุนทรพจน9 ดำรงค9พานิช, 2555) 

ตัวย'อ ช่ือเต็ม                   เกณฑD 

Ek Entropy คAาเขEาใกลE 1 หมายถึงโมเดลสอดคลEองดี 

AIC Akaike Information Criterion โมเดลท่ีมีคAานEอยจะสอดคลEองดีกวAา 

BIC Bayesian Information Criterion โมเดลท่ีมีคAานEอยจะสอดคลEองดีกวAา 

ABIC Adjusted BIC โมเดลท่ีมีคAานEอยจะสอดคลEองดีกวAา 

LMRT 

BLRT 

Lo - Mendell - Rubin Test 

Bootstrap Likelihood – Ratio 

Test 

ใชEพิจารณาความแตกตAางระหวAางโมเดล                   

ป�จจุบันและโมเดลกAอนหนEาประกอบการ

ตัดสินใจเลือกจำนวนกลุAมแฝง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการจัดกลุ'มลักษณะการเรียนรูUอย'างมีความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผลการวิเคราะห9ขEอมูลกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขเพื่อจำแนกกลุAมนักเรียนตาม

ลักษณะคุณลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข 20 ตัวบAงช้ี พบวAา สามารถจำแนกกลุAมนักเรียนไดE 3 กลุAม มี

คAาสถิติในการพิจารณาความสอดคลEองกับขEอมูลเชิงประจักษ9ดีที่สุดและมีความเหมาะสมของการอธิบายความ

แตกตAางของจำนวนสมาชิกในแตAละกลุ Aมดีที ่ส ุด โดยมีคAา Entropy (Ek) เทAากับ 0.901 , AIC เทAากับ 
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18291.79, BIC เทAากับ 19639.89 และ ABIC เทAากับ 19446.23 ดังนั ้นจำนวนกลุ Aมของนักเร ียนตาม

คุณลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขที่เหมาะสมพบวAา ควรมี 3 กลุAม รายละเอียดคAาสถิติเพื่อการพิจารณา

จำนวนกลุAมแฝงแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  สถิติจากการจำลองแบAงกลุAมนักเรียนตามคุณลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียน 

จำนวน 

กลุ'ม 
Ek AIC BIC ABIC LMRT BLRT 

จำนวน 

สมาชิก 

2 0.941 19371.68 19639.89 19446.23 3751. 70 3779.62** Class1=192 

Class2=408 

3 0. 901 18291.79 18652.34 18392.01 1113.60 1121.89** Class1=131 

Class2=274 

Class3=195 

4 0. 918 17910.97 18363.85 18036.85 419. 70 422.82** Class1=25 

Class2=283 

Class3=132 

Class4=160 

5 0.895 17670.29 18215.51 17821.84 280.593 282.682 Class1=11 

Class2=92 

Class3=124 

Class4=132 

Class5=241 

หมายเหตุ : ** แสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

  เมื่อพิจารณารายละเอียดผลการจัดกลุAมนักเรียน 3 กลุAม พบวAา ตัวบAงชี้ลักษณะการเรียนรูEอยAางมี

ความสุขทั้ง 20  ตัวบAงช้ี สามารถใชEเป�นตัวบAงชี้ลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขทุกกลุAมเนื่องจากคAาน้ำหนัก

ตัวบAงชี้มีคAาแตกตAางจากศูนย9อยAางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในภาพรวมแนวโนEมน้ำหนักของตัวบAงช้ี

เป�นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดของน้ำหนักตัวบAงชี้ทั้ง 20 ตัวบAงชี้ในแตAละกลุAมแสดงดังตารางที่ 3 และ 

ภาพประกอบท่ี 1 
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ตารางท่ี 3 คAาพารามิเตอร9ความนAาจะเป�นของตัวบAงช้ีเชิงจำแนกตามกลุAมแฝง 3 กลุAม 

องค9ประกอบ ตัวบAงช้ี Class1 Class2 Class3 

Estimate SE Estimate SE Estimate SE 

ค ุณล ักษณะ

ภายในตนเอง 

(Self 

Internal 

Features) 

ความรับผิดชอบใน

ตนเอง (X1) 3.002** 0.051 3.618** 0.052 4.176** 0.059 

การรูEจักตนเอง (X2)  3.127** 0.046 3.858** 0.046 4.278** 0.052 

ความเป�นตัวของ

ตัวเอง (X3)  3.161** 0.056 3.727** 0.049 4.171** 0.05 

การผAอนคลาย (X4) 3.146** 0.053 3.806** 0.06 4.306** 0.055 

ความพอใจในส่ิงท่ี

ตนเองมี (X5) 3.068** 0.061 3.595** 0.051 3.988** 0.059 

การมีสุขภาพแข็งแรง 

(X6) 3.071** 0.054 3.495** 0.054 4.019** 0.083 

การเห็นคุณคAาใน

ตนเอง (X7) 2.926** 0.067 3.54** 0.055 4.067** 0.069 

การมีคุณธรรม (X8) 3.159** 0.075 3.743** 0.05 4.204** 0.06 

การปรับตัว (X9) 3.145** 0.07 3.755** 0.056 4.207** 0.067 

ความพึงพอใจตAอการ

มาโรงเรียน (X10) 3.148** 0.061 3.816** 0.058 4.225** 0.052 

ใ ฝ ¨ เ ร ี ย น รูE  

(Inquiry) 

ความต้ังใจเรียน (X11) 3.009** 0.059 3.556** 0.064 4.138** 0.059 

การเห็นคุณคAาในการ

เรียนรูE (X12) 3.198** 0.052 3.919** 0.053 4.33** 0.052 

แรงบันดาลใจในการ

เรียนรูE (X13) 3.055** 0.042 3.737** 0.047 4.206** 0.06 

การพัฒนาตนเอง

ทางการเรียน (X14) 2.901** 0.052 3.532** 0.067 4.076** 0.06 

การมีอิสระในการเรียน 

(X15) 3.096** 0.056 3.682** 0.038 4.004** 0.037 
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องค9ประกอบ ตัวบAงช้ี Class1 Class2 Class3 

Estimate SE Estimate SE Estimate SE 

ทักษะการ

ดำรงชีวิตใน

สังคม )Living 

skills in 

society) 

ความสามารถในการ

ทำงานรAวมกับผูEอ่ืน 

(X16) 3.133** 0.057 3.802** 0.048 4.291** 0.056 

ความคิดเชิงบวกใน

สังคม (X17) 3.242** 0.059 3.889** 0.055 4.304** 0.043 

ท ั ก ษ ะ ก า ร

ดำรงช ีว ิตใน

สังคม )Living 

skills in 

society) 

การมีมนุษยสัมพันธ9 

(X18) 3.243** 0.057 4.024** 0.052 4.457** 0.047 

ความรAาเริงแจAมใส 

(X19) 3.16** 0.062 3.775** 0.056 4.24** 0.06 

การมีวุฒิภาวะทาง

อารมณ9 (X20) 3.044** 0.042 3.384** 0.039 3.688** 0.053 

จำนวนนักเรียน 131 274 195 

สัดสAวน 0.2183 0.4567 0.3250 

ความนAาจะเป�นเฉล่ีย 0.976 0.944 0.948 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

 

            ภาพประกอบท่ี 1 โปรไฟล9น้ำหนักตัวบAงช้ีลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนแตAละกลุAม 

 

2.5

3.5

4.5

5.5

X1 X3 X5 X7 X9 X11 X13 X15 X17 X19

Class1 Class2 Class3

นํ#าหนกัตวับง่ชี# 
 

ตวับง่ชี# 
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เมื ่อพิจารณากราฟแสดงโปรไฟล9น้ำหนักตัวบAงชี ้ลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียน

สามารถต้ังช่ือใหEแตAละกลุAมตามลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขไดE ดังน้ี 

กลุAมโปรไฟล9ท่ี 1 (Class 1) ช่ือกลุAม “ลักษณะนักเรียนเรียนรูEอยAางมีความสุขนEอย” 

กลุAมโปรไฟล9ท่ี 2 (Class 2) ช่ือกลุAม “ลักษณะนักเรียนเรียนรูEอยAางมีความสุขปานกลาง” 

กลุAมโปรไฟล9ท่ี 3 (Class 3) ช่ือกลุAม “ลักษณะนักเรียนเรียนรูEอยAางมีความสุขมาก”  

 

ผลการจัดกลุ'มลักษณะการเรียนรูUอย'างมีความสุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผูEวิจัยไดEนำเสนอขEอมูลสนับสนุนผลการจัดกลุAมนักเรียนเขEากลุAม ซึ่งผูEวิจัยไดEนำกลุAมแฝงแตAละกลุAมมา

วิเคราะห9ตารางไขวE (Cross-Tabulation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ9ของกลุAมแฝงนักเรียนตามลักษณะการ

เรียนรูEอยAางมีความสุขกับขEอมูลลักษณะเฉพาะของนักเรียน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  กลุAมนักเรียนตามลักษณะของการเรียนรูEอยAางมีความสุข จำนวนและรEอยละของนักเรียนทั้งหมด 

จำแนกตามขEอมูลคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียน 

ตัวแปร 

กลุAมแฝง 

รวม c2 df 
p-

value 

1 2 3 

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

เพศ 

ชาย 30 

(5.00%) 

91 

(15.17%) 

49 

(8.17%) 

170 

(28.33%) 
2. 1 3 0.553 

หญิง 101 

(16.83%) 

183 

(30.50%) 

146 

(24.33%) 

430 

(71.67%) 

ระดับช้ัน 

ม.4 46 

(7.67%) 

81 

(13.50%) 

77 

(12.83%) 

204 

(34.00%) 
15.2 6 0.019 

ม.5 48 

(8.00%) 

96 

(16.00%) 

59 

(9.83%) 

203 

(33.83%) 

   

ม.6 37 

(6.17%) 

97 

(16.17%) 

59 

(9.83%) 

193 

(32.17%) 

แผนการ

เรียน 

สายวิทย9คณิต 88 

(14.67%) 

174 

(29.00%) 

101 

(16.83%) 

363 

(60.50%) 9.59 12 0.652 

สายศิลป« 43 100 94 237 
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ตัวแปร 

กลุAมแฝง 

รวม c2 df 
p-

value 

1 2 3 

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

จำนวนคน 

)รEอยละ(  

(7.17%) (16.67%) (15.67%) (39.5%) 

ผล 

สัมฤทธ์ิ

ทางการ

เรียน 

มากกวAา 3.00 6 

(1.00%) 

10 

(1.67%) 

8 

(1.33%) 

24 

(4.00%) 

4.22 9 0.897 
อยูAระหวAาง 

2.00 - 3.00  

50 

(8.33%) 

118 

(19.67%) 

83 

(13.83%) 

251 

(41.83%) 

นEอยกวAา 

2.00 

75 

(12.50%) 

146 

(24.33%) 

104 

(17.33%) 

325 

(54.17%) 

เรียน

เสริม

พิเศษ

นอก

เวลา 

เรียน 34 

(5.67%) 

82 

(13.67%) 

54 

(9.00%) 

170 

(28.33%) 

7.76 9 0.559 ไมAเรียน 
97 

(16.17%) 

192 

(32.00%) 

141 

(23.5%) 

430 

(71.67%) 

สไตล9

การ

เรียนรูE 

แบบนัก

กิจกรรม 

24 

(4.00%) 

72 

(12.00%) 

38 

(6.33%) 

134 

(22.33%) 
10.2 9 0.336 

แบบนัก

ไตรAตรอง 

39 

(6.50%) 

76 

(12.67%) 

60 

(10.00%) 

175 

(29.17%) 

สไตล9

การ

เรียนรูE 

แบบนัก

ทฤษฎี 

31 

(5.17%) 

61 

(10.17%) 

47 

(7.83%) 

139 

(23.17%) 

   

แบบนัก

ปฏิบัติ 

37 

(6.17%) 

65 

(10.83%) 

50 

(8.33%) 

152 

(25.33%) 

 

หมายเหตุ ตัวหนา หมายถึง จำนวนและรEอยละของนักเรียนที่ถูกจัดเขEากลุAมนั้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 
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อภิปรายผล  

  1) จากการแบAงกลุAมนักเรียนตามลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข พบวAา นักเรียนกลุAม 1 เป�นกลุAมมี

ลักษณะเรียนรูEอยAางมีความสุขนEอย ตัวบAงชี้ทุกตัวบAงชี้ในกลุAม1 มีคAาน้ำหนักตัวบAงชี้นEอยที่สุดเมื่อเทียบทั้ง 3 

กลุAมในนักเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุAมนี้จึงควรไดEรับการพัฒนาใหEมีลักษณะการเรียนรูE

อยAางมีความสุขที่ครอบคลุมทุกดEาน เพราะนักเรียนกลุAมนี้สAวนใหญAเป�นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี5 หาก

พิจารณา การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนจะดำเนินกิจกรรมโดยใหEชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี5 เป�นผูEจัด เชAน กิจกรรม

ของสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสี และนอกเหนือจากน้ัน ตามหลักสูตรสถานศึกษาจัดใหEนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ป�ท่ี 5 มีจำนวนชั่วโมงที่เรียนมากกวAาระดับชั้นอื่นๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นนักเรียนในกลุAมท่ี 1 มี

ความกดดันในเร่ืองหนEาท่ีหลักในการเรียนและความรับผิดชอบในหนEาท่ีกิจกรรมเสริมท่ีทางโรงเรียนใหEนักเรียน

รับผิดชอบ สิ่งเหลAานี้อาจเป�นความทEาทายที่นักเรียนตEองบริหารเวลาควบคูAกับการเรียน ดังนั้นแลEวอาจเป�น

สAวนหนึ่งที่สะทEอนไดEวAาทางโรงเรียนอาจตEองวางแผนการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการจัดกิจกรรมใน

แตAละภาคการศึกษาน้ันๆ ใหEเหมาะสมกับบริบทความพรEอมของนักเรียน  

   นักเรียนกลุAมท่ี 2 เป�นกลุAมมีลักษณะเรียนรูEอยAางมีความสุขปานกลาง เป�นกลุAมที่มีแนวโนEมคAาน้ำหนัก

ตัวบAงชี้อยูAในระดับกลางทุกตัวบAงช้ี  โดยนักเรียนในกลุAมท่ี 2 โดยสAวนใหญAเป�นนักเรียนกลุAมชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 

5 และ 6 นับวAาเป�นกลุAมที่มีประสบการณ9ในการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเกือบครบ 3 ป�แลEว 

กลAาวคือ เป�นกลุAมที่ใกลEจะพEนจากการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตEองเตรียมตัวเรียนตAอใน

อนาคต มีความกดดันในการเตรียมตัวเขEาสูAระดับวัยผูEใหญA ทำใหEมีความกังวลในอนาคตที่ไมAแนAนอนของตนเอง 

ดังนั้นทางโรงเรียนอาจชAวยสรEางกระบวนการระบบดูแลชAวยเหลือนักเรียนใหEครอบคลุมกระบวนการมากข้ึน 

เพื่อชAวยเหลือใหEนักเรียนกลุAมนี้สามารถวางแผนจัดการศึกษาตAอ หรือ ไดEวิธีการเลือกเดินทางในเสEนทางท่ี

ตนเองชอบและมีความสุขมากท่ีสุด 

   นักเรียนกลุAมที่ 3 เป�นกลุAมมีลักษณะเรียนรูEอยAางมีความสุขมาก  เป�นกลุAมที่มีแนวโนEมคAาน้ำหนักตัว

บAงชี้อยูAในระดับมากทุกตัวบAงช้ี นักเรียนสAวนใหญAอยูAชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 ทำใหEนักเรียนมีความตื่นเตEนในการ

เจอสังคมใหมA เพื่อนกลุAมใหมA เป�นชAวงที่ตื่นเตEนกับการความแปลกใหมAในสภาพแวดลEอมที่ตAางจากเดิม ทำใหE

นักเรียนไดEรับประสบการณ9ที ่แปลกใหมA ชAวยเสริมสรEางความกลEาแสดงออกในการเรียนรู E มีแนวโนEมท่ี

ความเครียดและความกดดันระหวAางการเรียนจะเกิดขึ้นนEอยกวAานักเรียนในกลุAม 1 และกลุAม 2 ที่ไดEผAาน

ประสบการณ9ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลEวมากกวAา 2 ป� ทำใหEนักเรียนกลุAมนี้มีลักษณะการ

เรียนรูEมีความสุขสูงกวAาท้ัง 2 กลุAม  

  2) จากการผลการศึกษาความสัมพันธ9ของผลการจัดกลุAมลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขกับขEอมูล

คุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวAา ระดับช้ันเป�นตัวแปรท่ีสAงผลใหEการเรียนรูEอยAาง

มีความสุขของนักเรียนแตAละกลุAมแตกตAางกัน สอดคลEองกับผลงานวิจัยของของสุพรรณิการ9 มาศยคง (2554) 
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พบวAา ป�จจัยดEาน อายุ ระดับชั้น เป�นป�จจัยที่สAงผลตAอความแตกตAางของคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคลEองกับ (สุชีรา โพธ9พันธ9ไมE, 2556) ไดEกลAาววAานักเรียนระดับมัธยมศึกษาป� 

ท่ี1-6 ระดับชั้นที่ตAางกันมีความสุขในการเรียนแตกตAางกัน ตัวแปรชีวะสังคมดEานระดับชั้นที่สAงผลใหEนักเรียนท่ี

ระดับชั้นตAางกันมีความสุขแตกตAางกัน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานที่แตกตAางตามระดับการศึกษา การจัดเวลาเรียนโครงสรEางเวลาเรียน และตัวชี้วัดชั้นป� ของแตAละกลุAม

สาระวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งแตกตAางกันตามพัฒนาการของนักเรียนในแตAละชAวงอายุทำใหEเกิด

ความแตกตAางระหวAางบุคคลหรือกลุ Aมคน รวมถึงทฤษฎีการเรียนรู Eทฤษฎีการสอน การวัดประเมินผล 

บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหEเกิดการเรียนรูE 

  ตัวแปรดEาน เพศ ที่ไมAมีความสัมพันธ9กับกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียน 

สอดคลEองกับผลวิจัยของสายทิพย9 แกEวอินทร9 (2548) ที่พบวAาการเรียนรูEอยAางมีความสุขระหวAางเพศไมAมีความ

แตกตAางอยAางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

  ตัวแปรดEาน แผนการเรียน ที่ไมAมีความสัมพันธ9กับกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของ

นักเรียนนั้น ผูEวิจัยอธิบายไดEวAา นักเรียนที่เขEามาเป�นกลุAมตัวอยAางในการศึกษาครั้งนี้โดยสAวนใหญAมาจาก

นักเรียนที่อยูAในกลุAมโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนในกลุAมนี้มักจะมีอุปสรรคในดEานจำนวน

บุคคลากรครูที่มีจำนวนนEอย ทำใหEรูปแบบของการจัดหลักสูตรสถานศึกษาในการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายบางโรงเรียนมีเพียง 1 แผนการเรียน และสAวนใหญAมีแนวโนEมที่โรงเรียนจะเปดเพียงแผนการเรียน

สายวิทย9คณิต เป�นสาเหตุใหEนักเรียนสAวนใหญAไดEเลือกเรียนในแผนการเรียนท่ีไมAแตกตAางกัน 

  ตัวแปรดEาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไมAมีความสัมพันธ9กับกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข

ของนักเรียนนั้น ผูEวิจัยอธิบายไดEวAา นักเรียนที่เป�นกลุAมตัวอยAางในการวิจัยนี้มากกวAารEอยละ 50 มีผลการเรียน

ตั้งแตAระดับ 2.00 ลงไป แสดงไดEวAากลุAมตัวอยAางสAวนใหญAเป�นนักเรียนที่มีผลการเรียนในกลุAมเรียนอAอน และ

เป�นนักเรียนที่มีจุดมุAงหมายการเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมักสนใจเรียนเพื่อใหEครบ

หลักสูตรที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไวE ตAางจากนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญAที่มีคAานิยมมุAงหวังในการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวAา ท้ังน้ีผูEวิจัยยังไดEขEอคEนพบอีกวAา นักเรียนท่ีเป�นกลุAมตัวอยAางในการศึกษา

ครั้งนี้แมEจะมีผลการเรียนที่อAอน แตAนักเรียนสAวนใหญAมีลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขที่มาก สอดคลEองกับ 

ชวิศ สวAางไพศาลกุล (2560) ไดEกลAาววAา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

การเรียน เพราะนักเรียนหวังที่จะไดEคะแนนผลสัมฤทธ์ิสูงนักเรียนจึงรูEสึกกดดันและเครียด สAวนนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตAระดับปานกลางลงไป จะไมAมีความวิตกกังวลในการเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี

เห็นวAานักเรียนสAวนใหญAมีผลการเรียนท่ีต่ำกวAาระดับปานกลาง แตAนักเรียนก็มีลักษณะการเรียนรูEท่ีมีความสุขไดE 

  ตัวแปรดEานการเรียนเสริมพิเศษนอกเวลา ที่ไมAมีความสัมพันธ9กับกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมี

ความสุขของนักเรียนนั้น พบวAาสอดคลEองกับ ถนิมภรณ9 อินทแกลEว (2553)  โดยนักเรียนที่เลือกเรียนกวดวิชา
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สAวนใหญAจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือเป�นนักเรียนที่เรียนเกAง เป�นความแตกตAางจากในอดีตที่ผูEที่เรียน

กวดวิชาจะเป�นนักเรียนที ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ แสดงวAาการที ่นักเรียนตEองการเขEาศึกษาตAอใน

ระดับอุดมศึกษา ตEองพยายามขวนขวายหาความรูEเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการท่ีเรียนในโรงเรียนใหEเพ่ิมมากข้ึน 

  ตัวแปรดEานสไตล9การเรียนรูE ไมAมีความสัมพันธ9กับกลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุขของ

นักเรียนนั้น ผูEวิจัยอธิบายไดEวAา กลุAมนักเรียนที่ผูEวิจัยนำมาศึกษาสAวนใหญAเป�นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนขนาด

เล็กและขนาดกลาง และพบวAานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป�นกลุAมตัวอยAางนี้มีสไตล9การ

เรียนรูEแบบนักไตรAตรองมากที่สุด คาดการณ9ไดEวAานักเรียนที่มีสไตล9การเรียนแบบไตรAตรองนั้นมักจะเป�น

นักเรียนกลุAมที่ไมAคAอยมีความเชื่อมั่นในตนเอง สไตล9การเรียนรูEแบบนักทฤษฎีและนักกิจกรรมนEอยที่สุด จากขEอ

คEนพบนี้ทำใหEทราบถึงลักษณะเฉพาะของนักเรียนที่นำมาเป�นกลุAมตัวอยAางในการวิจัยครั้งนี้ คาดการณ9ไดEวAา

นักเรียนที่มีสไตล9การเรียนนักทฤษฎีและนักกิจกรรมนั้นมักจะเป�นนักเรียนที่ชอบกิจกรรมที่มีการแขAงขัน และ

ชอบวิธีการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน ชอบตอบป�ญหาที่มีความซับซEอน ซึ่งสไตล9การเรียนที่ไดEกลAาวมาพบไดE

นEอยในกลุAมตัวอยAางท่ีนำมาศึกษา จากเหตุผลขEางตEนผูEวิจัยจึงไดEตั้งขEอสังเกตวAา นักเรียนในกลุAมน้ีเป�นนักเรียนท่ี

มีความรูEพื้นฐานทางการเรียนคAอนขEางนEอย นั่นคือสAวนใหญAเป�นนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ำ ทั้งนี้ไมAวAานักเรียนจะ

มีสไตล9การเรียนรูEแบบใด ก็จะมีการมีลักษณะของความสุขในการเรียนรูEท่ีไมAแตกตAางกัน  

 

สรุปผลและขUอเสนอแนะ  

ผลการจัดกลุAมนักเรียนตามลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พบวAา การจำแนกกลุAมนักเรียนไดE 3 กลุAมมีคAาสถิติในการพิจารณาความสอดคลEองกับขEอมูลเชิงประจักษ9ดีที่สุด

และมีความเหมาะสมของการอธิบายความแตกตAางของจำนวนสมาชิกในแตAละกลุ Aมดีที ่ส ุด โดยมีคAา 

Likelihood = -9624.84, Entropy (Ek) = 0.901, AIC = 18291.79, BIC = 18652.34 และ ABIC = 

18392.01 ดังนั้นจำนวนกลุAมของนักเรียนตามลักษณะการเรียนรูEอยAางมีความสุข ที่เหมาะสมจึงควรมี 3 กลุAม 

ประกอบดEวยกลุAม 1 มีจำนวนนักเรียนท่ีไดEรับการจัดอยูAในกลุAมน้ีมีจำนวน 131 คน (21.83%) กลุAม 2 มีจำนวน

นักเรียนที่ไดEรับการจัดอยูAในกลุAมนี้จำนวน 274 คน (45.67%) และกลุAม 3 มีจำนวนนักเรียนที่ไดEรับการจัดอยูA

ในกลุAมน้ีจำนวน 195 คน(32.50%)โดยพารามิเตอร9ท่ีประมาณคAาทุกตัวมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ผลการศึกษาความสัมพันธ9ของผลการจัดกลุ Aมลักษณะการเรียนรู EอยAางมีความสุขกับขEอมูลคุณ

ลักษณะเฉพาะของนักเรียน พบวAา ระดับชั้นของนักเรียนมีความสัมพันธ9กับจัดเขEากลุAมแฝงลักษณะการเรียนรูE

อยAางมีความสุข จึงถือวAาระดับชั้นเป�นตัวแปรที่สAงผลใหEการเรียนรูEอยAางมีความสุขของนักเรียนแตAละกลุAม

แตกตAางกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ขUอเสนอแนะ 

1. ขUอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชU 

จากผลการวิจัย นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง3กลุAม มีตัวบAงชี้ วุฒิภาวะทางอารมณ9ท่ี

ควรไดEรับการพัฒนา เนื่องจากเมื่อพิจารณาในองค9ประกอบทักษะการดำรงชีวิตในสังคม เห็นไดEวAา ตัวบAงชี้วุฒิ

ภาวะทางอารมณ9 มีคAาน้ำหนักนEอยที่สุด ดังนั้นผูEที่มีสAวนเกี่ยวขEองในการจัดการศึกษาควรเล็งเห็นความสำคัญ

ของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ9ใหEกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการจัดกิจกรรมภายใน

โรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนในดEานน้ี 

2. ขUอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป 

วิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยครั้งตAอไปควรมีการประยุกต9การวิเคราะห9กลุAมแฝงรAวมกับ

การวิเคราะห9พหุระดับ ในระดับโรงเรียน หรือ ในระดับช้ันเรียน  
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บทคัดย7อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคมเพื่อสjงเสริมการรู7เทjา

ทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7น และเพื่อศึกษาผลของการใช7การจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjาย

สังคมเพื่อสjงเสริมการรู7เทjาทันสื่อสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต7น ผู7ศึกษาได7นำทฤษฎีการออกแบบการ

เรียนการสอนของ ADDIE MODEL มาใช7ในการดำเนินการวิจัย ทำการทดลองกับกลุjมตัวอยjางท่ีใช7ในการศึกษา

คือ นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต7น โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา

นครสวรรคDเขต 1 ประจำปGการศึกษา 2563  จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกj แผนการจัดการ

เรียนรู7 เรื่องสื่อเครือขjายสังคมสjงเสริมการรู7เทjาทันสื่อ สาระวิทยาศาสตรD แบบทดสอบวัดการรู7เทjาทันสื่อของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7น  สถิติที่ใช7ในการวิจัย ได7แกj คjาเฉลี่ย สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คjาทดสอบที  

(t-test) 

  ผลการวิจัยพบวjา ได7ผลการจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม มีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู7 3 ข้ัน 

ได7แกj 1) ข้ันนำ (Introduction) 2) ข้ันสอน (teaching) 3) ข้ันสรุป (Conclusion) และผลการตรวจสอบความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู7โดยใช7สื ่อเครือขjายสังคมเป�นฐานพบวjาผู7เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพ

แผนการจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคมเป�นฐานมีความเหมาะสมมาก (�̅� = 4.80) เมื่อนักเรียนได7รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อเครือขjายสังคมสjงเสริมการรู7เทjาทันสื่อ โดยใช7สื่อเครือขjายสังคมเป�นฐานมี

ความรู7ในเร่ืองการรู7เทjาทันส่ือ หลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม  ส่ือเครือขjายสังคมเป�นฐาน 
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Abstract 

 This research aimed to study learning management using social media networks to 

promote media literacy for junior high school students.  And to study the effect of using 

learning management using social media networks to promote media literacy for junior high 

school students.  The students applied ADDIE MODEL's theory of instructional design in 

conducting research. The experiments were performed on the sample used in the study. 

Junior high school students  Krok Phra Kindergarten Under the jurisdiction of Nakhon Sawan 

Educational Service Area Office 1  for the academic year 2 0 2 0  of 1 18 people.  Learning 

management plan Media matters Social networking promotes media literacy Science The 

media literacy test for junior high school students The statistics used in this research are mean, 

standard deviation, t-test. 

  The research results were found that  Get results of learning management using  social 

media. There are 3 steps of the learning process: 1) Introduction (2) Teaching (3) Conclusion. 

Keywords: Blended Learning, 21st Century learning skills and the results of the examination of 

the suitability of the learning management plan using social media as the base, it was found 

that the experts assessed the quality of the learning management plan using social media as 

a base, it was very appropriate (�̅� = 4.80). When students are organized teaching activities on 

media, social networking, promoting media literacy. By using social media as a base to have 

knowledge in media literacy Significantly higher after study at the .05 level. 

 

Keywords: management of learning based on social media,  social networking media 

 

 

บทนำ 

  ป�จจุบัน “สื่อ” ได7เข7ามามีอิทธิพลเป�นอยjางมากตjอการดำเนินชีวิตของคนในสังคมถือวjาสื่อเป�น

กระจกสะท7อนสภาพของสังคม และเปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญตjอการสร7างคjานิยม เจตคติ 

ทัศนคติ การรับรู7ของประชาชนในสังคม รวมถึงยังสjงผลตjอการสร7างอัตลักษณDภาพลักษณDของชาติ โดยขึ้นอยูj

กับสื่อนั้นได7นำเสนอข7อมูลขjาวสารออกมาในลักษณะใด (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนD และกิจการโทรคมนาคมแหjงชาติ,2556) โดยทุกวันน้ีเราได7รับข7อมูลขjาวสารมากมาย ไมjวjาจะเป�นการ

โฆษณาสินค7า ผลิตภัณฑDบริการตjางๆ ขjาวสารสถานการณDทั่วโลก ตลอดจนความเชื่อและคjานิยมตjางๆ ที่เกิด
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กำลังขึ้นในป�จจุบันอยูjตลอดเวลา จนเราไมjอาจสามารถติดตามได7ทันตลอดเวลา อีกทั้งอุปกรณDเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่มีการพัฒนาอยjางตjอเนื่อง รวมถึงอินเทอรDเน็ต (Internet) ได7เข7ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน

สjงผลให7เกิดความสะดวก ความคลjองตัว ความรวดเร็วในการติดตjอสื่อสาร การทำกิจกรรมตjางๆ รวมถึงการ

แพรjกระจายของข7อมูลขjาวสาร โดยเฉพาะการติดตjอผjานสื่อสังคมออนไลนD (Social Network) นั้น ทำให7เรา

สามารถรับรู7ขjาวสารมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได7อยjางรวดเร็วและตลอดเวลาถึงกระนั้นข7อมูลขjาวสารเหลjาน้ัน

อาจจะเป�นข7อมูลเท็จ ไมjเป�นความจริง ไมjมีความนjาเชื่อถือ ถ7าหากเราขาดการคิดวิเคราะหD ไตรjตรองอยjางมี

วิจารณญาณในการเลือกรับรู7ข7อมูลขjาวสารนั้น อาจทำให7เราได7รับข7อมูลขjาวสารที่ผิดพลาดและไมjเป�นความ

จริง สjงผลให7เกิดความรู7ความเข7าใจที่คลาดเคลื่อนไปจนถึงเกิดความความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และคjานิยมท่ี

ผิดๆ ขึ้นมาได7ดังนั้น “การรู7เทjาทันสื่อ” (Media literacy) จึงเป�นทักษะด7านเทคโนโลยีและสารสนเทศหนึ่งที่มี

ความสำคัญในสังคมยุคโลกาภิวัตนD 

  อีกทั ้งยังเป�นหนึ่งในทักษะการเรียนรู 7ในศตวรรษท่ี 21 ที ่กลjาวถึง ความสามารถในการเข7าถึง 

(Access) การเข7าใจ (Understand) การประเมิน (Evaluate) และการสร7างสรรคD (Create) ตjอเนื้อหาสื่อใน

รูปแบบที่หลากหลายภายใต7บริบทที่แตกตjางกัน ดังนั้นควรเรียนรู7 ฝ£กฝนและพัฒนา เพื่อให7มีการคิดวิเคราะหD

ไตรjตรองอยjางมีวิจารณญาณ ในการเลือกรับขjาวสารจากสื่อตjางๆ และนำข7อมูลเหลjานั้นไปใช7ให7เกิดประโยชนD

และตjอยอดความรู 7ได7โดยผู 7ที ่มีทักษะการรู 7เทjาทันสื ่อนั ้นสามารถมีทางเลือกในการบริโภคและการใช7

ชีวิตประจำวันมากข้ึน อันเน่ืองจากสามารถคัดเลือกและจัดการกับส่ือและข7อมูลขjาวสารท่ีเข7ามาหาได7 สามารถ

วิเคราะหDแยกแยะได7วjาสื่อนั้นดีหรือไมj ข7อมูลในสื่อนั้นเป�นจริงหรือเท็จ มีความเหมาะสม นjาเชื่อถือหรือไมj 

นอกจากนี้การรู7เทjาทันสื่อ คือ การสร7างความเข7าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม รวมทั้งทักษะสำคัญในการ

สอบถามหาข7อมูลและแสดงออก ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนที่เป�นไปตามระบอบประชาธิปไตย (Center 

for Media Literacy, 2005; European Commission, 2007; และอุษา บ้ิกก้ินสD, 2555) 

   ป�จจุบันการเรียนการสอนได7มีการเน7น “การคิด” ซึ่งเป�นเรื่องสำคัญอยjางยิ่งใน การจัดการศึกษา 

เพื่อให7เกิดคุณภาพด7านการศึกษาสูงขึ้น สjงผลให7ประเทศตjางๆ ทั่วโลกเริ่มหันมา สนใจและศึกษา โดยเน7นใน

เรื่องของการพัฒนาผู7เรียนให7เติบโตขึ้นอยjางมีคุณภาพในทุกๆ ด7าน ทั้งทาง ด7านสติป�ญญา คุณธรรม และการ

เป�นพลเมืองที่ดีของประเทศ การพัฒนาด7านสติป�ญญา โดยการคิด นั้นเป�นพฤติกรรม กระบวนการทางป�ญญา

ที่เกิดขึ้นภายในสมอง สามารถเกิดได7จากการกระทบจาก สิ่งเร7า หรือความรู7สึกสงสัย อันเนื่องมาจากการใช7

สัญลักษณDจินตภาพ ความคิดเห็น และความคิด รวบยอด การสัมผัส การรับรู7 การรวบรวม การจำ การรื้อฟ§¨น

ข7อมูลเกjาหรือประสบการณD โดยที่บุคคล นำข7อมูลขjาวสารตjางๆ เก็บไว7เป�นระบบ แล7วทำการประมวลผล 

วิเคราะหD แยกแยะ เพื่อหาข7อสรุป อันเป�นหลักการของข7อความนั้นๆ สามารถใช7แสดงถึงเหตุผล การพินิจ

พิจารณา การตรึกตรอง หรือ การสะท7อนความรู7สึกของตนเองที่มีตjอเรื่องตjางๆ ออกมาให7ผู7อื่นรับรู7ได7 ไปจนถึง

การกjอให7เกิด แนวปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการดำเนินชีวิตของแตjละบุคคล 
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(Hilgard, 1962; Guilford, 1967; Gleitman, 1992; Matlin, 1992; ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2540 และ 

ศรีฟªา จีรัตนD, 2543) โดยแสดงให7เห็นวjา “การคิด” เป�นสิ่งที่สำคัญและมีคุณคjา เนื่องจาก สามารถชjวยให7คน

สามารถมองเห็นภาพป�ญหาตjางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความคิดนั้นสามารถ นำไปสูjการกระทำ ทั้งที่เป�นการ

พูด การเขียน และการปฏิบัติอยjางอื่น คุณภาพของการคิด นอกจากจะขึ้นอยูjกับสมรรถภาพการคิดแล7วยัง

ขึ้นอยูjกับองคDประกอบอื่นๆ เชjน ข7อมูลขjาวสาร ความรู7 และ สถานการณDสิ่งแวดล7อม อาจชjวยให7บุคคลได7คิด

หาแนวทางการดำเนินชีวิต แนวทางในการหลีกเลี่ยง หรือปªองกันได7จากสิ่งที่ไมjปลอดภัยได7 อีกทั้งการคิดชjวย

ขยายความหมายของสิ่งตjางๆ ในโลก สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการคิดคือ ผู7คนนั้นจะมีการปฏิบัติ

หรือการกระทำตามที่ได7คิด ถึงแม7วjามัน จะถูกหรือผิดก็ตาม เนื่องจากการคิดมีพลังอำนาจ จึงต7องการ การ

ควบคุมโดยได7แนะนำวิธีการ ทางวิทยาศาสตรDในการชjวยรักษาความคิดให7เป�นไปอยjางถูกต7อง ดังนั้น คนเราท่ี

ทำดีหรือทำชั่ว ล7วนเกิดจากความคิดของเขา ทั้งสิ้นถ7าจะฝ£กให7คนพูดดี ทำดี ต7องฝ£กให7คนคิดดี (Dewey, 

1933; และ คำหมาน คนไค, 2545)  

  ดังนั้นผู7วิจัยจึงความสนใจและศึกษาการเรียนรู7โดยใช7การคิดเป�นฐานด7วยสื่อเครือขjายสังคมเพ่ือ

สjงเสริมการรู7เทjาทันสื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต7น โรงเรียนอนุบาลโกรกพระเพื่อนำรูปแบบที่ได7

จากการวิจัยครั้งนี้เป�นข7อมูลและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด7านการคิด และการเรียนรู7เพ่ือ

เสริมสร7างการรู7เทjาทันส่ือให7มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตjอไป 

 

วัตถุประสงคfการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคมเพ่ือสjงเสริมการรู7เทjาทันส่ือสำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต7น 

  2. เพ่ือศึกษาผลของการใช7การจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคมเพ่ือสjงเสริมการรู7เทjาทันส่ือ

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต7น 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตด7านประชากรและกลุjมตัวอยjาง  

  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 - 3 จำนวน 1 18 คน ประจำปGการศึกษา 2563  

  ขอบเขตด7านเน้ือหา 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช7เน้ือหาบูรณาการในสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรD ตัวช้ีวัดท่ี 4. 1 และ 4 . 2  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยให7ระบุเป�นรายข7อ ดังน้ี 
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1. กำหนดประชากรและกลุjมตัวอยjาง หรือกลุjมเปªาหมายถูกต7องตามระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 - 3 จำนวน 1 18 คน ประจำปGการศึกษา 2563  

2. ระบุตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรต7นคือ การจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม  

  ตัวแปรตามคือ การรู7เทjาทันส่ือสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต7น 

3. ข้ันตอนการสร7างและพัฒนานวัตกรรม 

    ข้ันท่ี 1 ข้ันการวิเคราะหD (Analysis)  

   ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม  

   1. ศึกษา วิเคราะหDการเรียนของนักเรียนจากผลการเรียนปGการศึกษาที่ผjานมา สัมภาษณDจาก

ครูผ ู 7สอนในสาระการเร ียนร ู 7ว ิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี สาระที ่  4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2  

เร่ืองใช7เทคโนโลยีสารสนเทศอยjางปลอดภัย  

   2. กjอนทำการจัดการเรียนการสอน เรื่องใช7เทคโนโลยีสารสนเทศอยjางปลอดภัย ผู7สอนได7ทำ

การสัมภาษณDโดยผjานแบบสัมภาษณDเกี่ยวกับป�ญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน ความคาดหวังในรายวิชาที่เรียน และ

ส่ิงท่ีนักเรียนต7องการอยากให7มีจากการเรียนในรายวิชาน้ี  

   3. นำผลการจากสัมภาษณDจากนักเรียน เป�นสjวนหนึ่งในการออกแบบการจัดการเรียนรู7โดย

ใช7ส่ือเครือขjายสังคม เร่ืองใช7เทคโนโลยีสารสนเทศอยjางปลอดภัย 

   ข้ันท่ี 2 ด7านการออกแบบ (Design)  

   1. กำหนดการจัดการเรียนรู7 โดยคำนึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลที่จะเกิดกับ

ผู7เรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรู7ความสามารถของผู7เรียน ซึ่งผู7ศึกษาได7เลือกการจัดการเรียนรู7

โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม ซึ่งเป�นกระบวนการเรียนการสอนที่เน7นผู7เรียนเป�นสำคัญ การจัดการเรียนโดยใช7ส่ือ

เครือขjายสังคมเป�นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน7นความยืดหยุjน มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียน

การสอนที่หลากหลายเข7าด7วยกัน โดยใช7สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการ

เรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลนD และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน7า เพ่ือ

ตอบสนองตjอความแตกตjางระหวjางบุคคลของผู7เรียน 

    2.  การออกแบบการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม ประกอบด7วย กิจกรรมการเรียนรู7แตjละ

หัวข7อ วิธ ีการ นำเสนอบทเรียนโดยใช7สื ่อเครือขjายสังคม 1) ผู 7สอนและผู 7เร ียนต7องมีปฏิสัมพันธDกัน  

2) ผู7สอนมีการใช7รูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการสอนตjางๆ ในกรกระตุ7นให7ผู7เรียนเกิดความคิดขยายจากความ

คิดเห็นเดิมจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 3) ผู7สอนมีการจัดกิกรรมสjงเสริมให7ผู7เรียนได7ฝ£กทักษะการคิด และ

กระบวนการคิดตjางๆ ตามความหมาะสมของพื้นฐานของผู7เรียน 4) ผู7สอนมีการให7โอกาส และเวลาแกjผู7เรียน

การใช7ความคิดและแสดงความคิด 5) ผู7สอนและผู7เรียน หรือผู7เรียนและผู7เรียน มีการอภิปรายโต7ตอบกัน
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เกี่ยวกับความคิดที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน 6) ผู7สอนและผู7เรียนมีการรjวมกันสรุปประเด็นที่ได7 7) ผู7สอนมี

การวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด7านเนื้อหาสาระและกระบวนการคิด ในการนำเสนอผลการออกแบบ

และพัฒนาการประเมินผลการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามการรู7เทjาทันสื่อของนักเรียน ได7แกj การคิด 

วิเคราะหD และแยกแยะ ประเมินเนื้อหาของสื่อ โดยไมjถูกครอบงำ จากสื่อเพื่อเสริมสร7างทักษะในการนำสื่อไป

ใช7ใหเ7กิดประโยชนDทั้งตjอตนเอง ชุมชน และสังคม ประกอบด7วย การตระหนักในอิทธิพลของสื่อ ความคิด

วิจารณญาณ และการตระหนักรู7ในตนเอง 

   3. จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม เป�น 3 ข้ันตอนดังน้ี 

    3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7านการเรียนรู7การรู7เทjาทันสื่อ โดยยังคงใช7

คำถามในการขยายและตjอยอดความคิดของผู7เรียน โดยให7ผู7เรียนได7เรียนรู7การรู7เทjาทันจากสื่อตjางๆ ได7แกj 

เอกสารประกอบการสอน เว็บไซตD วีดิทัศนDเกี่ยวกับการรู7เทjาทันสื่อ ซึ่งผู7สอนต7องอธิบายให7ผู7เรียนได7รู7จักและ

เข7าใจวjา การรู7เทjาทันสื่อคืออะไร ทำไมต7องมีการรู7เทjาทันสื่อ และการรู7เทjาทันสื่อมีความสำคัญอยjางไร เพื่อให7

ผู7เรียนเริ่มมีความตระหนักและเรียนรู7ถึงการรู7เทjาทันสื่อ โดยมีการจัดกิจกรรมผjานเว็บไซตDสำหรับการจัดการ

เรียนการสอนและ/หรือสื่อเครือขjายสังคม และให7ผู7เรียนจะต7องทำการสืบค7นหาข7อมูลขjาวสารบนอินเทอรDเน็ต

จากสื่อออนไลนDตjางๆ ไมjวjาจะเป�นเว็บไซตD สื่อเครือขjายสังคม หรือสื่ออื่นๆ ในหัวข7อเกี่ยวข7องกับเรื่องที่กำลัง

ศึกษาในรายวิชา เพ่ือเป�นการรวบรวมข7อมูลตjางๆ จากสื่อที่หลากหลาย และนำมาใช7ในการดำเนินการทำ

ช้ินงานหรือผลงานตjอไป 

    3.2 ผู7เรียนรวบรวมข7อมูลจากการสืบค7นเรียบร7อยแล7ว หลังจากนั้นผู7สอนตั้งประเด็น

คำถามเพ่ือเป�นโจทยDให7ผู7เรียนได7คิดวิเคราะหDและวิพากษDส่ือวjา ข7อมูลท่ีได7จากส่ือมาน้ันมีความถูกต7อง 

นjาเช่ือถือหรือไมj พิจารณาได7จากส่ิงใด สามารถเลือกและคัดกรองข7อมูลได7ตามท่ีตนต7องการหรือไมjและตีความ

เนื้อหาของสื่อได7อยjางไร โดยผู7สอนแนะนำ และกระตุ7นให7ผู7เรียนเกิดทักษะการรู7เทjาทันสื่อด7วยคำถาม จากน้ัน

ผู7เรียนสะท7อนความคิดของตนเองลงบนสื่อเครือขjายสังคมเพื่อเป�นการเก็บรjองรอยความคิดของผู7เรียนที่แสดง

ถึงการพัฒนาด7านความสามารถในการรู7เทjาทันสื่อวjา มีความก7าวหน7าขึ้นหรือไมj มีมากหรือน7อยเพียงใด 

จากนั้นผู7เรียนได7แลกเปลี่ยนความคิดของตนเองและอภิปรายระหวjางครูผู7สอนและผู7เรียนด7วยกัน เพ่ือให7เกิด

การขยายและตjอยอดความรู7ในเรื่องการรู7เทjาทันสื่อ และรับฟ�งและเรียนรู7แนวคิดที่มีความหลากหลายและ

ความตjางของผู7อื่น สามารถสjงผลให7ผู7เรียนเกิดความคิดแล7วนำไปประยุกตDในการสร7างชิ้นงานหรือผลงานได7

อยjางสร7างสรรคD ซึ่งสามารถใช7ได7ทั้งกับการทำงานแบบกลุjมและแบบเดี่ยวคือ ถ7าผู7เรียนนั้นทำงานเป�นกลุjม 

ผู7เรียนแตjละคนสามารถนำข7อมูลที่สืบค7นมาแลกเปลี่ยนความคิดและอภิปรายกัน เพื่อรวบรวมและคัดกรอง

ข7อมูลที ่ต7องนำมาใช7ในการสร7างชิ ้นงานหรือผลงานของกลุ jม สjวนการทำงานเดี ่ยวนั ้น ผู 7เรียนสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข7อมูลที่ตนได7สืบค7นมากับเพื่อนและผู7สอน เพื่อรjวมกันอภิปรายและให7

ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยสามารถทำได7ทำในรูปแบบการจัดภายในห7องเรียนและ/หรือบนส่ือเครือขjายสังคม 
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    3.3 ผู7เรียนเรียนรู7 โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวjางกัน ผู7เรียนสรุปความรู7

ความคิด ผลการเรียนรู7ตามวัตถุประสงคDการเรียนรู7 และประโยชนDที่ได7รับในการเรียนรู7ควรเป¬ดโอกาสให7ผู7เรียน

ได7มีสjวนรjวมในการสรุปความรู7ความคิด ภาพรวมของสิ่งที่ได7เรียนรู7ทั้งด7านเนื้อหารายวิชาและการรู7เทjาทันส่ือ 

ในขั้นตอนนี้ผู7เรียนต7องมีการนำเสนอและสรุปความรู7 เนื้อหาความคิดของผู7เรียนที่ได7ทั้งหมดรjวมกัน และอาจมี

การให7ผู7เรียนเขียนสรุปความรู7รjวมกันภายในชั้นเรียนและสรุปความรู7ของตนเอง สjวนครูผู7สอนให7แนวทางหรือ

ข7อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยสามารถทำได7ทำในรูปแบบการจัดภายในห7องเรียนและ/หรือบนสื่อเครือขjายสังคม 

หลังจากน้ันผู7สอนต7องมีการวัดและประเมินความรู7ความเข7าใจของผู7เรียนได7เรียนรู7จากการจัดการเรียนการสอน

ในแตjละครั้ง หรือครั้งสุดท7ายของการเรียนการสอน โดยอาจวัดและประเมินผลจากการสรุปความรู7ความคิด 

การทำแบบทดสอบ การสะท7อนความคิดของผู7เรียนบนส่ือเครือขjายสังคม และ/หรือการวัดการรู7เทjาทันส่ือของ

ผู7เรียน เพื่อวัดและประเมินผลที่แสดงให7เห็นถึงความรู7 ความคิด หลักการเลือกใช7และวิเคราะหDสื ่อ และ

ความสามารถด7านการรู 7เทjาทันสื ่อของผู 7เรียน โดยเครื ่องมือที ่ให7การวัดและประเมินอาจจะเป�นการทำ

แบบทดสอบตjางๆ บนกระดาษการสะท7อนความคิดบนสื่อเครือขjายสังคมที่ใช7ในการเรียนการสอน และ/หรือ

การทาแบบทดสอบออนไลนDผjานระบบอินเทอรDเน็ต 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา (Development)  

   เครื ่องมือที ่ได7จากขั ้นการออกแบบ ได7แกj การจัดการเรียนรู 7โดยใช7สื ่อเครือขjายสังคม  

แผนการจัดการเรียนรู7 และแบบวัดการรู7เทjาทันสื่อ นำมาตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู7เชี ่ยวชาญ

ตรวจหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7ท่ีมีการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม 

   ข้ันท่ี 4 ข้ันนำไปใช7 (Implementation)  

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1-3 ประจำปGการศึกษา 2563 จำนวน 118 คน 

   ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation)  

    1. การวิเคราะหDข7อมูล  

   ในการประเมินผลครั้งนี้ ผู7วิจัยได7กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในการหาข7อมูลเพ่ือ

ตอบคำถามตามที่ระบุในวัตถุประสงคDของการวิจัยผู7วิจัยได7ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลที่รวบรวมได7จากการ

ดำเนินการทดลองในขั้นนำไปใช7 ซึ่งดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลทางการเรียนกjอนเรียนของนักเรียนกลุjมทดลอง

ท ี ่ ไ ด 7 ร ั บการจ ั ดการ เร ี ยนร ู 7 โ ดยใช 7 ส ื ่ อ เคร ื อข j ายส ั งคม และ เปร ี ยบ เท ี ยบคะแนนหล ั ง เ ร ี ยน 

เรื ่องใช7เทคโนโลยีสารสนเทศอยjางปลอดภัย ของนักเรียนกลุjมทดลองที่ได7รับการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือ

เครือขjายสังคมผู7วิจัยได7ดำเนินการตามข้ันตอน ดังตjอไปน้ี  

   1.1 นำคะแนนจากการทดสอบกjอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุjมทดลองที่ได7รับการ

จัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม มาหาคjาเฉล่ียของคะแนนผลทางการเรียน เร่ืองใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ
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อยjางปลอดภัย ท้ังกjอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทดสอบความแตกตjางของคะแนนผลทางการเรียนกjอน

เรียนและหลังเรียน ด7วยสถิติทดสอบทีแบบกลุjมตัวอยjางไมjเป�นอิสระตjอกัน  

   1.2 นำคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุjมทดลองที่ได7รับการจัดการเรียนรู7โดย

ใช7สื่อเครือขjายสังคมที่ได7รับการสอนแบบปกติมาหาคjาเฉลี่ยของคะแนนการรู7เทjาทันสื่อ ตัวอยjางไมjเป�นอิสระ

จากกัน 

4. ระบุเครื่องมือวิจัยตjาง ๆ รวมถึงขั้นตอนการสร7างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลัก

วิชาการ 

  ผู 7วิจัยนำเครื่องมือการวิจัยไปให7ผู 7เชี ่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือ

เครือขjายสังคม ดังน้ี  

  4.1 นำแผนการจัดการเรียนรู7ท่ีสร7างข้ึนไปทำการตรวจสอบโดยผู7เช่ียวชาญ 3 ทjาน ได7แกj 

   4.1.1 ผู7ชjวยศาสตราจายD ดร.อาภากร โพธิ์ดง อาจารยDประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD 

   4.1.2 ผู7ชjวยศาสตราจารยDภิรญา โพธิพิทักษD อาจารยDประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD 

   4.1.3 อาจารยD ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารยDประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยี

การศึกษา คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD 

   เพื่อตรวจหาความตรงของจุดประสงคDการเรียนรู7 เนื้อหา ภาษา และความเหมาะสมของ

กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ในแตjละแผนบริหารการสอน โดยใช7แบบประเมินที่ผู7วิจัยสร7างขึ้น ซึ่งเป�น

แบบประเมินความคิดเห็นชนิดมาตราสjวนประมาณคjา (Rating scale) มีเกณฑDในการพิจารณา ดังนี้ (พวงรัตนD 

ทวีรัตนD. 2536 : 124)  

    5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  

    4 หมายถึง เหมาะสมมาก  

    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

    2 หมายถึง เหมาะสมน7อย  

    1 หมายถึง เหมาะสมน7อยท่ีสุด 

    และตอนท7ายเป�นแบบปลายเป¬ดมีไว7ให7ผู7เชี่ยวชาญให7ข7อเสนอแนะเพื่อใช7เป�นข7อมูล

ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

  4.2 นำคะแนนความคิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญมาหาคjาเฉลี่ย และคjาสjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู7ศึกษา

โดยใช7เกณฑDการวิเคราะหD ดังน้ี (พวงรัตนD ทวีรัตนD. 2536 : 124)  

    4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  
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    3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  

    2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

    1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน7อย  

    1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน7อยท่ีสุด  

    ในแตjละด7านถ7าคjาเฉล่ียความคิดเห็นของผู7เช่ียวชาญมีคjาต้ังแตj 3.50 ข้ึนไป และมีคjา

เบี่ยงเบนมาตรฐานไมjเกิน 1.00 สรุปได7วjา องคDประกอบของแผนการจัดการเรียนรู7มีความสอดคล7องเหมาะสม

สามารถนำไปใช7ได7 (วิเชียร เกตุสิงหD. 2538 : 8-11; อ7างถึงใน สิริลักษณD นาควิสุทธิ์. 2548) และได7ทำการ

ปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7เช่ียวชาญ จนได7แผนการจัดการเรียนรู7ท่ีมีความเหมาะสม 

 4.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  

   ผู7วิจัยนำเครื่องมือการวิจัยไปให7ผู7เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ

รู7เทjาทันส่ือ เพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  

   4.3.1 เพื ่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา โดยดัชนีความสอดคล7องระหวjางข7อสอบกับ

จุดประสงคDการเรียนรู7 (Index item – objective congruence: IOC) โดยกำหนดเกณฑDการให7คะแนนจาก

การพิจารณาดังน้ี (เกษม สาหรjายทิพยD. 2539 : 183)  

   ให7คะแนน +1 เม่ือแนjใจวjาข7อสอบวัดได7ตรงตามจุดประสงคD  

    ให7คะแนน 0 เม่ือไมjแนjใจวjาข7อสอบวัดได7ตรงตามจุดประสงคDหรือไมj  

    ให7คะแนน -1 เม่ือแนjใจวjาข7อสอบวัดไมjตรงตามจุดประสงคD 

     เกณฑDการพิจารณาคjาดัชนีความสอดคล7อง  

     ข7อคำถามท่ีมีคjาดัชนีความสอดคล7อง ต้ังแตj 0.50-1.00 มีคjาความเท่ียงตรง ใช7ได7  

     ข7อคำถามท่ีมีคjาดัชนีความสอดคล7อง ต่ำกวjา 0.50 ต7องปรับปรุง ยังใช7ไมjได7  

  4.3.2 นำคะแนนความคิดเห็นจากผู7เชี่ยวชาญ มาหาคjาดัชนีความสอดคล7องระหวjางแบบวัด

กับจุดประสงคDการเรียนรู7 พบวjา แบบวัดทุกข7อมีคjาดัชนีความสอดคล7องระหวjางแบบวัดกับจุดประสงคDการ

เรียนรู7อยูjท่ี 0.67 – 1.00 ซ่ึงมีคjามากกวjา 0.5 แสดงวjาแบวัดมีความตรงเชิงเน้ือหา (เกษม สาหรjายทิพยD. 2539 

: 183) ทำการจัดพิมพDแบบวัดการรู7เทjาทันส่ือ ฉบับแก7ไขจำนวน 20 ข7อ  

   4.3.3 นำแบบวัดที่ผjานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู7เชี่ยวชาญและแก7ไขเรียบร7อย

แล7ว ไปวัดกับนักเรียนมัธยมศึกษตอนต7น จำนวน 30 คน และไมjใชjกลุjมตัวอยjาง โดยการตรวจการให7คะแนน

แบบวัดดังน้ี 

   5 หมายถึง ผู7เรียนมีการปฏิบัติในรายการนั้นมากที่สุด หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยjางสม่ำเสมอ

หรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันร7อยละ 80 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับโอกาสท่ีต7องปฏิบัติกิจกรรมน้ันท้ังหมด 
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    4 หมายถึง ผู7เรียนมีการปฏิบัติในรายการน้ันมาก หรือปฏิบัติกิจกรรมน้ันบjอยคร้ัง หรือปฏิบัติ

กิจกรรมน้ันระหวjางร7อยละ 60 - 79 เม่ือเทียบกับโอกาสท่ีต7องปฏิบัติกิจกรรมน้ันท้ังหมด 

    3 หมายถึง ผู 7เรียนมีการปฏิบัติในรายการนั ้นปานกลาง หรือปฏิบัติกิจกรรมนั ้นแตjไมj

สม่ำเสมอ ปฏิบัติบ7างไมjปฏิบัติบ7างสลับกันไปมา หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นระหวjางร7อยละ 40 – 59 เมื่อเทียบกับ

โอกาสท่ีต7องปฏิบัติ กิจกรรมน้ันท้ังหมด 

    2 หมายถึง ผู7เรียนมีการปฏิบัติในรายการนั้นน7อย หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเพียงบางครั้ง หรือ

ปฏิบัติ กิจกรรมน้ันระหวjางร7อยละ 20 - 39 เม่ือเทียบกับโอกาสท่ีต7องปฏิบัติกิจกรรมน้ันท้ังหมด 

   1 หมายถึง ผู7เรียนมีการปฏิบัติในรายการนั้นน7อยที่สุด หรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นในลักษณะ

นานๆคร้ัง หรือ ปฏิบัติกิจกรรมน้ันน7อยกวjาร7อยละ 20 เม่ือเทียบกับโอกาสท่ีต7องปฏิบัติกิจกรรมน้ันท้ังหมด 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลของการใช7การจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคมเพ่ือสjงเสริมการรู7เทjาทันส่ือสำหรับ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7น โดยการเปรียบเทียบคะแนนการวัดการรู7เทjาทันสื่อกjอนเรียน 

  และหลังเรียนของนักเรียนท่ีได7รับการสอนด7วยการจัดการเรียนรู7โดยใช7ส่ือเครือขjายสังคม 

กลุjมทดลอง N �̅� S.D. t 

กjอนเรียน 104 33.73 7.75 
-22.209* 

หลังเรียน 104 63.03 2.37 

    *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05  

  จากตารางท่ี 1 พบวjาผลของการใช7การจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคมเพื่อสjงเสริมการรู7เทjา

ทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7นที่ได7รับการสอนด7วยการจัดการ

เรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม เรื่องการใช7เทคโนโลยีอยjางปลอดภัย มีการรู7เทjาทันส่ือหลังเรียนสูงกวjากjอน

เรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต7นที่ได7รับการสอนด7วย การจัดการเรียนรู7โดยใช7สื่อเครือขjายสังคม เรื่อง

การใช7เทคโนโลยีอยjางปลอดภัย มีการรู7เทjาทันสื่อหลังเรียนสูงกวjากjอนเรียนอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 อาจเป�นเพราะกระบวนการเรียนการสอนสอดคล7องกับแนวคิดเรื่อง คุณสมบัติของการจัดกระบวนการเพ่ือ

การรู7เทjาทันสื่อ ของ พรทิพยD เย็นจะบก (2552) ที่กลjาวไว7วjา การรู7เทjาทันสื่อเป�นเครื่องมือให7สามารถคิด

วิเคราะหDสื่อเพื่อนำไปสูjการสร7างเนื้อหาเพื่อเป�นทางเลือกใหมjๆ ในอนาคตและเนื้อหาของสื่อสะท7อนเปªาหมาย

ของสื่อ และเปªาหมายของสื่อนั้นคือ องคDประกอบสำคัญอยjางหนึ่งที่จะต7องพิจารณาในการวิเคราะหDสื่อนั่นเอง 
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นอกจากนี้ การใช7ทฤษฎีในการวิเคราะหDวิจารณD และการฝ£กฝนทักษะการวิเคราะหDวิจารณDเพื่อหาเหตุผลใน

ประเด็นตjางๆ นอกจากนี้ การรู7เทjาทันสื่อ ต7องมีการเรียนแบบเน7นปฏิบัติและการมีสjวนรjวมของผู7เรียน มีการ

เป¬ดโอกาสให7ซักถามแบบเทjาเทียมกันกระบวนการสอนแบบนี้จะชjวยกระตุ7นให7ผู7เรียนมีความรับผิดชอบตjอ

ตนเองมากขึ้น ชjวยให7ผู 7เรียนคิดและมีสjวนวางแผนการเรียน ซึ่งจะทาให7มีความสนใจอยjางตjอเนื่อง และ

สอดคล7องกับงานวิจัยของ Lim and Yin (2010) ได7ศึกษาความตระหนักรู7และความม่ันใจในทักษะการรู7เทjาทัน

สื่อของเยาวชนสิงคโปรD โดยมีจุดมุjงหมายของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาทักษะการรู7เทjาทันและการเชื่อมั่นใน

ทักษะการตระหนักรู7เทjาทันสื่อของเยาวชน โดยศึกษากับเยาวชนสิงคโปรDที่เกิดระหวjางปG 1991 และ 1997 

จำนวน 389 คน โดยใช7แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข7อมูล ผลการวิจัยที่เกี่ยวข7องพบวjาเยาวชนสิงคโปรDมี

ทักษะการรู7เทjาทันสื่อและสารสนเทศบนพื้นฐานของ UNESCO ใน 5 ประเด็นหลัก คือ ทักษะการเข7าถึงและ

การเลือกสื่อ มีการใช7งานเครื่องมือสืบค7นทางอินเทอรDเน็ตได7ดีกวjาเมื่อเทียบกับ OPAC ในห7องสมุด สำหรับ

สืบค7น พวกเขามีทักษะการค7นหาและการเข7าถึงการแสวงหา และดาวนDโหลดวิดีโอเพลงเพื่อความบันเทิงและ

ใช7เป�นสื่อในชั้น มีทักษะการอjานสื่ออยjางมีวิจารณญาณมีความสามารถในการตีกรอบความหมายให7เข7าใจถึง

บริบทของสื่อ แตjพวกเขายังขาดทักษะการตั้งคำถามในการประเมินคjาสื่อ ผลการวิจัยระบุวjา Googleเป�นแคj

เครื่องมือในการค7นหาแตjไมjได7ให7ทักษะการวิเคราะหDในการประเมินข7อมูลที่พบในเว็บ ด7านการจัดสรร และ 

การมีสjวนรjวม พบวjาพวกเขาระมัดระวังกับเนื้อหาที่แบjงป�นกันทางออนไลนD พวกเขาให7ความสำคัญกับการ

รักษาความปลอดภัย ความเป�นสjวนตัว การเคารพลิขสิทธ์ิ และทรัพยDสินทางป�ญญา ด7านการรับรู7ความสามารถ

ของตนเองพบวjามีทักษะความเชื่อม่ันของการรู7เทjาทันสื่อ มีของความเชื่อมั่นในการใช7เทคโนโลยีในระดับปาน

กลาง พยายามใช7และเลือกสิ่งประดิษฐDไฮเทคทางด7านเทคนิคที่เหมาะสมมีการรับรู7ความสามารถการรู7เทjาทัน

สื่อ ด7วยตนเองอยูjในระดับสูงระหวjาง 65% - 82% ในการเรียนรู7วิธีการใช7 สิ่งประดิษฐDไฮเทค อินเทอรDเน็ต 

และการผลิตสื่อ พวกเขาสามารถควบคุมตนเองในการเลjนออนไลนD มีความมั่นใจในการตjอต7านแรงกดดันจาก

เพื่อนที่ให7พวกเขาทา สิ่งที่ไมjมีเหตุผลมากกวjาร7อยละ 60 แตjพวกเขามีความเชื่อมั่นต่ำที่จะแสดงความคิดเห็น

ของพวกเขากับผู7ใช7ออนไลนDอ่ืน ๆ ท่ีไมjเห็นด7วยกับพวกเขา 

 

สรุปผลและข-อเสนอแนะ  

1. การวิจัยครั้งนี้เน7นการใช7คำถามในการกระตุ7นความคิดเป�นหลักในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน

ผู7สอนควรมีการเตรียมคำถามกjอนเริ่มการเรียนการสอน และมีการใช7คำถามตลอดการเรียนการสอน เพื่อให7

ผู7เรียนได7ฝ£กการคิดอยูjตลอด 

 2. หากผู7เรียนยังใช7งานสื่อเครือขjายสังคมและ/หรือสื่อการเรียนการสอนไมjได7 ผู 7สอนควรมีการ

ปฐมนิเทศ แนะนำการใช7งาน เพื่อให7ผู7เรียนมีความคุ7นเคยกับการใช7งานเครื่องมือตjางๆ ดังนั้นผู7สอนควรมี

ประสบการณDการใช7งาน และคอยดูแลและให7คำแนะนำการใช7เคร่ืองมือตjางๆ ให7กับผู7เรียนอยjางใกล7ชิด 
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3. เนื่องจากเครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยเป�นสื่อเครือขjายสังคม โดยต7องมีการเชื่อมตjอกับเครื่องมือการ

เรียนการสอนที่เป�นแหลjงรวบรวมข7อมูล การสะท7อนความคิดเห็นของผู7เรียน และเครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย

ตjางๆ ดังน้ันจึงต7องมีการใช7อินเทอรDเน็ตตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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The Development of management for Badminton Court by Web Application 
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บทคัดยAอ 

 โครงงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน 

และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน 

ซึ่งพบลักษณะของปuญหาของการดำเนินงาน คือ การขาดการจัดเก็บข7อมูลการให7บริการลูกค7าที่ดี การขาด

รูปแบบการติดตnอสื่อสารระหวnางเจ7าหน7าที่และลูกค7า เปvนต7น เพื่อลดปuญหาดังกลnาวจึงนำระบบเว็บแอปพลิเค

ชันมาชnวยในการบริการจัดการข7อมูลสารสนเทศและเปvนชnองทางในการติดตnอสื่อสารระหวnางเจ7าหน7าที่และ

ลูกค7าให7ดีมากขึ้น เครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนา คือ Bootstrap Framework เปvน Framework ในการชnวย

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในสnวนของทาง Backend และ Frontend และ XAMPP โปรแกรม Apache web 

sever ภาษาที ่ใช 7ในการพัฒนา คือ HTML, CSS , JavaScript และ PHP การพัฒนาโดยใช7 Bootstrap 

Framework ชnวยให7เว็บไซตDสามารถแสดงผลในหน7าจอที่แตกตnางกัน (Responsive) ได7อยnางมีประสิทธิภาพ

 เครื ่องมือวิจัยที ่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลกับกลุnมตัวอยnางได7แกn แบบประเมินคุณภาพโดย

ผู7เชี่ยวชาญ และ แบบสอบถามความพึงพอใจใช7แบบสอบถามแบบจากกลุnมตัวอยnาง ผลการวิจัยพบวnาการ

ประเมินคุณภาพการใช7งานระบบโดยผู7เช่ียวชาญทางด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 ทnาน อยูnในระดับ ดี 

(3.97) และประเมินความพึงพอใจการใช7งานระบบจากผู7ใช7งานทั่วไป จำนวน 20 ทnาน อยูnในระดับ ดีมาก 

(4.38) 

 

คำสำคัญ :  เว็บแอปพลิเคชัน สนามแบดมินตัน การแสดงผลหลากหลายอุปกรณD 

 

Abstract 

This research aims to a development and evaluate the satisfaction of web application 

for management of Badminton Court base on the needs of development to solve problems 

for information management activities and provide a communication option between users 
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and staff. To reduce such problems, the web application system is used as a service assistant. 

The tool used to develop this website is Bootstrap Framework which is a framework to help 

develop web applications in the way of backend and frontend and XAMPP an apache web 

server program, CSS, JAVASCRIPT and PHP. For using Bootstrap Framework, it helps website to 

be good with responsive designs. 

Research tools used to collect data with the sample were the expert quality 

assessment questionnaire and the satisfaction questionnaire using a sample questionnaire. 

The result of the development of management for Badminton Court by Web Application to 

evaluation by 5 information system experts and 20 users.  The efficiency of the system is at 

the high level (�̅�=3.97) and the satisfaction of the users is at a good level (�̅�= 4.38). 

 

Keywords: Web application, Badminton Court, Responsive 

 

บทนำ 

ปuจจุบันมีผู7ให7ความสนใจในการออกกำลังกายและใสnใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให7สุขภาพแข็งแรง

และใช7เวลาให7เปvนประโยชนD จึงมีสถานที่รองรับในการออกกำลังกายที่เพิ ่มขึ ้นด7วยเชnนกันไมnวnาจะเปvน

สวนสาธารณะหรือฟ�ตเนส ตลอดจนสนามแบดมินตันเองก็เปvนอีกหนึ่งทางเลือกที่ได7รับความนิยมอยnางตnอเนื่อง

ด7วยเชnนกัน เหตุด7วยกีฬาแบดมินตันเปvนกีฬาที่เลnนงnายไมnมีกฏเกณฑDและกติกาที่ซับซ7อน รวมทั้งจำนวนผู7เลnน

จำนวนน7อยและอุปกรณDที่ไมnต7องเตรียมอะไรมากก็สามารถเลnนได7แล7ว กีฬาแบดมินตันไมnเปvนเพียงการออก

กำลังเพียงเทnานั้น ประโยชนDของกีฬานี้ยังมีอีกมากมาย อาทิ ชnวยผnอนคลายความเครียด การเสริมสร7าง

สมรรถนะของระบบรnางกาย เปvนต7น  

กรณีศึกษาในการวิจัยน้ี คือ สนามแบดมินตัน NC อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีการ

ให7บริการคอรDดแบดมินตัน จำนวน 8 คอรDดที่มีความทันสมัยและคอรDดแบดมินตันยังได7รับมาตรฐานสากลให7

เปvนสนามกีฬาที่มีความพร7อมให7บริการกับผู7มาใช7บริการได7เปvนอยnางดี ตลอดจนในแตnละวันมีลูกค7าเดินทางมา

ใช7บริการเปvนจำนวนมากและยิ่งชnวงเวลาหลังเลิกงานแล7ว ลูกค7าจะเดินทางมาใช7บริการเยอะมากเปvนพิเศษ จึง

ทำให7เจ7าหน7าท่ีและระบบท่ีมีอยูnไมnเอ้ืออำนวยตnอการดำเนินงานเทnาท่ีควร ระบบการทำงานแบบเดิมของ สนาม

แบดมินตัน NC มีการจัดเก็บบันทึกข7อมูลแบบการจดข7อมูลลงในสมุดบันทึกทั้งหมดไมnวnาจะเปvน ข7อมูลลูกค7า 

ข7อมูลการจองสนาม การคำนวณคnาใช7จnาย ปuญหาหลักที่พบมากที่สุดก็คือ การเก็บข7อมูลมีความผิดพลาดอยูn

เสมอ และมีความลnาช7าในการตรวจสอบความผิดพลาด การนำเอาคอมพิวเตอรDมาใช7ในกระบวนการทำงานจะ
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ชnวยลดปuญหาการเกิดข7อผิดพลาดของระบบงานเดิม เพิ่มความสะดวกสบายให7กับผู7ใช7งานได7มากขึ้น (ยงยุทธ   

ศิริวารีรัตน และสุรสิทธ์ิ จันทเลิศ, 2558) 

ผู7วิจัยจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีมาประยุกตDใช7ก็เพื่อที่จะชnวยลดความยุnงยากและเพิ่มประสิทธิภาพของ

การดำเนินงานที ่เพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งคอมพิวเตอรDและเครือขnายอินเทอรDเน็ตเปvนปuจจัยหลักที ่สำคัญของ            

การดำเนินงานนำเอาคอมพิวเตอรDมาใช7ก็เพื่อจัดการข7อมูล (ดวงแก7ว สวามิภักดิ,2558) ให7มีความสะดวก 

รวดเร็ว ถูกต7องแมnนยำมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการสนามแบดมินตันไมnวnาจะเปvน

การจองสนามแบดมินตัน การคำนวณคnาใช7จnายที่เกี่ยวข7องกับการเลnน อีกทั้งเครือขnายอินเทอรDเน็ตมีสnวนชnวย

ให7ผู7ใช7งานสามารถติดตnอกลับผู7ให7บริการท่ีงnายดาย สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเข7ารับบริการ 

 

วัตถุประสงคSการวิจัย 

 ผู7วิจัยมีวัตถุประสงคDของการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บ  

แอปพลิเคชัน ดังตnอไปน้ี 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน  

2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ประชากรและกลุnมตัวอยnาง ได7แกn ประชากร คือ ผู7ใช7บริการ และเจ7าหน7าที่ สนามแบดมินตัน และ 

กลุnมตัวอยnาง คือ ผู7ใช7บริการ เจ7าหน7าที่ จำนวน 20 คน โดยวิธีการเลือกกลุnมตัวอยnางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และผู7เช่ียวชาญ จำนวน 5 ทnาน 

2. ขอบเขตด7านระบบ ผู7วิจัยได7พัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน กรณีศึกษา แบดมินตัน NC 

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช7ภาษา PHP ในการพัฒนา และ 

Bootstrap framework เปvน CSS ในการปรับแตnง ระบบฐานข7อมูล MySQL ในการจัดการฐานข7อมูล เปvน

การพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแกn ผู7ใช7บริการ เจ7าหน7าที่ และเจ7าของ โดยขอบเขตของการทำงาน

ของระบบแบnงออกเปvนในสnวนท่ีเก่ียวข7องดังตnอไปน้ี 

  2.1 ผู7ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการข7อมูลสนาม ข7อมูลเจ7าหน7าที่ สนามแบดมินตัน สมาชิก และ

ปรับแตnงให7ใช7งานได7ตลอดและทันสมัยอยูnเสมอ 

  2.2 เจ7าหน7าท่ี สามารถค7นหาข7อมูลสนาม จัดการข7อมูลสมาชิก เพ่ิมและแก7ไขข7อมูลการให7บริการ การ

ชำระเงิน และรายงานสถิติการให7บริการ 

กาหนดเง่ือนไขการสnงและซ้ือขายสินค7า หรือส่ือสารพูดคุยผnานในระบบกับสมาชิกในกลุnมเดียวกัน 
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  2.3 ผู7ใช7ท่ัวไปหรือลูกค7า สามารถค7นหาข7อมูลสนามแบดมินตัน สมัครสมาชิก  

  2.4 เจ7าของ สามารถตรวจสอบรายงาน และสถิตการให7บริการ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข7อมูลที่เกี่ยวข7องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับการจัดการ

สนามแบดมินตัน NC ผู 7ศ ึกษาได7ศึกษาการทำงานและวิเคราะหDปuญหาที ่เกี ่ยวข7องกับการพัฒนาเว็บ           

แอปพลิเคชัน สำหรับการให7บริการสนามแบดมินตัน ในรูปแบบตnางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การกำหนดปbญหา (Problem Definition) การกำหนดปuญหาเปvนการศึกษาและรวบรวมข7อมูล

โดยการติดตnอทางโทรศัพทD และขอข7อมูลจากสถานประกอบการ เพื่อรวบรวมข7อมูลขั้นตอนการทำงานของ

สถานประกอบการ และศึกษาปuญหาที่เกิดขึ้นระหวnางการดำเนินงาน และเนื่องจากสถานประกอบการมีการ

ให7บริการสนามแบดมินตันโดยการจดบันทึกข7อมูลในสมุด ซึ่งเปvนรูปแบบที่ล7าสมัย ทางสถานประกอบการจึงมี

ความสนใจท่ีจะนำระบบบริหารจัดการผnานระบบคอมพิวเตอรDเข7ามาใช7งาน 

 2. วิเคราะหSปbญหา (Analysis) ทำการวิเคราะหDข7อมูลที่รวบรวมมาสรุปเปvนรูปแบบของขอบเขต

ข7อมูลวnาจะพัฒนาจากระบบเดิมอยnางไร เพื่อให7สถานประกอบการสามารถทำงานได7งnานและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยขั้นตอนนี้จะทำการวิเคราะหDข7อมูลที่ได7มาสรุปเปvนรูปแบบของแผนผังการไหลของข7อมูล โดยสร7าง

แบบจำลองของระบบงานใหมnในรูปแบบ Data Flow Diagram สร7างความสัมพันธDที ่เกิดขึ ้นของระบบ

ฐานข7อมูลท่ีต7องใช7ผnาน ER-Diagram เพ่ือนำมาประกอบการตัดสินใจและนำไปพัฒนาระบบตnอไป 

 2.1 แผนภาพกระแสข7อมูล (Context Diagram) แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสข7อมูล (Context Diagram) ระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 
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 2.2 แผนภาพกระแสข7อมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram of level 1) แสดงดังภาพท่ี 2  

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข7อมูลระดับท่ี 1 (Data Flow Diagram of level 1) ของระบบ 
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3. การออกแบบ (Design) นำข7อมูลที่ได7จากการวิเคราะหDปuญหามาออกแบบฐานข7อมูลเพื่อทำการ

จัดเก็บข7อมูลตnางๆท่ีเก่ียวข7องกับการทำงานและออกแบบระบบแอปพลิเคชันให7ตรงกับความต7องการของสถาน

ประกอบการ 

 
ภาพท่ี 3 แผนภาพแบบจำลองข7อมูล ER-Diagram ของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 

  

4. พัฒนาระบบและจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (Development) จากที่ได7ออกแบบระบบงานแล7ว ใน

ขั้นตอนนี้จะเปvนการนำระบบงานใหมnที่ได7ออกแบบ มาทำการเขียนโปรแกรมโดยใช7เครื่องมือตnาง ๆ มาชnวยใน

การเขียนโปรแกรมและออกแบบระบบเว็บแอปพลิเคชัน ในขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบf

มินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน ได7พัฒนาโดยใช7ระบบปฏิบัติการWindows ในสnวนของ Webserver ใช7 Google 

Chrome ท่ีติดต้ังพร7อมกับโปรแกรม Windows ซ่ึงเปvนโปรแกรม Web server ในการใช7โปรแกรมภาษา PHP 

และ CSS ในการสร7างหน7าเว็บแอปพลิเคชันและออกแบบหน7าจอการติดตnอกับผู 7ใช7งานและยังใช7ภาษา 

JavaScript ในบางสnวนของหน7าเว็บเพจเพื่อให7ระบบทำงานได7อยnางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสnวนโปรแกรม

จัดการฐานข7อมูลใช7 MySQL การติดตnอระหวnางโปรแกรมภาษา PHP กับฐานข7อมูล MySQL จะทำการติดตnอ

โดยผnาน Web browser และใช7 Bootstrap framework เปvน CSS ในการปรับแตnง รวมทั้งการใช7งาน LINE 

Notify ในการแจ7งเตือนผู7ใช7บริการ 

 5. การทดสอบ (Testing) ผู7พัฒนาทำการตรวจสอบความถูกต7องของระบบโดยจะทำการทดสอบใน

ระหวnางที่พัฒนาระบบไปด7วย โดยทดสอบทีละสnวนเพื่อปVองกันข7อผิดพลาดตnางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกnอนที่จะ

นำไปใช7งานจริง และตรวจสอบวnาระบบสามารถใช7งานได7ตรงวัตถุประสงคDที ่วางแผนไว7หรือไมn โดย
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กลุnมเปVาหมายที่ใช7 ในการวิจัย ได7แกn 1) กลุnมที่ใช7ศึกษาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 

ได7แกn อาจารยDที่มีความเชี่ยวชาญด7านระบบสารสนเทศ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือนักวิชาการด7าน

คอมพิวเตอรDที่มีความเช่ียวชาญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน และ 2) กลุnมที่ทดลองใช7ศึกษาผลการ

ความพึงพอใจตnอระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันของผู7ใช7งานระบบ ได7แกn เจ7าหน7าที่ นักศึกษา และ

ผู7ใช7งานทั่วไป จำนวน 20 คนด7วยแบบสอบถามที่เปvนมาตราสnวนประเมินคnา (Rating Scale) แบnงระดับความ

พึงพอใจออกเปvน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น7อย และน7อยที่สุด จากแบบสอบถาม และด7าน

ประสิทธิภาพการใช7งานระบบจากผู7เช่ียวชาญ แล7วทำการวิเคราะหDหาคnาเฉล่ีย และสnวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน  

 6. สถิติเพ่ือการวิเคราะหSขtอมูล 

 ผู7วิจัยได7ศึกษาความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน โดยใช7สถิติ

ในการวิเคราะหDข7อมูล และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบได7กำหนดเกณฑDโดยประกอบด7วยมาตราอันดับ 

(Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรฐานอันดับเชิงประมาณ 5 อันดับซ่ึงกำหนดเกณฑDชnวงคะแนน

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังน้ี  

ชnวงคะแนน 4.51-5.00 จะอยูnในเกณฑDระดับดีมาก 

ชnวงคะแนน 3.51-4.50 จะอยูnในเกณฑDระดับมาก 

ชnวงคะแนน 2.51-3.50 จะอยูnในเกณฑDระดับปานกลาง 

ชnวงคะแนน 1.51-2.50 จะอยูnในเกณฑDระดับน7อย 

ชnวงคะแนน 1.00-1.50 จะอยูnในเกณฑDระดับน7อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

 ผู7วิจัยได7ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

โดยนำข7อมูลจากการศึกษาและวิเคราะหD มาจัดทำระบบและเครื่องมือในการพัฒนา ตัวอยnางหน7าจอการ

ทำงานของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน แสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 ภาพแสดงผลหน7าการเข7าใช7งานระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันสำหรับผู7เข7าใช7บริการ 

  

จากภาพท่ี 4 เจ7าหน7าท่ีเข7าสูnระบบแล7วเข7ามาหน7าสนามแบดมินตันเพ่ือเร่ิมการใช7งานสนามแบดมินตัน

และสามารถทำการจองลnวงหน7าได7 โดยเจ7าหน7าที่จะขอเก็บข7อมูลของลูกค7าและมีการทำงานที่ใช7คำสั่งในการ

นับเวลาถอยหลังการเข7าใช7งานจนหมดเวลา 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพแสดงผลหน7ารายช่ือและการจัดการข7อมูลสมาชิกในระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 
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 จากภาพที่ 5 เจ7าหน7าที่สามารถเข7ามาจัดการบริหารให7กับลูกค7าในกรณีที่ลูกค7าเปvนสมาชิก กรณีไมn

เปvนสมาชิกเจ7าหน7าท่ีสามารถสมัครสมาชิกตามรูปแบบท่ีร7านกำหนดข้ึนตามความประสงคDของลูกค7าได7 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพแสดงผลสถติการเข7าใช7งานระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 

 

 จากภาพที่ 6 เจ7าหน7าที่สามารถค7นหาข7อมูลในชnวงระหวnาง วัน-เดือน-ปG เพื่อดูสถิติการเข7าใช7งาน

สนาม และสามารถ ค7นหาสถิติยอดรวมของรายได7ในหน7า การเงินได7เชnนกัน 

 
ภาพท่ี 7 ภาพแสดงผลใบเสร็จรับเงินกnอนพิมพDของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน  
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงผลการแจ7งเตือนผnานไลนDของระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตัน 

  

จากภาพที่ 8 ระบบสามารถทำการแจ7งเตือนให7ลูกค7าทราบถึงรายละเอียดการใช7บริการได7 โดย

เจ7าหน7าท่ีต7องสอบถามลูกค7าวnาต7องการหรือไมn โดยการแจ7งเตือนก็จะมีรายละเอียดตามภาพดังกลnาว 

 เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกn 1) แบบสอบถามความคิดเห็นตnอประสิทธิภาพของระบบบริหาร

จัดการสนามแบดมินตัน และ 2) แบบสอบถามการความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอบริหารจัดการสนาม

แบดมินตัน สถิติที ่ใช7ในการวิจัย ได7แกn คnาเฉลี ่ย และสnวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผู 7วิจัยได7ดำเนินการออก

แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นเสนอผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทnาน พิจารณาเพ่ือ

ประเมินโดยใช7แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และผู7ใช7งานท่ัวไปจำนวน 20 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1-2  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู7ใช7งานระบบ 

รายการ คAาเฉลี่ย SD ระดับความพึงพอใจ 

ดtานระบบ 

1. ระบบมีความทันสมัย 

2. ข7อมูลและรายละเอียดของระบบ 

3. ระบบเปvนประโยชนDตnอการดำเนินงาน 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช7งานระบบ 

4.46 

4.51 

4.40 

4.45 

4.50 

0.55 

0.51 

0.68 

0.51 

0.51 

ระดับมาก 

ระดับดีมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ดtานออกแบบและจัดรูปแบบ 

1. ความสวยงามและนnาสนใจของระบบ 

2. การจัดรูปแบบงnายตnอการใช7งาน 

3. ความเร็วในการแสดงผลข7อมูล 

4. ข7อความสื่อความหมายชัดเจน 

4.33 

4.53 

4.26 

4.33 

4.20 

0.65 

0.51 

0.70 

0.72 

0.67 

ระดับมาก 

ระดับดีมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 
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 จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตnอระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันจาก

ผู7ใช7งาน จำนวน 20 คน พบวnา โดยรวมความพึงพอใจอยูnในระดับมาก )คnาเฉล่ียเทnากับ 4.38 และสnวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทnากับ 0.59( พิจารณาเปvนรายข7อพบวnา ความคิดเห็นที่มีคnามากไปน7อย ได7แกn ด7านระบบ  ) คnาเฉล่ีย

เทnากับ 4.46( ด7านความพึงพอใจ )คnาเฉลี่ยเทnากับ 4.35( และ ด7านออกแบบและจัดรูปแบบ )คnาเฉลี่ยเทnากับ 

4.33( ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระดับประสิทธิภาพจากผู7เช่ียวชาญ 

ดtานความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด7านงานระบบ 

2. คามพึงพอใจในการออกแบบระบบ 

3.ความพึงพอใจโดยรวม  

4.35 

4.33 

4.40 

4.33 

0.57 

0.61 

0.63 

0.48 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

สรุปผลรวม 4.38 0.59 ระดับมาก 

รายการ คAาเฉลี่ย SD ระดับประสิทธิภาพ 

ดtานตรงตามความตtองการ (Function Requirement) 3.88 0.55 ระดับมาก 

1. ความสามารถในการเรียกใช7งานในระบบฐานข7อมูล 

2. ความสามารถของระบบในการเพิ่มข7อมูล 

3. ความสามารถของระบบในการปรับปรุงข7อมูล                                       

4. ความสามารถของระบบในการนำเสนอข7อมูล 

5. ระบบฐานข7อมูลมีความถูกต7องครบถ7วน 

3.80 

4.00 

3.80 

4.00 

3.80 

0.44 

0.70 

0.44 

0.70 

0.44 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ดtานสามารถทำงานไดtตามหนtาที่ (Function) 

1. ความถูกต7องในการทำงานระบบในภาพรวม 

2. ความถูกต7องของระบบในการจัดประเภทข7อมูล 

3. ความถูกต7องของระบบในการเพิ่มข7อมูล 

4. ความถูกต7องของระบบในการปรับปรุงข7อมูล 

5. ความถูกต7องของระบบในการนำเสนอข7อมูล 

3.92 

3.80 

4.20 

4.20 

3.60 

3.80 

0.46 

0.44 

0.44 

0.44 

0.54 

0.44 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ดtานความงAายตAอการใชtงาน (Usability) 

1. ความงnายตnอการเรียกใช7 

2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน7าจอโดยภาพรวม 

3. ความชัดเจนของข7อความที่แสดงบนจอภาพ 

4. ความสะดวกในการเข7าใช7ระบบ 

5. ความนnาใช7ของระบบในภาพรวม 

4.16 

4.40 

4.20 

3.80 

4.20 

4.20 

0.54 

0.54 

0.44 

0.83 

0.44 

0.44 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 
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จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบจากผู7เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทnาน พบวnา 

โดยรวมของประสิทธิภาพอยูnในเกณฑDระดับมาก (คnาเฉลี่ยเทnากับ3.97 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทnากับ 

0.49) เมื่อพิจารณารายข7อ พบวnา ความพึงพอใจที่มีคnาเฉลี่ยมากไปน7อยได7แกn ด7านงnายตnอการใช7งาน (คnาเฉล่ีย

เทnากับ 4.16) ด7านประสิทธิภาพ (คnาเฉลี่ยเทnากับ 4.04) ด7านสามารถทำงานได7ตามหน7าท่ี (คnาเฉลี่ยเทnากับ 

3.92) ด7านตรงตามความต7องการและด7านการรักษาความปลอดภัยของข7อมูล เทnากัน (คnาเฉลี่ยเทnากับ 3.88) 

ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา ร7าน

สนามแบดมินตัน NC จังหวัดพิษณุโลก พบวnาการออกแบบและพัฒนาระบบมีประสิทธิภาพอยูnในระดับมาก 

สามารถนำผลการออกแบบและพัฒนาระบบดังกลnาวมาเปvนต7นแบบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนาม

แบดมินตันผnานเว็บแอปพลิลชัน หรือระบบงานที่เกี่ยวข7องได7อยnางเหมาะสม สอดคล7องกับผลการศึกษาของ   

ยงยุทธ ศิริวารีรัตน และสุรสิทธ์ิ จันทเลิศ (2558) ทำการศึกษาระบบการจองสนามฟุตบอลผnานเว็บเบราวDเซอรD 

พบวnาการพัฒนาระบบดังกลnาวสnงผลให7การทำงานได7สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น และมีประสิทธิภาพ

สอดคล7องกับงานวิจัยของ จิราพร หล7าหา และธรรมนูญ ปuญญาทิพย (2562) เร่ืองการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

จองสลากกินแบnงรัฐบาลด7วยเทคนิค Responsive Web ด7วยภาษา PHP และใช7 Bootstrap ในการพัฒนา

สามารถแสดงผลได7อยnางเหมาะสมบนอุปกรณDที่แตกตnางกัน และจะเห็นได7วnาด7านการออกแบบมีความพึงพอใจ

อยูnในระดับดีมาก  

ดtานประสิทธิภาพ(Performance) 

1. ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยงเพจ 

2. ความเร็วในการติดตnอกับฐานข7อมูล 

3. ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุงข7อมูล 

4. ความเร็วในการนำเสนอข7อมูล 

5. ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม 

4.04 

4.00 

4.20 

4.20 

3.80 

4.00   

0.26 

0.00 

0.44 

0.44 

0.44 

0.00 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ดtานการรักษาความปลอดภัยของขtอมูล (Security) 

1. ความปลอดภัยของการเข7าถึงข7อมูล 

2. การควบคุมให7ใช7งานตามสิทธิ์ผู7ใช7ได7อยnางถูกต7อง 

3. การตรวจสอบสิทธิ์กnอนใช7งานของผู7ใช7ระบบในแตnระดับ 

4. การกำหนดสิทธิ์การเข7าใช7ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช7งาน 

5. มีระบบรองรับข7อมูลที่ตรงกับความต7องการ นำไปใช7ประโยชนDได7 

3.88 

4.00 

3.80 

4.00 

3.80 

3.80      

0.64 

0.00 

0.83 

0.70 

0.83 

0.83 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

สรุปผลประเมิน 3.97 0.49 ระดับมาก 
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สรุปผลและขtอเสนอแนะ  

ผลการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอปพลิเคชัน พบวnาเปvนไปตาม

วัตถุประสงคD โดยผู7วิจัยได7วิเคราะหDและออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนาม

แบดมินตันเปvนเครื่องมือในการจัดการข7อมูลและเปvนชnองทางในการติดตnอสื่อสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น โดยแบnงการทำงานออกเปvนดังนี้ 1) การจัดการข7อมูลพื้นฐาน 2) จัดการข7อมูลสมาชิก 3) การ

ให7บริการและการจอง 4) การชำระเงิน 5) การออกรายงาน  ซึ่งผู7ดูแลระบบและเจ7าหน7าที่มีสิทธิ์ในการเข7าใช7

งานแตกตnางกันออกไป และประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจตnอระบบแสดงให7เห็นวnาภาพรวมของ

ระบบที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสมสำหรับใช7ในการบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอพพลิเคชัน เพ่ือ

สnงเสริมให7บุคคลที่สนใจสามารถนำความรู7เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันผnานเว็บแอพพลิเคช่ัน

ไปประยุกตDใช7ในการจัดการและบริหารของสนามตนเองได7 ข7อเสนอแนะพบวnา ควรเพ่ิมคำแนะนำในการใช7งาน

แตnละสnวนและเพิ่มข7อมูลรหัสการจองในใบจองสนามลnวงหน7า เพื่อให7เจ7าหน7าที่สามารถตรวจสอบข7อมูลและ

ดำเนินการเป�ดสนามให7ใช7งานได7อยnางรวดเร็ว  
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บทคัดย=อ  

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคDเพ่ือศึกษาสภาพ ปlญหา และแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีประชากรท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกo 

พนักงานสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่ีรับผิดชอบด7านการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน โดยแบoงองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน เปsน 2 รูปแบบ คือ เทศบาล (นคร 

เมือง ตำบล) และองคDการบริหารสoวนตำบล จำนวน 11 แหoง ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กรวมท้ังส้ิน 33 แหoง รวมท้ังส้ิน 

จำนวน 88 คน และแหลoงข7อมูลได7แกo ผู7ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกo 

แบบสอบถาม ได7คoาความสอดคล7องระหวoางข7อคำถามกับวัตถุประสงคD อยูoระหวoาง 1.00  คoาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามท้ังฉบับ เทoากับ 0.902 และแบบสัมภาษณDก่ึงโครงสร7าง การวิเคราะหDข7อมูลโดยการหาคoาความถ่ี 

คoาร7อยละ สoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหDเน้ือหา  

 สภาพบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก โดยรวมมีการปฏิบัติอยูoในระดับมาก ด7านท่ีมีสภาพการบริหารจัดการมากท่ีสุด คือ ด7านการบริหารจัดการ

บุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด ปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครอง

สoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด7านท่ีมีปlญหามากท่ีสุด คือ ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อม

เพ่ือความปลอดภัย สภาพแวดล7อมภายนอกและภายในอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมoมีความปลอดภัย 

เคร่ืองเลoนสนามมีความเส่ียง ไมoเหมาะกับพัฒนาการของเด็กตามวัย และแนวทางการบริหารจัดการศูนยD

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่ีมีผู7ทรงคุณวุฒิแนะนำมาก

ท่ีสุด คือ ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กต7องทำความเข7าใจ ต7อง
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รายงานความก7าวหน7า ผoานชoองทางท่ีหลากหลาย เชoน Facebook Line Website เพ่ือแจ7งให7ผู7ปกครองรับรู7

เก่ียวกับตัวเด็ก 

 

คำสำคัญ :  การบริหารจัดการ  สภาพ  ปlญหา  แนวทาง 

 

Abstract 

 The purpose of the research seemed to investigate the conditions, problems and 

approaches to the management of the child development center under local government 

organizations in Muang Tak District, Tak Province. The population of the research was 8 8 

local authorities (officers and employees) in Muang Tak District, Tak Province in charge of 

management of the child development center under local government organizations 

consisting of 2 types of local government; that is 11 municipalities (sub-district municipality, 

city-municipality and town-municipality) and Sub district Administrative Organizations, and 33 

child development centers. The data source was 15 experts. The research instruments were 

questionnaires the consistency between the question and the objective was 1.00 and the 

confidence of the questionnaire was 0.902 and semi-structured interviews. The collected 

data were analyzed by frequency, percentages, standard deviation, and content analysis. 

 The findings of the research indicated that; on the whole, the conditions of the 

management of the child development center under local government organizations in 

Muang Tak District, Tak Province seemed to be at the high level. The aspect that had the 

highest level of the management was personnel management in all types of original 

affiliations. In terms of the problems of the approaches to the management of the child 

development center under local government organizations in Muang Tak District, Tak 

Province, it was found that the aspect that the problems were most found was safety and 

environment management. The inside and outside environments and buildings for young 

children were not safe. In addition, the playground equipment was not safe and age-

appropriate for young children. The approaches to the management of the child 

development center under local government organizations in Muang Tak District, Tak 

Province that the experts most frequently recommended seemed to be the side of 

promoting family and community involvement. In addition, the child development centers 
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had to try to understand and write progress reports through various communication 

channels such as Facebook, Line, and website to inform parents about their children. 

 

Keywords: management, conditions, problems, approaches 

 

บทนำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหoงชาติ พ.ศ. 2542 แก7ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  ได7บัญญัติไว7ใน

มาตรา 18 (1) วoาการศึกษาปฐมวัยให7จัดในสถานพัฒนาปฐมวัย ได7แกo ศูนยDเด็กเล็ก  ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยD

พัฒนาเด็กเล็กกoอนเกณฑDของสถาบันศาสนา ศูนยDบริการชoวยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมี

ความต7องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยoางอ่ืน ราชกิจจานุเบกษา,  (2545 : 91) และใน

มาตรา 41 ได7บัญญัติวoาให7องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับ

ตามความพร7อม  ความเหมาะสมและความต7องการภายในท7องถ่ินเพ่ือลดความซ้ำซ7อนในเร่ืองการจัดบริการ

สาธารณะ ด7านการจัดการศึกษาอบรมและเล้ียงดูเด็ก มาตรา 42 กระทรวงศึกษาธิการมีหน7าท่ี ประเมินความ

พร7อมของท7องถ่ินในการจัดการศึกษาและมีหน7าท่ีประสานสoงเสริมให7ท7องถ่ินจัดการศึกษาให7ได7มาตรฐาน โดย

ต7องประเมินมาตรฐานคุณภาพและชoวยให7เข7าสูoคุณภาพ นอกจากน้ี ได7กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อำนาจให7แกoองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน และมาตรา 16 (9) บัญญัติให7เทศบาลเมืองพัทยา และองคDการ

บริหารสoวนตำบล มีหน7าท่ีในการจัดการศึกษา  

 ปlจจุบันองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินได7จัดต้ังและดำเนินงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก พร7อมท้ังรับถoายโอน

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กซ่ึงเดิมอยูoในความดูแลของสoวนราชการตoาง ๆ โดยองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน มีหน7าท่ี

รับผิดชอบในการสoงเสริมและพัฒนาศูนยDเด็กเล็กในทุก ๆ ด7านเพ่ือให7เด็กได7รับการพัฒนาอยoางเต็มตาม

ศักยภาพ และได7มาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมในทุกด7านรวมท้ังสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจoาย เปsนคoาใช7จoายใน

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ดังน้ันกรมสoงเสริมการปกครองท7องถ่ินจึงได7จัดทำ

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน เพ่ือเปsนแนวทางให7องคDกร

ปกครองสoวนท7องถ่ินถือปฏิบัติในการดำเนินงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ให7มีมาตรฐานและมีคุณภาพเปsนไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ออกเปsน 5 ตัวบoงช้ี 

ดังน้ี การบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด การ

บริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย การจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 และการ

สoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหoงชาติ,  (2562 : 5) 

 จากการสัมภาษณD นายวณิชา คณะใน ผู7อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคDการ

บริหารสoวนตำบลน้ำรึม และนางปาลินดา เครือแก7ว ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน7าศูนยDพัฒนาเด็กเล็กตำบล
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น้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  (สัมภาษณD,  2563) พบวoา การบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กของ

องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ออกเปsน 5 ตัวบoงช้ี ดังน้ี การบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ การจัดการศูนยDพัฒนา

เด็กเล็ก และหลักสูตรศูนยDพัฒนาเด็กเล็กแตoละแหoงข้ึนอยูoกับบริบทของผู7บริหาร ซ่ึงท่ีตำบลน้ำรึมจะเน7นให7เด็ก

มีความพร7อมกoอนเข7ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด 

การจัดการบุคลากร ผู7บริหาร หัวหน7าศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ครูผู7ดูแลเด็ก ผู7ชoวยครูผู7ดูแลเด็ก มีบุคลากรไมo

เพียงพอเม่ือเทียบอัตราสoวนครูและเด็กเกือบทุกแหoง การบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย 

สภาพแวดล7อม โครงสร7างตัวอาคาร ภายนอกและภายในอาคารต7องคำนึงถึงความความปลอดภัยเปsนหลัก 

เพราะธรรมชาติของเด็กจะมีความซนตามวัย ซ่ึงครูต7องมีความระมัดระวังเปsนพิเศษ การจัดการเพ่ือสoงเสริม

สุขภาพและการเรียนรู7 การจัดการสoงเสริมสุขภาพ อาคารพ้ืนท่ีใช7สอย พ้ืนท่ี ในห7องเรียน นอกห7องเรียน จัด

บริเวณห7องน้ำ ห7องส7วม สถานท่ีประกอบอาหารมีต7องความสะอาด ปลอดภัย และการสoงเสริมการมีสoวนรoวม

ของครอบครัวและชุมชนมีการสร7างความสัมพันธDอันดี ระหวoางพoอแมo ผู7ปกครอง จัดกิจกรรมระหวoางครู เด็ก 

ผู7ปกครองอยoางสม่ำเสมอเพ่ือให7ผู7ปกครองเข7าใจในตัวเด็ก และเฝ�าระวังความเส่ียงรวมกันระหวoางครูกับ

ผู7ปกครอง  

 ผู7วิจัยในฐานะเปsนผู7ปฏิบัติหน7าท่ีในการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ถึงการบริหารจัดการท่ีเหมือนกัน หรือ

ตoางกันอยoางไร เพ่ือนำผลการศึกษามาเปsนแนวทางและแก7ไขปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ให7มี

คุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนตoอไป 

 

วัตถุประสงค3การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน 

ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยน้ี แบoงออกเปsน 2 ตอน คือ   

 ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปrญหาการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วน

ท>องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

     1.1 ขอบเขตของเน้ือหา   
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   การวิจัยในคร้ังน้ีมุoงศึกษา สภาพ ปlญหาและแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก การบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกร

ปกครองสoวนท7องถ่ิน แบoงออกเปsน 5 ตัวบoงช้ี มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหoงชาติ,  (2562 : 5) ดังน้ี  

  1.1 การบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ  

  1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด  

  1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย  

  1.4 การจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7  

  1.5 การสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน 

       1.2 ขอบเขตด>านประชากร   

    ประชากร ได7แกo พนักงานสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่ีรับผิดชอบด7านการ

บริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน โดยแบoงองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน เปsน 2 

รูปแบบ คือ เทศบาล (นคร เมือง ตำบล) และองคDการบริหารสoวนตำบล จำนวน 11 แหoง ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

รวมท้ังส้ิน 33 แหoง โดยแบoงเปsน 

  1. ผู7บริหารสถานศึกษา ผู7อำนวยการกองการศึกษา หัวหน7าสoวนการศึกษา ในอำเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก จำนวน 9 คน 

  2. นักวิชาการศึกษา ครูผู7ดูแลเด็ก ครูผู7ชoวยดูแลเด็ก ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครอง

สoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 95 คน (ไมoรวมผู7วิจัย)   

 ตอนท่ี 2 หาแนวทางการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วนท>องถ่ิน ใน

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก     

   ขอบเขตด>านผู>ให>ข>อมูล  ผู7ให7ข7อมูล ได7แกo ผู7เช่ียวชาญ 15 คน ได7แกo ผู7ทรงคุณวุฒิ ผู7มีความเช่ียวชาญ

ทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปrญหาการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วน

ท>องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   

 แบoงออกเปsน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปsนแบบเลือกตอบ 

(Multiple choice) ประกอบด7วย ตำแหนoง เพศ และประสบการณDในการทำงาน 

  ข้ันตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก      
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  ข้ันตอนท่ี 3 สอบถามปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยคำถามมีเน้ือหาครอบคลุมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหoงชาติ การบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน แบoงออกเปsน 5 ตัวบoงช้ี โดยใช7

คำถามแบบกำหนดข7อคำตอบให7เลือก(Multiple Response) เพ่ือให7ผู7ตอบแบบสอบถามได7ทำการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือนำข7อมูลท่ีได7มาวิเคราะหDและจัดทำเคร่ืองมือเพ่ือดำเนินการเก็บข7อมูลในการหาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

  ผู7เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ได7แกo อาจารยDมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข7องกับการศึกษา ผู7อำนวยการ

กองการศึกษา ศึกษานิเทศกDท่ีรับผิดชอบด7านปฐมวัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) ของแบบสอบถาม ใช7วิธีการหาดัชนีความสอดคล7อง (Index of Item-Objective Congruence : 

IOC) ของข7อคำถามกับวัตถุประสงคD โดยในข7อคำถามได7กำหนดระดับความคิดเห็นของผู7เช่ียวชาญเปsน 3 

ระดับ คือ สอดคล7อง =+1 ไมoแนoใจ =0 และไมoเห็นด7วย =1 โดยหาคoา IOC ต7องมีคoาต้ังแตo 0.50 ข้ึนไป ซ่ึง

เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยในคร้ังน้ีได7คoา IOC อยูoระหวoาง 1.00  และจากการทดลองใช7แบบสอบถามเพ่ือ

พิจารณาความชัดเจนของแบบสอบถามและหาคoาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช7วิธีหาคoาความเท่ียงแบบ

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha)  ของครอนบาค (Cronbach,1990,pp.202-204) สรุป ได7คoาความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทoากับ 0.902 

 การเก็บรวบรวมข>อมูล     

   1. เก็บรวบรวมแบบสอบถามการวิจัย สภาพและปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท้ังหมด 104 ฉบับ ได7คืนมา 88 ฉบับ คิดเปsน

ร7อยละ 84.62 ของผู7ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ซ่ึงผู7วิจัยได7ดำเนินการเก็บรวบรวมข7อมูล หาคoาร7อยละของ

แบบสอบถาม หาคoาเฉล่ีย (µ) และสoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)   

     2. วิเคราะหDข7อมูลปlญหาการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ิน โดยการวิเคราะหDเน้ือหา (content Analysis) ท่ีได7จากแบบสอบถามมาจัดอันดับความสำคัญของ

ประเด็นปlญหาตoางๆ ท่ีได7รับจากกลุoมตัวอยoางเพ่ือนำมากำหนดเปsนเคร่ืองมือเพ่ือดำเนินการเก็บรวบรวมข7อมูล

ด7านแนวทางพัฒนาตามกระบวนการศึกษาในตอนท่ี 2 ตoอไป 

  ตอนท่ี 2 หาแนวทางการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วนท>องถ่ิน 

ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

  1. แหล=งข>อมูล  

  ผู7ให7ข7อมูลได7แกo ผู7ทรงคุณวุฒิ ผู7มีความเช่ียวชาญทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 15 ทoาน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
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  2. การรวบรวมข>อมูล     

  2.1 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการรวบรวมข7อมูลเปsนแบบสัมภาษณDแบบก่ึงโครงสร7างท่ีผู7วิจัยจัดทำข้ึน

ตามกรอบแนวคิดในการสัมภาษณD โดยการนำผลการศึกษาสภาพและปlญหาการดำเนินงานมาเปsนตัวกำหนด

กรอบแนวคิด ครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน  

   2.2 ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลจากการสัมภาษณDผู7ทรงคุณวุฒิท้ัง 15 ทoาน เก่ียวกับแนวทาง

การบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย

วิเคราะหDเน้ือหา (Content Analysis) การแจกแจงความถ่ีและอันดับความสำคัญ 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ใน

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สามารถนำเสนอผลการวิเคราะหDข7อมูล ได7ดังน้ี    
 

 1. สภาพการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วนท>องถ่ิน ในอำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก 

ตารางท่ี 1   แสดงคoาเฉล่ียและสoวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก 

  สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด7าน 
 

รายด>าน 
ระดับสภาพ 

แปลผล 
µ s 

1. การบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ 4.01 0.64 มาก 

2. การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด 4.05 0.64 มาก 

3. การบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย 4.05 0.65 มาก 

4. การจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 4.04 0.61 มาก 

5. การสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน 3.94 0.58 ปานกลาง 

 โดยรวม 4.02 0.62 มาก 
 

  จากตารางท่ี 1 พบวoา สภาพการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมและรายด7านท้ัง 5 ด7าน มีระดับสภาพโดยรวมอยูoในระดับมาก  

( =4.02,s=0.62) เม่ือพิจารณารายด7าน พบวoา คoาเฉล่ียสูงสุด คือ ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุก

ประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด และด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย อยูoในระดับมาก  

( =4.05,s=0.64) และ ( =4.05,s=0.65) ตามลำดับ รองลงมา คือ ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพ

µ

µ µ
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และการเรียนรู7 อยูoในระดับมาก ( =4.04,s=0.61) ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ อยูoในระดับมาก   

( =4.01,s=0.64) และด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน อยูoในระดับปานกลาง ( =

3.94,s=0.58) ตามลำดับ 

 

 2. ปrญหาการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วนท>องถ่ิน ในอำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก 

 สภาพปlญหามีระดับปlญหาแตoละด7าน ดังน้ี 

  2.1 การบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ เม่ือพิจารณาเปsนรายข7อ พบปlญหาจากมากไปหาน7อย 3 

ลำดับแรก คือ ไมoมีการนำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช7อบรมเล้ียงดูเด็กตามวิถี ชีวิตประจำวันและจัด

ประสบการณDการเรียนรู7 รองลงมา ไมoมีการนำผลการประเมินพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และไมoมีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตามลำดับ 

  2.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานต7นสังกัด เม่ือพิจารณาเปsนรายข7อ พบ

ปlญหาจากมากไปหาน7อย 3 ลำดับแรก คือ บุคลากรไมoมีการตรวจสุขภาพประจำปGทุกคนและไมoมีการประเมิน

ความเครียดด7วยตนเองโดยมีการชoวยเหลือท่ีจำเปsน รองลงมา ผู7บริหารไมoมีการติดตาม สนับสนุนการทำงาน

ของบุคลากร ไมoมีสวัสดิการและได7รับสิทธิประโยชนDตoางๆ ตามระเบียบของหนoวยงานต7นสังกัด และไมoมี

กระบวนการคัดเลือกบุคลากร โดยคำนึงถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตามลำดับ 

  2.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย เม่ือพิจารณาเปsนรายข7อ พบปlญหาจาก

มากไปหาน7อย 3 ลำดับแรก คือ สภาพแวดล7อมภายนอกและภายในอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมoมีความ

ปลอดภัย เคร่ืองเลoนสนามมีความเส่ียง ไมoเหมาะกับพัฒนาการของเด็กตามวัย รองลงมา การสำรวจการเดินทางของ

เด็กไมoมีวางแผนการดำเนินงานเพ่ือให7เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก และไมoมีการให7ความรู7 สร7างวินัย

และฝ กทักษะเด็กในการ เดินทางไป-กลับอยoางปลอดภัย และโครงสร7างและตัวอาคารไมoมีความม่ันคง ไมoมีขอบเขต

และทางเข7า-ออกท่ีชัดเจน บริเวณท่ีต้ังไมoปลอดภัย อยูoใกล7แหลoงมลพิษ ทางอากาศ น้ำ ดิน ตามลำดับ 

  2.4 การจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 เม่ือพิจารณาเปsนรายข7อ พบปlญหาจากมากไป

หาน7อย 3 ลำดับแรก คือ พ้ืนท่ีไมoพอเพียงสำหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน เชoน พ้ืนท่ีเตรียมอาหาร/

ครัว พ้ืนท่ีสำหรับนอนหลับ พ้ืนท่ีสำหรับเลoนและทำกิจกรรมการเรียนรู7 พ้ืนท่ีหรือบริเวณสำหรับการทำความ

สะอาด ชoองปาก แปรงฟlน ล7างมือ ล7างหน7าของเด็ก ฯลฯ และพ้ืนท่ีสำหรับแยกเด็กป£วย รองลงมา ขาดยาและ

เวชภัณฑDสามัญประจำบ7านและอุปกรณDท่ีจำเปsนสำหรับปฐมพยาบาลเบ้ืองต7น และห7องน้ำ ห7องส7วม บริเวณแปรง

ฟlน/ท่ีล7างมือไมoมีการแบoงเปsนสัดสoวน สกปรก มีน้ำขัง ไมoปลอดภัย และไมoมีระบบดูแลความสะอาดรวมท้ังมี

เจ7าหน7าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ตามลำดับ 
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  2.5 ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน เม่ือพิจารณาเปsนรายข7อ พบปlญหา

จากมากไปหาน7อย 3 ลำดับแรก คือ คณะกรรมการฯ ไมoมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการบริหารสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย และไมoมีสoวนรoวมในการติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รองลงมา ไมoมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู7อยoางตoอเน่ือง ขาดพ้ืนท่ีหรือชoองทางประชาสัมพันธDและการสร7างเครือขoายพoอแมo/

ผู7ปกครอง/ครอบครัว และพoอแมo ผู7ปกครอง ครอบครัว และชุมชนไมoมีสoวนรoวมในจัดกิจกรรมโอกาสสำคัญ

ตoางๆ ตาม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน ตามลำดับ  

  เมื่อนำผลการศึกษาสภาพปlญหาดังกลoาวข7างต7น พบวoา มีประเด็นปlญหา การบริหารจัดการ

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ถือวoาเปsนปlญหา ทั้ง 5 

ด7าน ซึ่งผู7ศึกษาจะนำไปกำหนดเปsนข7อคำถาม เพื่อใช7ในการสร7างแบบสัมภาษณDผู7เชี ่ยวชาญ และหา

แนวทางในการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก ตoอไป 
 

 3. แนวทางการบริหารจัดการศูนย3พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค3กรปกครองส=วนท>องถ่ิน ในอำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก โดยสัมภาษณ3แบบปลายเป�ด ผู>ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คนโดยวิเคราะห3เน้ือหา 

(Content Analysis)  การแจกแจงความถ่ีและอันดับความสำคัญ จำนวน 5 ด>าน สรุปผลได> ดังน้ี 

  3.1  ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ พบวoา ให7ครูวิเคราะหDหลักสูตรทุกปGการศึกษา เพ่ือ

เปsนการทบทวนการจัดประสบการณDการเรียนรู7ท่ีผoานมา และให7ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณDการเรียนทุก

ปGการศึกษาใหมo (คoาความถ่ี 10) รองลงมา ให7มีการนิเทศ ติดตาม เปsนระบบ มีปฏิทินการนิเทศอยoางชัดเจน 

(คoาความถ่ี 5) อันดับสามให7ครูจัดการเรียนรู7ให7สอดคล7องหลักสูตรเพ่ือให7เกิดความถนัด และตระหนัก คือ

เป�าหมายท่ีจะทำให7เกิดกับตัวเด็ก สร7างข7อตกลง ระหวoางครูกับผู7บังคับบัญชา (คoาความถ่ี 3) และอันดับสุดท7าย 

ควรมีการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช7อาจมีผลกับการเล่ือนตำแหนoงเล่ือนข้ัน (คoาความถ่ี 1) 

  3.2  ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานต7นสังกัด พบวoา มีการตรวจ

สุขภาพประจำปGสำหรับข7าราชการและพนักงานจ7างทุกปG สำหรับการประเมินความเครียด ครูสามารถประเมิน

ตนเองได7ตลอดเวลา มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส) เชoนเดียวกับ

ข7าราชการอ่ืน (คoาความถ่ี 10) รองลงมา เป¤ดโอกาสให7บุคลากรเข7ารับการอบรม เก่ียวกับจิตวิทยา (คoาความถ่ี 

3) อันดับสุดท7ายการนำบุคลากร workshop สัมมนา กับศูนยDเด็กเล็กท่ีเปsนต7นแบบการบริหารจัดการ เก่ียวกับ

จิตวิทยา (คoาความถ่ี 1) และสoงบุคลากรท่ีสมัครใจ ไปฝ กงานกับศูนยDพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปsนต7นแบบ ชำนาญด7าน

จิตวิทยา เพ่ือนำมาใช7ในศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก อาจจะชoวงป¤ดเทอม หรือมีการสลับกันไปฝ กงาน (คoาความถ่ี 1) 

  3.3  ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัยพบวoา พาผู7บริหาร อปท. ดูงาน/

ศึกษาดูงาน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความพร7อมด7านส่ิงแวดล7อมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือนำมาพัฒนาศูนยD

พัฒนาเด็กเล็ก (คoาความถ่ี 11) รองลงมา มีการกoอสร7างและปรับปรุงอาคารสถานท่ีตลอดเวลา มีการจัดระบบ
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ป�องกันภัย เชoนซ7อมดับเพลิง ลงช่ือรับสoงเด็กนักเรียน (คoาความถ่ี 10) อันดับสามการเดินทางไปกลับของเด็ก 

ประสานตำรวจจราจร ชุดรักษาความปลอดภัยหมูoบ7านเพ่ืออำนวยความสะดวก และเพ่ือความปลอดภัย 

(คoาความถ่ี 2) และลำดับสุดท7าย ขอรับงบประมาณจากเอกชน มูลนิธิ ห7างร7าน (คoาความถ่ี 1) 

  3.4 ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 พบวoา ตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยภาคเรียน

ละ 1 คร้ัง ปGละ 2 คร้ังเปsนประจำ มีการช่ังน้ำหนักวัดสoวนสูงและแปลผลทุก 3 เดือน มีห7องน้ำท่ีล7างหน7าแปรง

ฟlนเพียงพอสำหรับเด็กทุกศูนยD มีห7องพยาบาลสำหรับแยกเด็กท่ีป£วย (คoาความถ่ี 9) และยุบหรือรวม ศูนยD

พัฒนาเด็กเล็ก ไว7ท่ีเดียวกัน แตoต7องคำนึงถึงการเดินทางของเด็กเปsนหลัก (คoาความถ่ี 9) รองลงมา อาศัยพ้ืนท่ี

โรงเรียน/ พ้ืนท่ีวoาง สวนสาธารณะ อาจใช7รoวมกันกับหนoวยงานอ่ืน ขอใช7สถานท่ีเพ่ือประหยัดงบประมาณ 

(คoาความถ่ี 4) และลำดับสุดท7าย หาพ้ืนท่ีใหมoในการกoอสร7าง แจ7งผู7บริหาร สถานท่ี ท่ีมีความเหมาะสมกับเด็ก 

(คoาความถ่ี 1) 

  3.5 ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชนพบวoา ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กต7องทำ

ความเข7าใจ ต7องรายงานความก7าวหน7า ผoานชoองทางท่ีหลากหลาย เชoน Facebook Line Website เพ่ือแจ7งให7

ผู7ปกครองรับรู7เก่ียวกับตัวเด็ก (คoาความถ่ี 14) รองลงมา พาคณะกรรมการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ดูงาน/ศึกษาดู

งาน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กท่ีเปsนต7นแบบ เปsนท่ียอมรับ(คoาความถ่ี 2) ประชุม ช้ีแจงภารกิจ บทบาทให7

คณะกรรมการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กทราบ ปฏิบัติตามน้ัน(คoาความถ่ี 2) และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีการประชุมผู7ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง(คoาความถ่ี 2) และอันดับ

สุดท7าย สถานศึกษาเผยแพรoประชาสัมพันธDการพัฒนาและใช7แหลoงเรียนรู7(คoาความถ่ี 1) 

 

อภิปรายผล  

  การศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน 

ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยูoในระดับมาก เพราะศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการบริหารการจัดการศึกษาและสoงเสริมอบรมเล้ียงดูท่ีเปsนประโยชนD

ตoอพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงมีความสอดคล7องกับแนวคิดของ นภเนตร  ธรรมบวร,  (2549 : 4 อ7างถึง อรพรรณ 

เทียนคันฉัตร,  2660 : 42) ระบุวoา การศึกษาปฐมวัยหมายถึง การจัดการศึกษา ท่ีมีจุดมุoงหมายเพ่ือให7เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการพัฒนาในเด็กต้ังแตoแรกเกิดจนถึง 8 ขวบ  การจัดการศึกษาสำหรับในท่ีน้ีรวมถึงการจัด

การศึกษาท้ังแบบเปsนทางการ (Formal group setting) และการจัดการศึกษาแบบไมoเปsนทางการ (Informal 

group setting) ด7วยเพราะการเรียนรู7ของเด็ก ในชoวงวัยดังกลoาวถือวoาเปsนรากฐานของการเรียนรู7ในอนาคต 

และสอดคล7องกับแนวคิดของ เบญจพร  อัคนิจ,  (2555 : 44-45) ได7กลoาวถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ัน

วoาจะต7องเปsนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยคำนึงถึงปlจจัยท่ีเก่ียวข7องท่ีมีผลตoอคุณภาพการสอนของบุคลากร

ทางการศึกษา มีผลตoอคุณภาพทางการเรียนรู7ของผู7เรียน รวมถึงการสร7างความเช่ือม่ันให7ผู7ปกครองของเด็กเล็ก
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วoาสถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการทางการศึกษาได7อยoางมีประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการศึกษาท7องถ่ิน

ให7เกิดประสิทธิภาพน้ันจะต7องประสานความรoวมมือระหวoางหนoวยงานท่ีเก่ียวข7องท้ังหมด ไมoวoาจะเปsน

หนoวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท7องถ่ิน รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองของการดำเนินการตาม

มาตรฐานการศึกษาน้ันจะต7องให7ชุมชนเข7ามามีสoวนรoวมในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน และควรเป¤ด

โอกาสให7ประชาชนเข7ามีสoวนรoวมในการจัด การศึกษาท่ีสำคัญคือจะต7องมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

อยoางตoอเน่ือง ดังน้ันการจัดการศึกษาน้ันควรมีงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณDและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยอยoางพอเพียง มีมาตรฐานในการบริหารงาน มีการวางแผนการดำเนินงานอยoางชัดเจน มีการติดตoอ

ประสานงานอยoางเปsนระบบและมีคุณภาพ และท่ีสำคัญคือต7องสoงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให7

มีคุณภาพ ซ่ึงจะสoงผลตoอความสามารถในการเรียนของเด็กตoอไป  

  พิจารณาสภาพเปsนรายด7าน สามารถอภิปรายผลได7ดังน้ี 

   1. ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ โดยรวมอยูoในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา 

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการบริหารจัดการสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยอยoางเปsนระบบ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และบริหารจัดการข7อมูลอยoางเปsน

ระบบ ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ณิชกานตD นันตาลิต, (2557 : 84-102) ศึกษาเร่ืองการ บริหารจัดการศูนยD

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูoในระดับ มากเม่ือ

พิจารณาเปsนรายด7าน เรียงลำดับคoาเฉล่ียจากมากไปหาน7อย คือ ด7านการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก อยูo

ในระดับมาก ท่ีเปsนเชoนน้ีเพราะทุกศูนยDฯ ได7มีการหารือกับทุกภาคสoวนท่ีเก่ียวข7องและมีการดำเนินงานอยoาง

เปsนข้ันตอน ตรงตามวัตถุประสงคD มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ให7ความรoวมมือและพร7อมท่ีจะเรoง

ดำเนินการ แก7ไข หรือปรับปรุง เพ่ือให7การบริหารจัดการงานเปsนท่ียอมรับของทุกภาคสoวน ท้ังยังรับฟlงความ

คิดเห็นจากกลุoมผู7รับบริการพร7อมให7คำช้ีแจงได7อยoางตรงประเด็น    

   2. ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด โดยรวมอยูoในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoาศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

บริหารจัดการบุคลากรอยoางเปsนระบบ ผู7บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน7าระดับปฐมวัย/ผู7ดำเนินกิจการ

มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอยoางมีประสิทธิภาพ ครู/ผู7ดูแลเด็กท่ีทำหน7าท่ีหลักในการดูแล

และพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม บริหารบุคลากรจัดอัตราสoวนของครู/ผู7ดูแลเด็ก

อยoางเหมาะสมพอเพียงตoอจำนวนเด็ก ในแตoละกลุoมอายุ ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ณิชกานตD นันตาลิต, 

(2557 : 84-102) ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการศูนยD พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินอำเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูoในระดับมากเม่ือพิจารณา เปsนรายด7าน เรียงลำดับคoาเฉล่ียจากมากไปหาน7อย 

คือ ด7านการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กอยูoในระดับมาก รองลงมาคือ ด7านบุคลากร อยูoในระดับมาก เหตุ

ท่ีเปsนเชoนน้ีเน่ืองจากการปฏิบัติงานของคณะผู7บริหารและกลุoม ผู7รับผิดชอบ มีความตระหนักและใสoใจดูแลเด็ก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 939 ~ 
 

อยoางเต็มความสามารถ แม7จะมีข7อจำกัดในเร่ืองของจำนวนบุคลากร หรือปlจจัยอ่ืนท่ีสoงผลตoอระยะเวลาในการ

เข7ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู7ของบุคลากร แตoท้ังน้ี แตoละศูนยDก็สามารถ บริหารจัดการงานและเวลา ได7อยoาง

ดีทำให7เกิดการปฏิบัติงานได7อยoางมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของสถานการณDปlจจุบัน 

   3. ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย โดยรวมอยูoในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปsนเพราะวoา ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก บริหาร

จัดการด7านสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัยอยoางเปsนระบบ  โครงสร7างและตัวอาคารม่ันคง ต้ังอยูoในบริเวณ

และสภาพแวดล7อมท่ีปลอดภัย จัดการความปลอดภัยของพ้ืนท่ีเลoน/สนามเด็กเลoน และสภาพแวดล7อม

ภายนอกอาคารจัดการสภาพแวดล7อมภายในอาคาร ครุภัณฑD อุปกรณD เคร่ืองใช7ให7ปลอดภัยเหมาะสมกับการ

ใช7งานและเพียงพอ จัดให7มีของเลoนท่ีปลอดภัยได7มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการของเด็ก  สoงเสริมให7เด็กปฐมวัยเดินทางอยoางปลอดภัย จัดให7มีระบบป�องกันภัยจากบุคคลท้ังภายใน

และภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดให7มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป�องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียง

ของพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข และจิตติรัตนD แหยoงบุดดา ศึกษาเร่ือง

การบริหารจัดการศึกษาศูนยDพัฒนาเด็กขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกoน,  

(2554 :  163-71)  ท่ีมีระดับปlญหาปานกลาง ด7านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล7อมยังต7องมีการพัฒนาให7มีความ

เหมาะสมตoอการจัดประสบการณDให7แกoเด็ก จากการศึกษาจะพบวoาผู7มีสoวนเก่ียวข7องสoวนใหญoให7ความเห็น

พอใจอยูoในระดับมาก เน่ืองจากเข7าใจในสภาพแวดล7อมตoางๆ ในชุมชนและศูนยDพัฒนาเด็กกoอนวัยเรียน ท้ัง 3 

แหoง วoามีข7อจำกัดในพ้ืนท่ีของศูนยD ฯ 

   4. ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 โดยรวมอยูoในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปsน

เพราะวoา ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการจัดการ

เพ่ือสoงเสริมสุขภาพ เฝ�าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป£วยเบ้ืองต7น มีแผนและดำเนินการ

ตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปG และป�องกันควบคุมโรคติดตoอ อาคารต7องมีพ้ืนท่ีใช7สอยเปsน

สัดสoวนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กท่ีเหมาะสมตามชoวงวัย และการใช7ประโยชนD จัดให7มีพ้ืนท่ี/มุม

ประสบการณD และแหลoงเรียนรู7ในห7องเรียนและนอกห7องเรียน จัดบริเวณห7องน้ำ ห7องส7วม ท่ีแปรงฟlน/ล7างมือ

ให7เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช7งานของเด็ก จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมสถานท่ีปรุง ประกอบอาหาร น้ำด่ืมน้ำใช7 กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค จัดอุปกรณDภาชนะ

และเคร่ืองใช7สoวนตัวให7เพียงพอกับการใช7งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอยoาง

สม่ำเสมอ  

   5. ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน โดยรวมอยูoในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปsนเพราะวoา ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีการ

ส่ือสารเพ่ือสร7างความสัมพันธDและความเข7าใจอันดีระหวoางพoอแมo/ผู7ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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เก่ียวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย การจัดกิจกรรมท่ีพoอแมo/ผู7ปกครอง/ครอบครัว 

และชุมชน มีสoวนรoวม ดำเนินงานให7สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปsนแหลoงเรียนรู7แกoชุมชนในเร่ืองการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแหoง ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รุoงสิริพิพัฒนD ( 

2559 : 123 - 140 ) ศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารจัดการการมีสoวนรoวมของคณะกรรมการศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กบ7านผาหมี ตามมาตรฐานการดำเนินงานด7านการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDกรปกครองสoวน

ท7องถ่ิน พบวoาสภาพการมีสoวนรoวมในการบริหารงานของคณะกรรมการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กโดยรวมทุกด7านอยูo

ในระดับปานกลาง เหตุ ท่ี เปsนเชoน น้ี  เน่ืองจากการบริหารจัดการของศูนยD พัฒนาเด็กกoอนวัยเรียน

กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ ชุมชน จึงเปsนส่ิงท่ีดีตoอการนำเสนอข7อมูล การส่ือสาร การ

เข7ารoวมงานตoางๆ พร7อมท้ังการขอความรoวมมือในการจัด กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในศูนยDฯ 

  พิจารณาปlญหาเปsนรายด7าน สามารถอภิปรายผลได7ดังน้ี 

   1. ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ ข7อท่ีมีปlญหามากท่ีสุด คือ ไมoมีการนำหลักสูตร

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช7อบรมเล้ียงดูเด็กตามวิถีชีวิตประจำวันและจัดประสบการณDการเรียนรู7 ท้ังน้ีอาจ

เปsนเพราะวoา ครูในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อบรมเล้ียงดูและจัดประสบการณDการเรียนรู7 ตามความ

ต7องการของเด็ก หรือความสนใจของเด็กตามบริบทของสถานศึกษา โดยไมoคำนึงถึงหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย แกoนโมก,  (2553 : บทคัดยoอ) ได7ทำการศึกษาปlญหาการ

บริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริหารสoวนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

บุรีรัมยD ผลการวิจัยพบวoา ปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริการสoวนตำบลในจังหวัด 

มหาสารคาม  ตามความคิดของผู7บริหารและผู7ดูแลเด็กองคDการบริหารสoวนตำบลโดยภาพรวมอยูoในระดับน7อย 

เม่ือพิจารณาเปsนรายด7านตามความคิดเห็นของผู7บริหารองคDการบริหารสoวนตำบล พบวoา ด7านบุคลากร และ

ด7านบริหารจัดการด7านวิชาการและด7านกิจกรรมตามหลักสูตร และมีด7านการมีสoวนรoวมและสนับสนุนจาก

ชุมชน อยูoในระดับน7อย สoวนด7านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล7อมอยูoในระดับปานกลาง   

   2. ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด ข7อท่ีมีปlญหามากท่ีสุด 

คือ บุคลากรไมoมีการตรวจสุขภาพประจำปGทุกคนและไมoมีการประเมินความเครียดด7วยตนเองโดยมีการ

ชoวยเหลือท่ีจำเปsน ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา บุคลากรในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได7รับสวัสดิการท่ีไมo

ครอบคลุมท้ังหมด ยกตัวอยoางเชoน ลูกจ7าง จ7างเหมาบริการท่ีดูแลเด็กไมoได7รับสวัสดิการเทียบเทoาข7าราชการ  

ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ศิริรัตนD ศิลมาตร,  (2553 : 78) ได7ทำการศึกษาปlญหาการบริหารศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวoา ปlญหาการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินจังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด7านอยูoในระดับมากยกเว7น ด7านการ

บริหารงานงบประมาณ ด7านการบริหารงานบุคคล และด7านการบริหารท่ัวไปอยูoในระดับ ปานกลางและผลการ
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เปรียบเทียบปlญหาการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินจังหวัดจันทบุรี จำแนก

ตามเพศโดยรวมและรายด7าน แตกตoางกันอยoางไมoมีนัยสำคัญทางสถิติ 

   3. ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย ข7อท่ีมีปlญหามากท่ีสุด คือ 

สภาพแวดล7อมภายนอกและภายในอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไมoมีความปลอดภัย เคร่ืองเลoนสนามมีความเส่ียง 

ไมo เหมาะกับพัฒนาการของเด็กตามวัย ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา บุคลากรไมo มีการประเมินความเส่ียง

สภาพแวดล7อมท้ังภายนอกและภายในอาคาร เคร่ืองเลoนสนามเกoา ชำรุด ไมoได7รับการซoอมแซม ซ่ึงสอดคล7อง

กับงานวิจัยของ ประเสริฐ บุญมี (2554 : บทคัดยoอ) ได7ทำการศึกษาปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรD ใน 4 ด7าน ได7แกo ด7านบุคลากร และ

การบริหารจัดการด7านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล7อมและความปลอดภัย ด7านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

และด7านการมีสoวนรoวมและการสนับสนุนจากชุมชน ผลการวิจัยพบวoา ปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทรD ตามความคิดเห็นของผู7บริหาร

และผู7ดูแลเด็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน โดยภาพรวมอยูoในระดับน7อย เม่ือพิจารณาเปsนรายด7าน พบวoา 

ด7านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล7อม และความปลอดภัยอยูoในระดับปานกลาง สoวนข7ออ่ืน ๆ อยูoในระดับน7อย 

ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในเขต

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรD ท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด คือ ควรสนับสนุนงบประมาณ ให7กับศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก 

อยoางเพียงพอ รองลงมาคือ ควรให7ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กมีอาคารท่ีเปsนเอกเทศ และควรสนับสนุนให7 ผู7ดูแลเด็กได7

ศึกษาในระดับสูงข้ึน   

   4. ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 ข7อท่ีมีปlญหามากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีไมo

พอเพียงสำหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน เชoน พ้ืนท่ีเตรียมอาหาร/ครัว พ้ืนท่ีสำหรับนอนหลับ 

พ้ืนท่ีสำหรับเลoนและทำกิจกรรมการเรียนรู7 พ้ืนท่ีหรือบริเวณสำหรับการทำความสะอาด ชoองปาก แปรงฟlน 

ล7างมือ ล7างหน7าของเด็ก ฯลฯ และพ้ืนท่ีสำหรับแยกเด็กป£วย ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา พ้ืนท่ีศูนยDพัฒนาเด็กเล็กใน

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก บางแหoงมีพ้ืนท่ีจำกัดไมoสามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได7 และจำนวนเด็กท่ีมีจำนวน

เพ่ิมข้ึนทำให7พ้ืนท่ีสำหรับทำกิจวัตรประจำวันไมoเพียงพอกับตัวเด็ก 

   5. ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน ข7อท่ีมีปlญหามากท่ีสุด คือ คณะ

กรรมการฯ ไมoมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และไมoมีสoวนรoวมในการ

ติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoาคณะกรรมการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

ไมoรู7บทบาทหน7าท่ีของตนเอง ซ่ึงบุคลากรอาจไมoได7ช้ีแจงอำนาจหน7าท่ีให7รับทราบ  ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัย

ของ วรรณิภา เสาวพันธD,  (2559 : 758)  ผลจากการศึกษาปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในเขตอำเภอ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมยD ผลการวิเคราะหDความคิดเห็นของ

บุคลากรขององคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน และผู7ปกครองเด็ก เก่ียวกับปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
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สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมยD โดยรวมอยูoในระดับปานกลาง

เม่ือพิจารณาเปsนรายด7าน พบวoาทุกด7านอยูoในระดับปานกลาง ยกเว7นด7านการมีสoวนรoวมและการสนับสนุนจาก

ชุมชนอยูoในระดับน7อย โดยด7านท่ีมีคoาเฉล่ียสูงสุด คือ ด7านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล7อมและความปลอดภัย 

รองลงมาคือ ด7านบุคลากรและการบริหารจัดการและด7านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ตามลำดับ 

  พิจารณาแนวทางเปsนรายด7าน สามารถอภิปรายผลได7ดังน้ี 

   1. ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ แนวทางท่ีผู7ทรงคุณวุฒิแนะนำมากท่ีสุด คือ ให7ครู

วิเคราะหDหลักสูตรทุกปGการศึกษา เพ่ือเปsนการทบทวนการจัดประสบการณDการเรียนรู7ท่ีผoานมา และให7

ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณDการเรียนทุกปGการศึกษาใหมo ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoาผู7ทรงคุณวุฒิมองเห็นวoา

หลักสูตรเปsนการกำหนดทิศทางการเรียนการสอน จะสoงผลไปให7ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7ได7อยoางเต็มท่ี ซ่ึง

สอดคล7องกับงานวิจัยของ Wane,  (1994 : 180 อ7างถึง สายสมร ช้ือทัศนประสิทธิ,  2559 : 68) ได7ศึกษา

เร่ืองหลักสูตรและกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลเขต เลคแลนดD (Leckland) นิวยอรDค ค.ศ. 1963-1983 โดยมี

วัตถุประสงคDเพ่ือศึกษาแนวโน7ม และรูปแบบของหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลในเขตเลคแลดD นิวยอรDค ต้ังแตo ค.ศ. 

1963-193 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยเปsนแบบสอบถามของครูผู7สอนช้ันอนุบาลทุกคน แบบสัมภาษณDผู7บริหาร 

และวิเคราะหDเอกสารของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวoา หลักสูตรสoวนใหญoจะบันทึกไว7อยoางละเอียดมากกวoา การ

บอกกลoาวจากครูสูoครูในสิบปGท่ีผoานมาหลักสูตรจะเน7นการศึกษาวิชาการมากข้ึน การทำงานของเด็กท่ีจัดเปsน

กลุoมลดลง ขณะท่ีการให7เด็กทำงานเปsนรายบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการทำงานของเด็กจะเน7นความแตกตoาง

ระหวoางบุคคลมาก เวลาท่ีใช7ในการสอนทักษะทางสังคมและพลานามัยน7อยลงแตoครูก็เห็นวoายังเปsนส่ิงสำคัญ 

ผู7ปกครองมีอิทธิพลตoอการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังการจัดกิจกรรมตoางๆ ของโรงเรียน ในการสอนของครู

เน7นการสoงเสริมพัฒนาการทางด7านสติปlญญาแตoไมoได7ใช7แบบฝ กหัดในการเรียนการสอน   

   2. ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหนoวยงานท่ีสังกัด แนวทางท่ีผู7ทรงคุณวุฒิ

แนะนำมากท่ีสุด คือ มีการตรวจสุขภาพประจำปGสำหรับข7าราชการและพนักงานจ7างทุกปG สำหรับการประเมิน

ความเครียด ครูสามารถประเมินตนเองได7ตลอดเวลา มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ (โบนัส) เชoนเดียวกับข7าราชการอ่ืน ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา ผู7ทรงคุณวุฒิให7ความสำคัญผู7ปฏิบัติงานด7าน

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทoากัน ไมoวoาจะท้ังด7านจิตใจ ขวัญกำลังใจ และด7านเงินโบนัส ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ 

อำพร พันธDงาม (2554 : บทคัดยoอ) ได7ทำการศึกษาสภาพและปlญหาการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก 

เปรียบเทียบสภาพการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก และเพ่ือศึกษาข7อเสนอแนะหรือแนวทางการบริหารศูนยD

พัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริหารสoวนตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัย พบวoา ข7อเสนอแนะและ

แนวทางแก7ไขการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ด7านบุคลากรและการบริหารจัดการควรรับบุคลากรท่ีมีวุฒิ 

ความรู7ตรงตามสายงานและบริหารบุคลากรตามระเบียบกฎหมาย ด7านการมีสoวนรoวมและการสนับสนุนจาก

ชุมชนควรมีการประชาสัมพันธD การวางแผนการปฏิบัติงาน และระดมทุนสนับสนุนรoวมกัน  
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   3. ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย แนวทางท่ีผู7ทรงคุณวุฒิแนะนำ

มากท่ีสุด คือ พาผู7บริหาร อปท. ดูงาน/ศึกษาดูงาน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความพร7อมด7านส่ิงแวดล7อมท้ัง

ภายในและภายนอก เพ่ือนำมาพัฒนาศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoาผู7ทรงคุณวุฒิเลoงเห็น

ความสำคัญในด7านการศึกษาดูงาน เพ่ือให7ผู7ท่ีเก่ียวข7องนำไปปรับใช7กับศูนยDพัฒนาเด็กเล็กของตัวเองให7

เหมาะสมกับบริบทของศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ อำพร พันธDงาม (2554 : บทคัดยoอ) 

ได7ทำการศึกษาสภาพและปlญหาการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก เปรียบเทียบสภาพการบริหารศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็ก และเพ่ือศึกษาข7อเสนอแนะหรือแนวทางการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริหารสoวนตำบลใน

เขตจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัย พบวoา สภาพการบริหารศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริหารสoวนตำบล

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายด7านมีการปฏิบัติในระดับมาก ยกเว7นด7านบุคลากรและการจัดการ

งานระบบการประกันคุณภาพภายใน ด7านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล7อมและความปลอดภัย งานอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห7องเรียนและห7องปฏิบัติการ การทำร้ัวก้ันบริเวณของศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเปsนสัดสoวน การ

ฝ กซ7อมการใช7เคร่ืองมือสำหรับการป�องกันอุบัติภัย 

   4. ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริมสุขภาพและการเรียนรู7 แนวทางท่ีผู7ทรงคุณวุฒิแนะนำมากท่ีสุด 

คือ ตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ปGละ 2 คร้ังเปsนประจำ มีการช่ังน้ำหนักวัดสoวนสูงและแปลผล

ทุก 3 เดือน มีห7องน้ำท่ีล7างหน7าแปรงฟlนเพียงพอสำหรับเด็กทุกศูนยD มีห7องพยาบาลสำหรับแยกเด็กท่ีป£วย 

และยุบหรือรวม ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ไว7ท่ีเดียวกัน แตoต7องคำนึงถึงการเดินทางของเด็กเปsนหลัก ท้ังน้ีอาจเปsน

เพราะวoา ผู7ทรงคุณวุฒิให7ความสำคัญกับตัวเด็ก ให7มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี และแนะนำการยุบ รวม

สถานศึกษา กรณีเด็กลดลงเพ่ือให7ศูนยDมีมาตรฐานปฐมวัยตามเกณฑDให7ครบทุกแหoง  

   5. ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน แนวทางท่ีผู7ทรงคุณวุฒิแนะนำ

มากท่ีสุด คือ ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กต7องทำความเข7าใจ ต7องรายงานความก7าวหน7า ผoานชoองทางท่ีหลากหลาย เชoน 

facebook, line, website เพื่อแจ7งให7ผู7ปกครองรับรู7เกี่ยวกับตัวเด็ก ท้ังน้ีอาจเปsนเพราะวoา ศูนยDพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ควรมีการรายงานความก7าวหน7าของ

เด็กแตoละคน วoาเด็กได7เรียนรู7อะไรบ7าง ให7ผู7ปกครองรับทราบ ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ชวลิต พันธDวิไล 

(2557 : บทคัดยoอ) ได7ทำการศึกษาสภาพและปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก ขององคDการบริหาร

สoวนตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญ ผลการวิจัยพบวoา สภาพการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการ

บริหารสoวนตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยภาพรวมท้ัง 4 ด7าน อยูoในระดับมาก ด7านท่ีพบมากท่ีสุด คือ ด7าน

การมีสoวนรoวมการตัดสินใจและการสนับสนุนของชุมชน ด7านวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา ด7าน

สภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือตoอการเรียนรู7ของเด็ก ด7านท่ีพบน7อยท่ีสุด คือ ด7านการจัดกิจกรรมการเรียนรู7 และสoงเสริม

พัฒนาการของเด็ก และปlญหาการบริหารงานศูนยDพัฒนาเด็กเล็กขององคDการบริหารสoวนตำบลในจังหวัด

อำนาจเจริญ โดยภาพรวมท้ัง 4 ด7าน อยูoในระดับน7อย ด7านท่ีพบปlญหามากท่ีสุด คือ ด7านการจัดกิจกรรม การ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 944 ~ 
 

เรียนรู7และสoงเสริมพัฒนาการของเด็ก ด7านสภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือตoอการเรียนรู7ของเด็ก ด7านวิธีการบริหารและ

การจัดการศึกษา ด7านท่ีพบน7อยท่ีสุดคือ ด7านการมีสoวนรoวมการตัดสินใจและการสนับสนุนของชุมชน 

 

 ข>อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช> 

 ผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก พบวoามีแนวทางในการแก7ปlญหาเพ่ือให7การบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็กประสบ

ผลสำเร็จ 5 ด7าน คือ ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ  ด7านการบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตาม

หนoวยงานต7นสังกัด ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย ด7านการจัดการเพ่ือสoงเสริม

สุขภาพและการเรียนรู7 ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน และมีข7อเสนอแนะในการนำ

แนวทางไปใช7 ดังน้ี 

  1. กระทรวงมหาดไทย จังหวัด องคDการบริหารสoวนจังหวัด ควรนำวิจัยแนวทางการบริหารจัดการ

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ินในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปใช7เปsนแนวทางในการ

บริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก โดยยึดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหoงชาติ 

  2. เทศบาลและองคDการบริหารสoวนตำบล ควรนำวิจัย แนวทางการบริหารจัดการศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถิ่นในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปใช7เปsนแนวทางในการบริหารจัดการ

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดท่ีรับผิดชอบ โดยยึดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหoงชาติ เพ่ือนำไปใช7กับ

ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนยDพัฒนาเด็กเล็กตoอไปตoอไป      

 ข>อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต=อไป 

  1.  ควรวิจัยเร่ือง ด7านการสoงเสริมการมีสoวนรoวมของครอบครัวและชุมชน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  2.  ควรวิจัยเร่ือง ด7านการบริหารจัดการอยoางเปsนระบบ ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคDกรปกครอง

สoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

  3. ควรวิจัยเร่ือง ด7านการบริหารจัดการสภาพแวดล7อมเพ่ือความปลอดภัย ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคDกรปกครองสoวนท7องถ่ิน ในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4. ควรนำวิจัยไปใช7ในจังหวัดอ่ืน เพ่ือให7ข7อเสนอแนะแกoกระทรวงหรือหนoวยงานให7เห็นถึงความสำคัญ

ในการบริการจัดการอยoางมีคุณภาพ 

 

รายการอ>างอิง 
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บทคัดย5อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง กvอนและหลังได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือโดย

ใช7เทคนิคการสอนแบบ STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 2) ศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการ

เรียนคณิตศาสตรDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบ

รvวมมือโดยใช7เทคนิคการสอนแบบ STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก ประชากรท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกv 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก อำเภอทvาแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 84 คน 

กลุvมตัวอยvางท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกv นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2/2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก อำเภอทvาแซะ 

จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 1 

ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน โดยการสุvมอยvางงvาย เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี ได7แกv 1) แผนการ

จัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง 

จำนวน 10 แผน ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู7 มีคvาเฉล่ีย 3.67 อยูvในระดับดี 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง คvาดัชนีความสอดคล7อง (IOC) อยูv

ระหวvาง 0.67 – 1.00 คvาความยากอยูvระหวvาง 0.25 – 0.79 และคvาความเท่ียง 0.70 สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหD

ข7อมูล ได7แกv ร7อยละ คvาเฉล่ีย สvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนพัฒนาการสัมพัทธD และสถิติทดสอบคvา t (t-

test for dependent samples) 
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  ผลการวิจัยพบวvา 1) นักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิค

การใช7ผังกราฟ~ก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDหลังเรียนสูงกวvากvอนเรียนอยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  2) นักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก

มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการเรียนคณิตศาสตรDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง สมบัติของเลขยก

กำลัง เฉล่ียอยูvในเกณฑDพัฒนาการระดับสูง 

 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD   เทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 

 

Abstract 

  The purposes of the study included 1) compare on mathematics entitled “Properties 

of Power” before and after through Cooperative Learning Strategy of STAD and Graphical 

Diagram technique of mathayomsuksa 2 students 2) study the relative gain score of 

mathayomsuksa 2 students on mathematics entitled “Properties of Power” through 

Cooperative Learning Strategy of STAD and Graphical Diagram technique. The population 

used in the research were 84 students 2 classroom on mathayomsuksa 2 students, the 

representative sample were 40 mathayomsuksa 2/2 students who were studying in the 

second semester of 2020 academic year at Thasae Rachadapisake School, Thasae District, 

Chumphon Province, the office of Secondary Educational Service Area Office 11. They were 

gained by Sample Random Sampling, use the classroom as a random unit.  The instruments 

used in the study were 1) the learning management plan using Cooperative Learning 

Strategy of STAD (Student Teams Achievement Divisions) and Graphical Diagram, evaluation 

3.67 was good level 2) the form to examine mathematics entitled “Properties of Powers” 

the students' critical thinking ability, The Index of Item Objective Congruence are between 

0.67 – 1.00, Difficulty are between 0.25 – 0.79 and Reliability is 0.70. An employed for data 

analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples). 

  The study unveiled these results: 1) After the students had learnt through the 

instructional management using Cooperative Learning Strategy of STAD and Graphical 

Diagram technique, their learning achievement was statistically and significantly higher than 

that of before at .05 level. 2) After the students had learnt through the instructional 
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management using Cooperative Learning Strategy of STAD and Graphical Diagram technique, 

there were mean of gain score at high level. 

 

Keywords: Cooperative Learning Strategy of STAD, Graphical Diagram technique 

 

บทนำ 

   คณิตศาสตรDเป�นท้ังศาสตรDและศิลป�ท่ีศึกษาเก่ียวกับแบบรูปและความสัมพันธD เพ่ือให7ได7ข7อสรุปและ

นำไปใช7ประโยชนD เน้ือหาสาระทางคณิตศาสตรDมีลักษณะเป�นภาษาสากลท่ีสามารถใช7เพ่ือการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการถvายทอดความรู7ระหวvางศาสตรDตvาง ๆ ได7 ดังน้ัน คณิตศาสตรDจึงมีบทบาทสำคัญย่ิงตvอการ

พัฒนาความคิดมนุษยD ทำให7มนุษยDมีความคิดสร7างสรรคD คิดอยvางมีเหตุผล เป�นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหDป�ญหาหรือสถานการณDได7อยvางถ่ีถ7วน รอบคอบ ชvวยให7คาดการณD วางแผน ตัดสินใจ แก7ป�ญหา และ

นำไปใช7ในชีวิตประจำวันได7อยvางถูกต7องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรDยังเป�นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด7าน

วิทยาศาสตรD เทคโนโลยีและศาสตรDอ่ืน ๆ คณิตศาสตรDจึงมีประโยชนDตvอการดำเนินชีวิต ชvวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให7ดีข้ึน และสามารถอยูvรvวมกับผู7อ่ืนได7อยvางมีความสุข (สถาบันสvงเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและ

เทคโนโลยี, 2556) 

   ถึงแม7วvาคณิตศาสตรDจะมีความสำคัญมาก แตvพบวvา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอดีตจนถึง

ป�จจุบันยังประสบป�ญหาด7านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอนรายวิชาคณิตศาสตรD ผู7สอนจำนวนมากใช7วิธีการสอน

บนกระดาน เน7นให7ผู7เรียนจดบันทึก และผู7สอนใช7วิธีการพูดสรุปความรู7 ทำให7ผู7เรียนบางสvวนมองไมvเห็นภาพ 

ขาดความเช่ือมโยงของเน้ือหาสาระตvาง ๆ สvงผลให7ผู7เรียนไมvเกิดการเรียนรู7ท่ีจะพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ทางคณิตศาสตรD ประกอบกับผลการทดสอบด7วยข7อสอบมาตรฐานกลางของสำนักทดสอบทางการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 กลุvมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD ปG

การศึกษา 2562 ของ  พบวvา ผู7เรียนสvวนใหญvมีเกณฑDอยูvในระดับพอใช7 และปรับปรุง โดยเฉพาะสาระท่ี 1 

จำนวนและพีชคณิต มีเน้ือหาเก่ียวกับสมบัติของเลขยกกำลัง ซ่ึงเป�นเน้ือหาท่ีมีความสำคัญอยvางย่ิงและเป�น

พ้ืนฐานสำคัญตvอการศึกษาเน้ือหาอ่ืน ๆ หากป�ญหาดังกลvาวไมvได7รับการแก7ไขจะสvงผลตvอการเรียนในระดับท่ี

สูงข้ึน เน่ืองจากมาตรฐานการเรียนรู7และตัวช้ีวัดกลุvมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) น้ันกำหนดวvา นักเรียนท่ีจบช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 3 จะต7องมีคุณภาพผู7เรียน ในด7านมีความรู7ความเข7าใจเก่ียวกับเลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป�น

จำนวนเต็ม และใช7ความรู7ความเข7าใจน้ีในการแก7ป�ญหาในชีวิตจริง และการเรียนเร่ืองสมบัติของเลขยกกำลังยัง

เป�นพ้ืนฐานเพ่ือไปตvอยอดในเร่ืองอ่ืน ๆ ในรายวิชาคณิตศาสตรD วิทยาศาสตรD ในระดับมัธยมปลายอีกเป�น

จำนวนมาก (สถาบันสvงเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี, 2560) 
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   จากผลการทดสอบด7วยข7อสอบมาตรฐานกลางของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแสดงให7เห็นถึงศักยภาพของผู7เรียนและสะท7อนถึงป�ญหาและผลการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรD ผู7วิจัยเห็นควรเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู7ให7กับผู7เรียน ให7ผู7เรียนได7เรียนรู7 มีการ

วางแผนรvวมกัน ลงมือปฏิบัติด7วยตนเองและชvวยเหลือซ่ึงกัน เน7นให7นักเรียนมีการสรุปบทเรียนแบบเห็นภาพ

อยvางมีลำดับข้ัน สามารถมองเห็นภาพรวมได7งvาย แสดงให7เห็นถึงความสัมพันธDของเน้ือหาสาระความรู7เหลvาน้ัน 

เพ่ือให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7ท่ีดีย่ิงข้ึน การแก7ป�ญหาดังกลvาวสามารถแก7ไขได7ด7วยวิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ 

การจัดกิจกรรมแบบ Jigsaw การจัดกิจกรรมแบบ Learning Together เป�นต7น วิธีการดังกลvาวเน7นให7ผู7เรียน

ปฏิบัติด7วยวิธีการการท่ีคล7ายกัน แตvจะไมvสามารถประเมินการจัดกิจกรรมและผู7เรียนทุกคนได7อยvางชัดเจน จึง

ต7องจัดการเรียนรู7แบบกลุvมรvวมมือเทคนิค STAD เน่ืองด7วยมีการทดสอบประเมินผู7เรียนทุกคร้ังท่ีเรียน อีกท้ัง

ผู7เรียนในระดับมัธยมต7นจำเป�นต7องเรียนรู7และเช่ือมโยงความรู7ของบทเรียนตvาง ๆ เข7าด7วยกันให7เห็นภาพอยvาง

ชัดเจน การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD (Student Teams - Achievement Divisions) เป�น

เทคนิคหน่ึงของการเรียนรู7แบบรvวมมือท่ีชvวยพัฒนาให7นักเรียนเกิดการเรียนรู7อยvางเหมาะสม และการจัดการ

เรียนรู7โดยใช7เทคนิคการใช7ผังกราฟ~กท่ีชvวยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหDทางคณิตศาสตรD สามารถชvวย

ให7นักเรียนเช่ือมโยงเน้ือหาสาระตvาง ๆ เข7าด7วยกันได7 

   การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือโดยใช7เทคนิค STAD เป�นรูปแบบการเรียนรู7ท่ีผู7เรียนได7ลงมือปฏิบัติส่ิง

ตvาง ๆ ด7วยตนเอง โดยแบvงนักเรียนออกเป�นกลุvม สมาชิกในกลุvมจะศึกษาบทเรียนรvวมกัน ชvวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทำความเข7าใจกันภายในกลุvม เพ่ือให7สมาชิกในกลุvมเกิดการเรียนรู7และ

เข7าใจเน้ือหาในบทเรียนมากท่ีสุด และการจัดการเรียนรู7โดยใช7เทคนิคผังกราฟ~กจะเร่ิมข้ึนหลังจากเรียนหรือทำ

กิจกรรมเสร็จแล7ว นักเรียนแตvละกลุvมสรุปความรู7ท่ีได7จากการเรียนแตvละกิจกรรมในรูปแบบของผังกราฟ~ก 

แนวคิดสำคัญของวิธีการเรียนแบบรvวมมือแบบ STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก คือการสร7างแรงจูงใจให7

นักเรียนชvวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุvมให7เกิดการเรียนรู7โดยใช7ผังกราฟ~กมาชvวยในการสรุปความรู7รวบยอด เห็น

ความสำคัญของการเรียน และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู7 

   จากข7อมูลดังกลvาวการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู7

โดยการใช7ผังกราฟ~กจะเป�นแนวทางหน่ึงท่ีจะชvวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรDและ

เสริมสร7างเจตคติท่ีดีตvอการเรียนรู7วิชาคณิตศาสตรD ผู7วิจัยจึงเลือกใช7การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือกันเพ่ือท่ีจะ

แก7ป�ญหาผลสัมฤทธ์ิต่ำของกลุvมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD ในสาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต ซ่ึงประกอบด7วย

เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก 
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วัตถุประสงคL 

  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง

สมบัติของเลขยกกำลัง กvอนและหลังได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือโดยใช7เทคนิคการสอนแบบ STAD 

รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 

  2. เพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการเรียนคณิตศาสตรDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง 

สมบัติของเลขยกกำลัง ท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือโดยใช7เทคนิคการสอนแบบ STAD รvวมกับเทคนิค

การใช7ผังกราฟ~ก 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปGท่ี 2 ท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~กหลังเรียนสูงกวvา

กvอนเรียน อยvางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

  2. คะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการเรียนคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 หลังได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียตามเกณฑDคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDในระดับสูง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาค7นคว7าคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว7ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุvมตัวอยvาง 

   1.1 ประชากร ได7แกv นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก อำเภอทvาแซะ 

จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 2 

ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 84 คน 

   1.2 กลุvมตัวอยvาง ได7แกv นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2/2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก อำเภอทvาแซะ 

จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 1 

ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ได7มาโดยการสุvมอยvางงvาย (Sample Random Sampling) 

  2. เน้ือหาท่ีใช7ในการวิจัย 

   เน้ือหาท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี เป�นเน้ือหากลุvมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD ระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

หนvวยการเรียนรู7ท่ี 1 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง 
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  3. ระยะเวลาท่ีใช7ในการวิจัย 

    ดำเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 ใช7เวลาการทดลอง 10 คาบเรียน คาบเรียน

ละ 60 นาที โดยผู7วิจัยเป�นผู7ดำเนินการสอน โดยแจกแจงเวลาได7ดังน้ี 

    3.1 ใช7เวลาในการทดลองสอน และสรุปเน้ือหา สาระการเรียนรู7 9 คาบ 

   3.2 ใช7เวลาในการทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เร่ืองสมบัติของ

เลขยกกำลัง กvอนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 20 นาที 

   3.3 ใช7เวลาในการทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เร่ืองสมบัติของ

เลขยกกำลัง หลังการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 20 นาที 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ประชากรและกลุvมตัวอยvาง 

   ประชากรท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกv นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก อำเภอทvา

แซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 

2 ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 84 คน 

   กลุvมตัวอยvางท่ีใช7ในการวิจัย ได7แกv นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2/2 โรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก 

อำเภอทvาแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 

2563 จำนวน 1 ห7องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ได7มาโดยการสุvมอยvางงvาย 

  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   2.1 ตัวแปรต7น คือ การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 

   2.2 ตัวแปรตาม ได7แกv ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง 

  3. แบบแผนการทดลอง 

   การวิจัยคร้ังน้ี เป�นการวิจัยเชิงทดลองแบบก่ึงทดลอง (quasi-experimental research) one-

group pretest-posttest design ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ5มตัวอย5าง สอบก5อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
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สัญลักษณLท่ีใช2ในแบบแผนการทดลอง 

  X  แทน  การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก 

  E แทน กลุvมทดลอง 

  T1 แทน การสอบกvอนการทดลอง 

  T2 แทน การสอบหลังการทดลอง 

 

  4. การสร7างเคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

   เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด7วย 

   4.1 แผนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เร่ือง 

สมบัติของเลขยกกำลัง จำนวน 10 แผน 

   4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง 

ข้ันตอนการสร7างเคร่ืองมือ 

   ผู7วิจัยสร7างเคร่ืองมือท่ีใช7ในการศึกษาค7นคว7าคร้ังน้ี คือ 

   4.1 แผนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก  

    4.1.1 เน้ือหาท่ีใช7ในการทดลองคือ เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง  

    4.1.2 การสร7างแผนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผัง

กราฟ~ก ได7แกv 

     4.1.2.1 การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตรD เลvม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

     4.1.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู7 ตัวช้ีวัดสำหรับเน้ือหา เร่ือง สมบัติของเลขยก

กำลัง 

     4.1.2.3 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู7แบบ

รvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เพ่ือเป�นแนวทางในการสร7างแผนการจัดการเรียนรู7 

เอกสารประกอบการเรียนรู7 และแบบทดสอบ 

     4.1.2.4 วิเคราะหDสาระการเรียนรู7กลุvมสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยก

กำลัง เพ่ือให7สอดคล7องกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทvาแซะรัชดาภิเษก 

     4.1.2.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู7และชุดกิจกรรมการเรียนรู7 ตามรูปแบบแผนการจัดการ

เรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก ประกอบการจัดการเรียนรู7 เร่ือง สมบัติ

ของเลขยกกำลัง 
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    4.1.3 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิค

การใช7ผังกราฟ~ก 

     4.1.3.1 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู7ท่ีสร7างข้ึนเสนอตvอผู7เช่ียวชาญ 3 ทvาน ด7าน

พิจารณาตรวจสอบเก่ียวกับความเท่ียงตรงของเน้ือหา ภาษา และกิจกรรมตvาง ๆ ในเอกสารประกอบการ

จัดการเรียนรู7 โดยใช7แผนการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เพ่ือ

วิเคราะหDความสอดคล7องของแผนการจัดการเรียนรู7กับจุดประสงคDการเรียนรู7 เน้ือหาและข้ันตอนการดำเนิน

กิจกรรม       

     4.1.3.2 นำแผนการจัดการเรียนรู7ท่ีได7ปรับปรุงแก7ไขแล7วไปใช7กับกลุvมตัวอยvาง 

   4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD 

    4.2.1 ข้ันตอนการสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD 

     4.2.1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล การเขียนข7อสอบ และการสร7างข7อสอบ

วิชาคณิตศาสตรD 

     4.2.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรDสาระท่ี 1 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง จาก

หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตรD เลvม 1 ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เพ่ือสร7างตารางวิเคราะหDข7อสอบวิชาคณิตศาสตรD แบvงพฤติกรรมเป�น 3 ด7าน คือ ด7านความรู7 – ความจำ 

ด7านความเข7าใจ และด7านการนำไปใช7 

     4.2.1.3 สร7างตารางวิเคราะหD จุดประสงคDการเรียนรู7ท่ีสอดคล7องกับเน้ือหา วิชาคณิตศาสตรD 

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง 

     4.2.1.4 สร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อ ตามตารางวิเคราะหDข7อทดสอบ 

    4.2.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD 

     4.2.2.1 นำแบบทดสอบเสนอให7ผู7เช่ียวชาญประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู จำนวน 1 ทvาน และผู7เช่ียวชาญทางด7านการสอนคณิตศาสตรDระดับชำนาญการและชำนาญการ

พิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง จำนวน 2 ทvาน ตรวจสอบลักษณะการใช7คำถาม 

ตัวเลือก ความสอดคล7องกับพฤติกรรมท่ีต7องการวัด ความถูกต7องด7านภาษา เพ่ือปรับปรุงแก7ไข โดยการ

คัดเลือกข7อสอบท่ีมีดัชนีความสอดคล7อง (IOC) ≥ 0.5 ได7คvาดัชนีความสอดคล7องอยูvระหวvาง 0.67 – 1.00 

     4.2.2.2 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคำแนะนำของผู7เช่ียวชาญ จากน้ันนำข7อคำถามท่ีผvานการ

ปรับปรุงแก7ไขแล7ว จำนวน 20 ข7อ จัดทำเป�นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD 
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     4.2.2.3 ทดลองใช7แบบทดสอบกับกลุvมท่ีไมvใชvกลุvมตัวอยvางจริง ท้ังแบบทดสอบกvอนเรียนและ

หลังเรียน จากน้ันวิเคราะหDหาคvาความยากและคvาความเท่ียง เพ่ือนำไปปรับปรุงแก7ไข ได7คvาความยากอยูv

ระหวvาง 0.25 – 0.79 และคvาความเท่ียง 0.70 

     4.2.2.4 นำแบบทดสอบไปใช7กับกลุvมตัวอยvางจริง 

  5. การเก็บรวบรวมข7อมูล 

   ในการวิจัยคร้ังน้ี ดำเนินการเก็บรวบรวมข7อมูลตามลำดับ ดังน้ี 

   5.1 ให7กลุvมตัวอยvางทดสอบกvอนเรียน (Pretest) โดยใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรDแล7วนำผลการสอบมาตรวจให7คะแนน 

   5.2 ดำเนินการทดลองโดยผู7วิจัยดำเนินการสอนเอง ใช7การจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค 

STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก กับนักเรียนห7อง 2/2 โดยใช7ระยะเวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 

60 นาที  

   5.3 เม่ือส้ินสุดการสอนตามกำหนด ทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช7แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDชุดเดิม 

   5.4 ทำการตรวจให7คะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDแล7วนำผล

คะแนนท่ีได7มาวิเคราะหD โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตvอไป 

  6. การวิเคราะหDข7อมูล 

   6.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDกvอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี

ได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก สถิติท่ีใช7คือ คvาเฉล่ีย

และสvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนของนักเรียนกvอนเรียน(x ̅= 11.01, S.D. = 2.70) และหลังเรียน(x ̅= 

15.63, S.D. = 3.02) 

  6.2 เพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการเรียนคณิตศาสตรDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือโดยใช7เทคนิคการสอนแบบ STAD รvวมกับ

เทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก โดยใช7สูตรคะแนนพัฒนาการ และแปลคะแนนตามเกณฑDระดับพัฒนาการ โดยใช7

เกณฑDของศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 266-267) คือ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธD 76 – 100, 51 – 75, 26 – 50 

และ 0 – 25 ระดับพัฒนาการ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต7น ตามลำดับ 

 

ผลการวิเคราะหLข2อมูล 

  1. การเปรียบเทียบผลการทดสอบกvอนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค 

STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 จำนวน 
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40 คน เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียน(x ̅= 15.63, S.D. = 3.02) สูงกวvากvอนเรียน(x ̅= 11.01, S.D. 

= 2.70) อยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2. ผู7วิจัยได7ใช7แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD ศึกษาคะแนนพัฒนาการ ของ

นักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก โดยใช7คะแนน

กvอนเรียนและหลังเรียน จากฐานคะแนนเต็ม 20 คะแนน ของนักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือ

ด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง   โดยใช7สูตรคะแนน

พัฒนาการสัมพัทธD พบวvา นักเรียนท่ีได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการ

ใช7ผังกราฟ~ก มีคะแนนพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง หลัง

การจัดการเรียนรู7สูงกวvากvอนการจัดการเรียนรู7 เม่ือพิจารณาคะแนนสัมพัทธDแล7วทำให7รู7วvานักเรียนแตvละคนมี

คะแนนพัฒนาการสัมพัทธDเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย ร7อยละ 53.99 ซ่ึงอยูvในเกณฑDพัฒนาการระดับสูง และนักเรียนสvวน

ใหญvจะมีการพัฒนาการในระดับกลางร7อยละ 35 พัฒนาการในระดับสูงมากร7อยละ 27.5 พัฒนาการใน

ระดับสูงร7อยละ 20 และพัฒนาการในระดับต7นร7อยละ 17.5 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคDของการวิจัย ดังน้ี 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช7การจัดการเรียนรู7แบบ

รvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก ผลการทดสอบหลังเรียนมีคvาเฉล่ีย 15.63 คะแนน 

คิดเป�นร7อยละ 78.15  สูงกวvาผลการทดสอบกvอนเรียนมีคvาเฉล่ีย 11.10  คะแนน คิดเป�นร7อยละ  55.50 อยvาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล7องกับสมติฐานท่ีต้ัง เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู7แบบ

รvวมมือโดยใช7เทคนิค STAD เป�นรูปแบบการเรียนรู7ท่ีผู7เรียนได7ลงมือปฏิบัติส่ิงตvาง ๆ ด7วยตนเอง เป~ดโอกาสให7

นักเรียนได7เรียนรู7รvวมกัน ส่ือความเข7าใจและยอมรับผู7พูด ให7ความสำคัญแกvสมาชิกทุกคนเทvาเทียมกัน นักเรียน

ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงได7ชvวยเหลือผู7เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ำกวvา การทำงานกลุvม

รvวมกันยังชvวยกระตุ7นให7สมาชิกในกลุvมรvวมแรงรvวมใจกันเรียนมากข้ึนทำให7เกิดผลสำเร็จท่ีดี สอดคล7องกับ

งานวิจัยของเพ็ญศิริ ศรีชมภู (2558) ชไมพร รังสิยานุพงศD (2558) ท่ีพบวvา ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยการ

จัดการเรียนรู7แบบกลุvมรvวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวvากvอนเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิสูงกวvาเกณฑDท่ีกำหนด

ไว7 นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการระหวvางเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีเจตคติตvอการเรียนวิชาคณิตศาสตรD ระดับดี

ข้ึนไป อีกท้ังสอดคล7องกับงานวิจัยของ Austin, Darrel A. (1996) ซ่ึงได7แบvงนักศึกษาระดับวิทยาลัยเป�น 2 

กลุvม คือ กลุvมทดลอง ซ่ึงเรียนแบบรvวมมือและกลุvมควบคุมซ่ึงเรียนแบบวิธีปกติ ผลการวิจัยพบวvานักเรียนท่ี

เรียนแบบรvวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรDสูงกวvากลุvมควบคุม และ Maelasari & Wahyudin 
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(2017) พบวvานักเรียนท่ีเรียนโดยใช7เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรD หลังเรียน

สูงกวvากvอนเรียน 

  สำหรับการใช7การสอนแบบโครงสร7างความรู7หรือแผนผังความคิด เป�นการฝ̈กให7ผู7เรียนรวบรวมข7อมูล

หรือความรู7จากการศึกษาค7นคว7า การอvาน การฟ�งคำบรรยาย แล7วนำข7อมูลมาจัดกลุvม เขียนเป�นภาพแสดงให7

เห็นถึงโครงสร7างความคิด กระบวนการคิด และความสัมพันธDของกระบวนการคิด โดยใช7รูปภาพ หรือแผนภาพ 

สอดคล7องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ  รังคพุทธมานะ (2559) อนันตDธชัย คำหาญ, พิทักษD วงษDชาลี และ ถาด

ทอง ปานศุภวัชร (2562) ท่ีพบวvา การคิดวิเคราะหDและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวvา

กvอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก การจัดการเรียนรู7แบบดังกลvาวกระตุ7นให7เกิดการใช7

ความคิดตามลำดับข้ันอยvางมีเหตุผลท่ีจะสvงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให7ดีข้ึนได7 

  2. คะแนนพัฒนาการสัมพัทธDทางการเรียนคณิตศาสตรD เร่ือง สมบัติของเลขยกกำลัง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 หลังได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร7อยละ 53.99 ตามเกณฑDคะแนนพัฒนาการสัมพัทธDในระดับสูง สอดคล7องกับงานวิจัยของอทิติยา 

สวยรูป (2556) ท่ีพบวvา นักเรียนท่ีเรียนด7วยวิธีแบบกลุvมรvวมมือโดยใช7เทคนิค STAD โดยรวมมีคะแนน

พัฒนาการอยูvในระดับคุณภาพท่ีดีเย่ียม ผลการวิจัยคร้ังน้ีมีนักเรียนท่ีมีพัฒนาการระดับสูงมาก ร7อยละ 27.5 

พัฒนาการระดับสูง  ร7อยละ 20 พัฒนาการระดับกลาง ร7อยละ 35 และ พัฒนาการระดับต7น ร7อยละ 17.5 ซ่ึง

กลุvมนักเรียนท่ีมีคะแนนพัฒนาการระดับต7นน้ันเป�นนักเรียนท่ีมีการเรียนอยูvในระดับพอใช7 จากการนำคะแนน

กvอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุvมน้ีมาศึกษาข7อมูลเพ่ิมเติมปรากฏวvา สvวนใหญvนักเรียนทำผิดซ้ำในข7อ

เดิมท้ังกvอนเรียนและหลังเรียน และเป�นข7อเดียวกันท่ีนักเรียนกลุvมน้ีทำผิดเหมือนกัน จากน้ันได7มาวิเคราะหD

ข7อสอบรายข7อท่ีนักเรียนกลุvมน้ีทำผิดเหมือนกันจะเห็นได7วvาข7อสอบเหลvาน้ันเป�นข7อสอบท่ีมีกระบวนการคิด

มากกวvาหน่ึงข้ันและเป�นข7อท่ีมีความซับซ7อน แสดงวvานักเรียนกลุvมน้ีมีความเข7าใจท่ีผิดพลาดเน่ืองด7วยข7อสอบ

ข7อเหลvาน้ันยากสำหรับนักเรียนกลุvมอvอน 

 

ข2อเสนอแนะ 

  1.  ข7อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช7 

   1.1 เน่ืองจากวิธีสอนแบบมีสvวนรvวมโดยใช7แผนผังกราฟ~กเป�นวิธีสอนท่ีนักเรียนต7องอาศัยความรู7เดิม

กvอนมาเรียนรู7เร่ืองใหมv ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให7ผู7เรียนเกิดการเรียนรู7 ครู ผู7สอน

จะต7องจัดกิจกรรมให7ผู7เรียนได7ทบทวนเพ่ือสร7างพ้ืนฐานจากประสบการณD เดิมกvอน เพ่ือนำความรู7เดิมไป

เช่ือมโยงกับความรู7ใหมv  

   1.2 ครูควรเตรียมความพร7อม จัดเตรียมส่ือ อุปกรณD สภาพแวดล7อมให7เหมาะสม และเพียงพอกับ

นักเรียน เน่ืองจากการใช7เทคนิคแผนผังกราฟ~กจำเป�นท่ีจะต7องอาศัยอุปกรณD เชvน สี ปากกาเมจิก ในการ
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ทำงาน ซ่ึงถ7าอุปกรณDเหลvาน้ีไมvเพียงพอในคาบเรียนน้ันๆ จะสvงผลให7นักเรียนมีความไมvตvอเน่ืองในการทำงาน

กลุvม และเสียเวลาซ่ึงมีจำกัดในแตvละคาบ ถ7าครูไมvได7ช้ีแจงให7นักเรียนนำมาเองต้ังแตvต7น จำเป�นท่ีครูจะต7องมี

การจัดเตรียมให7เพียงพอสำหรับทุกกลุvม  

   1.3 ในการจัดการเรียนการสอนหน่ึงคร้ังอาจต7องอาศัยหลายเทคนิคในการสอนรvวมกันมากกวvาน้ี 

เชvน เทคนิคการต้ังคำถาม เทคนิคการยกตัวอยvาง เพ่ือผลของการจัดการเรียนรู7ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง

ข้ึนอยูvกับเน้ือหาแตvละบทเรียน 

  2. ข7อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตvอไป 

     ผู7วิจัยมีข7อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตvอไป สำหรับผู7ท่ีสนใจในวิธีสอนแบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD 

รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~กควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและทำการวิจัยในประเด็นตvอไปน้ี 

   2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู7โดยจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD 

รvวมกับเทคนิคการใช7ผังกราฟ~ก วvาเม่ือเวลาผvานไป ความรู7ท่ีนักเรียนเคยได7จากการเรียนรู7แบบรvวมมือน้ี ระดับ

คะแนนมีการเปล่ียนแปลงมากน7อยเพียงใด 

   2.2 ควรศึกษาการนำการจัดการเรียนรู7แบบรvวมมือด7วยเทคนิค STAD รvวมกับเทคนิคการใช7ผัง

กราฟ~ก ไปศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชvน ความสามารถในการคิดวิเคราะหD ความสามารถในการแก7ป�ญหา หรือ

พฤติกรรมการทำงานกลุvม เป�นต7น 
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บทคัดยDอ 

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคD เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชา

งานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู 7ผqาน Google Apps for Education ของนักศึกษาสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี โดยใช7สื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางาน

ไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัย

การอาชีพป[ตตานีที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD 

โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education เป~นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกq 

สื่อการสอนออนไลนD แบบประเมินคุณภาพสื่อของการสอนออนไลนD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา กลุqมตัวอยqางที่ใช7เป~นนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัย

การอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD 

ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน ซ่ึงได7จากการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล 

ได7แกq คqาเฉล่ีย สqวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคqาคะแนนที (T-Score) ผลการวิจัย พบวqา 

             1. ส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ท่ีพัฒนาข้ึน 

9 หนqวยการเรียนรู7 มีคุณภาพ โดยภาพรวมอยูqในระดับดีมาก อยูqในระดับดี (M = 4.41 ; SD = 0.49)   
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             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาด7วยคqาคะแนนทีเฉล่ีย (Average T-Score) กqอนเรียน มีคqา 

เทqากับ 40.57 และหลังเรียน มีคqาเทqากับ 59.43 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวqากqอนเรียน ซ่ึงมี

การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 18.86 คิดเป~นร7อยละ 46.48 

             3. นักศึกษามีความพึงพอใจตqอส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD โดยภาพรวมอยูqในระดับมากท่ีสุด (M = 4.86 ; SD = 0.34)   

 

คำสำคัญ :  ส่ือการสอนออนไลนD  เทคนิคอินโฟกราฟnก  

 

Abstract 

 This researching on " The study of online teaching materials development with info 

graphic techniques for electrical and electronic subject by Google Apps for Education of 

electronic students at Pattani Industrial and Community Education College" has the objectives; 

(1) to develop online teaching material with info graphic techniques (2) to compare academic 

achievement of electronic students and (3) to study the satisfaction of the Electronic students 

with this Online Teaching Material.  The research model is action research.  Research 

instruments were online teaching materials and quality assessment, academic achievement 

test and the students' satisfaction assessment.  The sample used as the diploma students in 

industrial electronics for nine persons by purposive method.  The statistics used for data 

analysis were mean, standard deviation and T-Score. The research results revealed that: 

             1. The developed online teaching materials for electrical and electronic subject 

with info graphic techniques nine lessons were good quality in overall. (M = 4.41 ; SD = 0.49)   

             2. The academic achievement of students with the Average T-Score before study 

was 40.57 and after class was 59.43 with higher post-study achievement than before. Which 

has an increase of 18.86, or 46.48 percent. 

             3. The students were satisfied at the most level with this online teaching materials 

with info graphic techniques in overall. (M = 4.86 ; SD = 0.34) 

 

Keywords: Teaching Materials, Online e-book, Google Apps for Education 
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บทนำ 

   แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู7สำหรับพลเมืองทุกชqวงวัยตั้งแตqแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมี

จุดมุqงหมายที่สำคัญ คือ การมุqงเน7นการประกัน โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษา เพ่ือ

การมีงานทำ และสร7างงานได7ภายใต7บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด7วย

นวัตกรรม และความคิดสร7างสรรคD รวมทั้ง ความเป~นพลวัตร เพื่อให7ประเทศไทยสามารถก7าวข7ามกับดัก

ประเทศที่มีรายได7ปานกลางไปสูqประเทศที่พัฒนาแล7ว ซึ่งได7กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปoาหมายของ  

การพัฒนาการศึกษา ภายใต7กรอบแผนการศึกษาแหqงชาติ 5 ประการ ได7แ กq การเข7าถึง ความเทqาเทียม 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และตอบโจทยDบริบทที ่เปลี ่ยนแปลง ทั ้งนี ้ หนึ ่งในแนวทางการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรDการสqงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คือ จัดระบบการเรียนรู7ออนไลนDผqาน

ระบบอินเตอรDเน็ตที่มีระบบฐานข7อมูลการเรียนรู7ของผู7เรียนที่สามารถเข7าถึงได7งqายและสามารถเรียนรู7ได7

ตลอดเวลา (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.) 

   การเรียนรู7ทางอิเล็กทรอนิกสDหรืออีเลิรDนนิ่ง เป~นการเรียนรู7ออนไลนDที่ใช7ทรัพยากรตqาง ๆ รวมกันใน

ระบบอินเทอรDเน็ต เพื่อสร7างระบบการเรียนการสอน การสนับสนุนและสqงเสริมให7เกิดการเรียนรู7อยqางมี

ความหมายตรงกับความต7องการของผู7สอนและผู7เรียน โดยการออกแบบและจัดระบบให7เช่ือมโยงเป~นเครือขqาย 

ที่สามารถเรียนรู7ได7ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน ผู7เรียนสามารถเรียนรู7ได7อยqางอิสระตามความสามารถและความ

สนใจของตนเอง มีเครื่องมือวัดผลการเรียนซึ่งผู7สอนจะเป~นผู7ชqวยเหลือผู7เรียนในการค7นหา การประเมิน การใช7

ประโยชนDจากเนื้อหา สื่อรูปแบบตqาง ๆ ที่มีให7บริการ เชqน ข7อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ 

จะถูกสqงไปยังผู7เรียนผqานโปรแกรมคอมพิวเตอรDที่สามารถดูข7อมูลและโต7ตอบกับข7อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บใน

หน7าเว็บ มีระบบปฏิสัมพันธDกับผู7เรียนและสามารถเรียนรู7รqวมกันได7 โดยผู7เรียน ผู7สอนและเพื่อนรqวมชั้นเรียน

ทุกคนสามารถติดตqอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวqางกันเชqนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติด7วย

เคร่ืองมือติดตqอส่ือสารท่ีทันสมัยในรูปแบบออนไลนD (ศยามน  อินสะอาด, 2561). 

   Google Apps for Education มีแอปพลิเคช่ันบริการมากมาย เชqน Google Classroom ใช7สำหรับ

บริหารจัดการระบบการเรียนรู7ออนไลนDที่ได7รับการยอมรับและผู7สอนนิยมใช7กันมาก ใช7งานงqาย สะดวกรวดเร็ว 

และใช7ฟรี สามารถสร7างห7องเรียนได7เร็วไมqจำกัด โดยผู7ใช7งานจะต7องมี e-mail Account ของ Gmail ท้ังผู7สอน

และผู7เรียน จึงจะสามารถใช7งานรqวมกันได7 ไมqจำกัดพื้นที่ห7องเรียน ใช7ระบบการฝากไฟลDที่ Google Drive และ  

ผู7สอนสามารถจัดการห7องเรียน วางแผนการสอนและเนื้อหา กิจกรรม มอบหมายงานได7ผqานทางคอมพิวเตอรD

และมือถือได7ทุกที่ ผู7เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และสqงงานตามที่ผู7สอนกำหนด ผู7สอนสามารถให7ข7อแนะนำ

ตรวจงาน แจ7งคะแนนผู7เรียนรายบุคคลและจัดสภาพแวดล7อมในห7องเรียนได7ตลอดเวลาผqานแอปพลิเคชั่นของ 

Google Classroom ในสqวนของ Google Form เป~นแอปพลิเคชั่นท่ีสามารถนำมาประยุกตDใช7ในรูปแบบ

ปฏิสัมพันธDระหวqางผู7เรียนกับเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินและอื่น ๆ 
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โดยรองรับข7อมูลทั ้งข7อความ รูปภาพทั ่ว ๆ ไป และภาพท่ีออกแบบเอง (ศูนยDเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแมqโจ, ม.ป.ป.) ทั้งน้ี อินโฟกราฟnกเป~นเทคนิควิธีที่ดีในการถqายทอดความรู7ด7วยรูปภาพในบทเรียน

อีเลิรDนนิ่ง โดยเฉพาะอยqางยิ่งสำหรับผู7เรียนแบบเรียนรู7ทางสายตาที่เรียนรู7ได7ดี เมื่อเรียนจากรูปภาพ แผนภูมิ 

แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป~นเรื่องราว เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สามารถใช7แผงผังการคิด แผนท่ี

ความคิด เทคนิคการสอนรูปแบบตqาง ๆ การใช7คำถาม การใช7ภาพหรือแผนภาพ เพ่ือให7การนำเสนอในบทเรียน

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับข7อมูลบนเว็บไซตD นิตยสารหรือโฆษณา นอกจากนี้ ลักษณะเดqนของ

อินโฟกราฟnก คือ สื่อสารสนเทศรูปแบบของภาพนิ่งที่สรุปเนื้อหาใจความชัดเจน สามารถเผยแพรqหรือจัดทำ

เป~นข7อมูลอ7างอิงในรูปแบบของภาพนิ่งและสื่อสารสนเทศที่จัดทำในรูปแบบของการนำเสนอเคลื่อนไหว เป~น

ข้ันตอนลำดับเหตุการณD (ศยามน  อินสะอาด, 2561) ซ่ึงสามารถใช7ได7กับทุกกลุqมรายวิชา 

  รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD เป~นรายวิชาในกลุqมปรับพื้นฐานวิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสDและสาขาวิชาอื่น ๆ ตามโครงสร7างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

สำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข7าศึกษาตqอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึง

นักศึกษาจะต7องเรียนให7ผqานเกณฑDที่กำหนดไว7 จึงจะจบหลักสูตรได7 (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 

2563) การจัดการเรียนการสอนในวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ยังประสบป[ญหาในการจดจำของผู7เรียน 

เนื่องจากรายละเอียดของเนื้อหามีจำนวนมาก รวมท้ัง ผู7เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามที่เรียนวิชาศาสนาควบคูqกับวิชาสามัญ ซึ่งใช7ภาษาท7องถิ่นสำหรับสื่อสารในชั้นเรียน จึงสqงผลตqอความ

เข7าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูqในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัด 

การเรียนการสอนที่ผqานมาด7วยวิธีการใช7สื่อเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ PDF (Portable Document 

Format) ควบคูqกับการบรรยาย อยูqในระดับปานกลาง มีคะแนนทีเฉลี่ย เทqากับ 47.03 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ

กับ กิจกรรมสqงเสริมการเรียนรู7ออกแบบการสอนด7วยวิธีการเรียนรู7ด7วยตนเองผqานสื่อเพาเวอรDพอยตD โดย

หลากหลายวิธี พบวqา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีเทqากับ 56.15 ซึ่งสูงขึ้นหรือมีการพัฒนาร7อยละ 19.38  

ดังนั้น ผู7วิจัยในฐานะครูผู7สอน จึงสนใจพัฒนาสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoา

และอิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน Google Classroom รqวมกับแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ของ Google Apps 

for Education และได7ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู7 โดยให7ผู7เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน ทำแบบฝ¢กหัดด7วย

ตนเองตามศักยภาพ และทบทวนหรือทดสอบความเข7าใจด7วยวิธีการถาม-ตอบจากครูผู7สอนหรือใช7โปรแกรม

เกมท่ีตอบสนองการเรียนการสอนทันทีทันใด เพ่ือมุqงให7เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน   

  

วัตถุประสงค/การวิจัย 

            1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดย

การเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education ของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 
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            2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพ

ป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่ 1 ท่ีใช7สื ่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education   

            3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่ 1 ที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางาน

ไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education  

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

            การพัฒนาและศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

            1. ขอบเขตของเน้ือหา 

               1.1 คุณภาพส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD  

               1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยใช7ส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education  

               1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education 

            2. ประชากรและกลุDมตัวอยDาง 

               2.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี จำนวน 64 คน ท่ี

กำลังศึกษาในระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปGการศึกษา 2563   

               2.2 กลุqมตัวอยqาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD สาขางานอิเล็กทรอนิกสDอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปGท่ี 1 จำนวน 9 คน ซ่ึงได7มาจากการเลือก 

แบบเจาะจง เฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

            กระบวนการดำเนินการวิจัย ผู7วิจัยได7ดำเนินการตามข้ันตอนตqาง ๆ ดังน้ี            

            1. ประชากรและกลุDมตัวอยDาง 

               1.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี จำนวน 64 คน ท่ี

กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปGการศึกษา 2563 
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               1.2 กลุqมตัวอยqาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD สาขางานอิเล็กทรอนิกสDอุตสาหกรรม 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่ 1 จำนวน 9 คน ซึ่งได7มาจากการเลือก

แบบเจาะจง เฉพาะท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 

            2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

               2.1 ตัวแปรอิสระ คือ  สื ่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD ท่ีพัฒนาข้ึน โดยการเรียนรู7ผqาน Google Apps for Education 

               2.2 ตัวแปรตาม ได7แกq 

                   1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 

ซึ่งใช7สื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดยการเรียนรู7ผqาน 

Google Apps for Education 

                   2) ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ที่มีตqอส่ือ

การสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD   

            3. ข้ันตอนการสร1างและพัฒนานวัตกรรม 

                   การสร7างสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD มี

รายละเอียดของการสร7างและพัฒนาตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD 

                    2) วิเคราะหDหลักสูตรจากเนื้อหาของจุดประสงคDรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย

รายวิชารายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD   

                    3) กำหนดหัวข7อเร่ืองหรือช่ือหนqวยการเรียนรู7 

                    4) ศึกษาเอกสาร หนังสือแบบเรียน วารสารและแหลqงเรียนรู7บนเครือขqายอินเทอรDเน็ตท่ี

เก่ียวข7องกับรายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD   

                    5) กำหนดจุดประสงคDการเรียนรู7ทุกหนqวยการเรียนรู7 ให7สอดคล7องกับจุดประสงคDรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

                    6) ดำเนินการสรุปประเด็นเนื้อหาทุกหัวข7อเรื่องในหนqวยการเรียนรู7 เพื่อออกแบบหรือสร7าง 

สื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก จำนวน 9 หนqวยการเรียนรู7 โดยใช7โปรแกรมสำเร็จรูป (Power 

Point : เพาเวอรDพอยตD) 

                    7) แปลงไฟลDเป~นรูปแบบ JPEG แล7วนำไฟลDรูปภาพมาแทรกใน Google Forms และเอกสาร 

ประกอบการสอน ซ่ึงเป~นเน้ือหาบทเรียนในการเรียนรู7ของผู7เรียน 

                    8) จัดทำแบบทดสอบออนไลนDด7วย Google Forms แบบเลือกตอบ 
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                    9) สร7างห7องเรียนด7วย Google Classroom โดยเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นตqาง ๆ ที่เกี่ยวข7อง

ตามท่ีได7ออกแบบไว7สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู7แบบออนไลนDของผู7เรียน 

            4. การสร1างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

                 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย   

                4.1 แบบประเมินคุณภาพของผู7เชี่ยวชาญที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD มีรายละเอียดของการสร7างและการหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ศึกษาตัวอยqางแบบประเมินส่ือการสอนจากแหลqงข7อมูลตqาง ๆ เชqน หนังสือ วิทยานิพนธD 

                    2) วิเคราะหD ออกแบบและสร7างแบบประเมิน โดยแบqงออกเป~น 3 ตอน ดังน้ี 

                       (1) ตอนที่ 1 ข7อมูลทั่วไปของผู7เชี่ยวชาญ เป~นแบบสำรวจรายการ ประกอบด7วย วุฒิสูงสุด

ทางการศึกษา ได7แกq ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สqวนประสบการณDในการสอน ได7แกq ต่ำกวqา 5 ปG 

5 – 10 ปG และ 10 ปGข้ึนไป 

                        (2) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟ

กราฟnก เป~นแบบประมาณคqา 5 ระดับ ได7แกq ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช7 และ ปรับปรุง ซึ่งแบqงรายการประเมิน

ออกเป~น 5 ด7าน ประกอบด7วย ด7านที่ 1 ด7านเนื้อหา ด7านท่ี 2 ด7านภาพประกอบ ด7านท่ี 3 ด7านการใช7ภาษาใน

การเขียน ด7านท่ี 4 ด7านคุณประโยชนD และด7านท่ี 5 ด7านรูปเลqมและการจัดพิมพD 

                        (3) ตอนท่ี 3  ข7อคิดเห็น/ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

                    3) นำแบบประเมินท่ีสร7างเสร็จแล7ว ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไข  

                    4) สqงแบบประเมินสื่อการสอนให7แกqผู7เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล7องของข7อคำถาม

กับคำนิยาม   

                    5) นำผลการประเมินท่ีได7มาวิเคราะหDหาคqาดัชนีความสอดคล7องของข7อคำถามกับคำนิยาม  

                    6) นำส่ือการสอนออนไลนDพร7อมแบบประเมินคุณภาพ ให7ผู7เช่ียวชาญเป~นผู7ประเมิน   

                    7) นำผลการประเมินที่ได7มาวิเคราะหDหาคqาเฉลี่ยและสqวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทุกข7อของ

รายการประเมิน ภาพรวมแตqละด7าน และภาพรวมท้ังหมด 

                4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดของการสร7างและการหาคุณภาพตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ออกแบบหรือสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให7สอดคล7องกับจุดประสงคDเชิง

พฤติกรรม ให7ครบท้ัง 9 หนqวยการเรียนรู7 ตามหัวข7อเร่ืองท่ีได7วิเคราะหDไว7 

                    2) ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก7ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร7างเสร็จ 

                    3) ออกแบบหรือสร7างแบบประเมินความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับจุดประสงคDเชิง

พฤติกรรม ให7ครบท้ัง 9 หนqวยการเรียนรู7 
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                    4) ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไขแบบประเมินความสอดคล7องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

                    5) สqงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์พร7อมแบบประเมินความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับ

จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม เพ่ือให7ผู7เช่ียวชาญ จำนวน 3 ทqาน เป~นผู7ประเมินพิจารณาข7อคำถาม  

                    6) นำผลการประเมินที่ได7มาวิเคราะหDหาคqาดัชนีความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับ

วัตถุประสงคDแตqละข7อ ท้ัง 9 หนqวยการเรียนรู7  

                    7) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช7กับกลุqมควบคุม ซึ่งเป~นนักศึกษาที่เคยเรียน

ในรายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD   

                    8) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุqมควบคุมท่ีได7ทดลองใช7  

                    9) นำคะแนนที่ได7จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาจัดเรียงลำดับจาก

คะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ำสุด 

                    10) วิเคราะหDหาคqาดัชนีความยากงqาย คqาอำนาจจำแนก และคqาความเช่ือม่ัน 

                4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตqอส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

มีรายละเอียดของการสร7างและการหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ศึกษาลักษณะและตัวอยqางแบบประเมินคุณภาพของส่ือการสอนออนไลนD  

                    2) ออกแบบและสร7างแบบประเมิน เป~นแบบมาตรสqวนประมาณคqา 5 ระดับ ได7แกq มากที่สุด 

มาก ปานกลาง น7อยและน7อยที่สุด โดยแบqงรายการประเมิน ออกเป~น 3 ด7าน ประกอบด7วย ด7านเนื้อหาและ

การใช7ภาษา ด7านภาพประกอบและการออกแบบ และ ด7านประโยชนDและการใช7งาน 

                    3) นำแบบประเมินท่ีสร7างเสร็จแล7ว ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไข  

                    4) นำแบบประเมินความพึงพอใจ ให7นักศึกษากลุqมทดลองทำการประเมิน     

                    5) วิเคราะหDผลการประเมินโดยหาคqาเฉลี่ยทุกข7อของรายการประเมิน ภาพรวมของแตqละด7าน 

และภาพรวมท้ังหมด 

                    6) วิเคราะหDหาคqาความเช่ือม่ันของผลการประเมินความพึงพอใจตqอส่ือการสอนออนไลนD  

            5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมข1อมูล 

                การเก็บรวบรวมข7อมูล ได7ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

                5.1 ระดับคุณภาพของสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD โดยจัดเก็บจากผู7เชี่ยวชาญที่ทำการประเมินสื่อการสอนออนไลนD แล7วนำผลการประเมิน เพ่ือ

ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย           

                5.2 ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยได7จัดเก็บจากนักศึกษากลุqมตัวอยqาง 

แล7วนำผลการประเมิน เพ่ือดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ได7แกq 

                    1) ผลการทดสอบประมวลความรู7กqอนเรียน ทำการตรวจและบันทึกผล                                    
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                    2) ผลการทดสอบกqอนเรียนในแตqละหนqวยการเรียนรู7 ทำการตรวจและบันทึกผล  

                    3) ผลการทำแบบฝ¢กหัด หลังศึกษาเนื้อหาบทเรียนในแตqละหนqวยการเรียนรู7 ทำการตรวจและ

บันทึกผล   

                    4) ผลการปฏิบัติงานตามใบงาน ในแตqละหนqวยการเรียนรู7 ทำการตรวจและบันทึกผล  

                    5) ผลการทดสอบหลังเรียนในแตqละหนqวยการเรียนรู7 ทำการตรวจและบันทึกผล  

                    6) ผลการทดสอบประมวลความรู7หลังเรียน ทำการตรวจและบันทึกผล                            

                    7) นำผลคะแนนท่ีได7ในแตqละกิจกรรม ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย           

                5.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา โดยได7จัดเก็บจากนักศึกษากลุqมตัวอยqาง แล7วนำผลการ

ประเมิน เพ่ือดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย 

 

            6. วิธีการวิเคราะห/ข1อมูล 

                 การวิเคราะหDข7อมูล ดำเนินการโดยใช7โปรแกรมคอมพิวเตอรDสำเร็จรูปตามวัตถุประสงคDและ

สมมุติฐานในประเด็นตqอไปน้ี 

                 6.1 คqาเฉล่ีย (Mean) และสqวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะหDจากผล

การประเมิน ดังน้ี 

                     1) คุณภาพของเอกสารประกอบสื ่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnกจาก

ผู7เชี่ยวชาญ โดยกำหนดระดับการประเมินและการแปลความหมายตามเกณฑDสัมบูรณD ได7แกq คqาเฉลี่ย 4.50-

5.00 มีคุณภาพอยูqในระดับดีมาก 3.50-4.49 มีคุณภาพอยูqในระดับดี คqาเฉลี่ย 2.50-3.49 มีคุณภาพอยูqใน

ระดับปานกลาง คqาเฉลี่ย 1.50-2.49 มีคุณภาพอยูqในระดับพอใช7 และ คqาเฉลี่ย 1.00-1.49 มีคุณภาพอยูqใน

ระดับควรปรับปรุง 

                     2) ความพึงพอใจของนักศึกษากลุqมตัวอยqางที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟ

กราฟnก โดยกำหนดระดับการประเมินและการแปลความหมายตามเกณฑDสัมบูรณD ได7แกq คqาเฉล่ีย 4.50-5.00 มี

ความพึงพอใจอยูqในระดับมากที่สุด คqาเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจอยูqในระดับมาก คqาเฉลี่ย 2.50-3.49 มี

ความพึงพอใจอยูqในระดับปานกลาง คqาเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจอยูqในระดับน7อย และ คqาเฉลี่ย 1.00-

1.49 มีความพึงพอใจอยูqในระดับน7อยท่ีสุด 

                 6.2 คqาคะแนนที (T-score) วิเคราะหDจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียนเพื่อหาระดับ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยใช7สื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoา

และอิเล็กทรอนิกสD  
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ผลการวิจัย 

            การวิเคราะหDข7อมูลและการแปลผล จำแนกตามวัตถุประสงคD ดังน้ี 

            1. การวิเคราะหDคุณภาพของสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและ

อิเล็กทรอนิกสD ซ่ึงสามารถแสดงข7อมูลได7ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คqาเฉล่ีย และสqวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามผลการประเมินของผู7เช่ียวชาญท่ีมีตqอส่ือการสอนออนไลนD

ด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ท่ีผู7วิจัยพัฒนาข้ึน 

รายการ X SD การแปลผล 

1. ด7านการใช7ภาษาในการเขียน 4.20 0.414 ดี 

2. ด7านเน้ือหา       4.57 0.407 ดีมาก 

3. ด7านภาพประกอบ 4.22 0.427 ดี 

4. ด7านรูปเลqมและการจัดพิมพD 4.53 0.516 ดีมาก 

5. ด7านคุณประโยชนD 4.50 0.514 ดีมาก 

    ภาพรวม 4.41 0.495 ดี 

 

            จากตารางท่ี 1 พบวqา ผู7เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD โดยภาพรวม มีคุณภาพ อยูqในระดับดี (X = 4.41 ; SD = 0.495) เม่ือ

พิจารณารายด7าน พบวqา ด7านเนื้อหา ด7านคุณประโยชนD และด7านรูปเลqมและการจัดพิมพD อยูqในระดับดีมาก 

สqวนด7านภาพประกอบและด7านการใช7ภาษาในการเขียน อยูqในระดับดี ตามลำดับ 

            2. การวิเคราะหDคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัย   

การอาชีพป[ตตานี ซ่ึงแสดงข7อมูลด7วยคqาคะแนนที (T Score) ได7ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนทีเฉล่ีย (Average T-Score) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนใน  

             รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD โดยใช7ส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

 คะแนนกqอนเรียน   คะแนนหลังเรียน  

เลขท่ี คะแนน Z Score T Score เลขท่ี คะแนน Z Score T Score 

1 27 -1.313543599 36.86456 1 50 0.820037106 58.20037 

2 29 -1.128014842 38.71985 2 53 1.098330241 60.9833 

3 31 -0.942486085 40.57514 3 57 1.469387755 64.69388 
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 คะแนนกqอนเรียน   คะแนนหลังเรียน  

เลขท่ี คะแนน Z Score T Score เลขท่ี คะแนน Z Score T Score 

4 29 -1.128014842 38.71985 4 52 1.005565863 60.05566 

5 35 -0.571428571 44.28571 5 50 0.820037106 58.20037 

6 31 -0.942486085 40.57514 6 49 0.727272727 57.27273 

7 29 -1.128014842 38.71985 7 52 1.005565863 60.05566 

8 33 -0.756957328 42.43043 8 49 0.727272727 57.27273 

9 35 -0.571428571 44.28571 9 50 0.820037106 58.20037 

  ผลรวม 365.1763   ผลรวม 534.9351 

  คqาเฉล่ีย 40.57514   คqาเฉล่ีย 59.43723 

 

            จากตารางที่ 2 พบวqา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด7วยคqาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T-

Score) กqอนเรียน มีคqาคะแนนทีเฉลี่ย เทqากับ 40.57 สqวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคqาคะแนนที

เฉลี่ย เทqากับ 59.43 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวqากqอนเรียน 18.86 ซึ่งมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น คิด

เป~นร7อยละ 46.48 

            3. การวิเคราะหDระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพ

ป[ตตานี ซ่ึงสามารถแสดงข7อมูลได7ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คqาเฉลี่ย และสqวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตqอสื่อการสอนออนไลนD

ด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ท่ีผู7วิจัยพัฒนาข้ึน 

รายการ X SD การแปลผล 

1. ด7านเน้ือหาและการใช7ภาษา 4.91 0.288 มากท่ีสุด 

2. ด7านภาพประกอบและการออกแบบ       4.78 0.422 มากท่ีสุด 

3. ด7านประโยชนDและการใช7งาน 4.89 0.319 มากท่ีสุด 

    ภาพรวม 4.86 0.345 มากท่ีสุด 

 

            จากตารางที่ 3 พบวqา นักศึกษามีความพึงพอใจตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก 

รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD โดยภาพรวม อยูqในระดับมากที่สุด (X = 4.86 ; SD = 0.345)  เม่ือ

พิจารณารายด7าน พบวqา ทุกด7าน อยูqในระดับมากท่ีสุด   
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อภิปรายผล  

            1. ส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ท่ีพัฒนาข้ึน มี

คุณภาพ โดยภาพรวม อยูqในระดับดี เมื่อพิจารณารายด7าน พบวqา ด7านเนื้อหา คุณประโยชนDและการจัดพิมพD

อยูqในระดับดีมาก สqวนด7านภาพประกอบและการใช7ภาษาในการเขียน อยูqในระดับดี ทั้งนี้ เนื่องจากผู7วิจัยได7

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนของสื่อการสอนออนไลนDให7มีลักษณะที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมและเกิดประโยชนDแกq

ผู7เรียน โดยเนื้อหาสาระมีความถูกต7องทางวิชาการ ครอบคลุมทุกหัวข7อเรื่องตามคำอธิบายรายวิชา สอดคล7อง

กับจุดประสงคDของหลักสูตรรายวิชา เรียงลำดับหัวข7อตqอเนื่องสัมพันธDกัน และมีภาพประกอบเพียงพอตqอความ

เข7าใจด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก โดยใช7รูปแบบ ขนาดและสีของอักษรเหมาะสม สวยงาม อqานงqาย ซึ่งสอดคล7อง

กับงานวิจัยของ อนุชา  สะเล็ม (2560) ที่ได7ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตDใช7 e-Learning ในกระบวนการเรียน

การสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี พบวqา ระบบ e-Learning เมื่อนำไปใช7กับกระบวนการเรียน

การสอน ทำให7เกิดประโยชนDตqอผู7เรียนเป~นอยqางยิ่ง โดยผู7เรียนเกิดความสนในการเรียน ชqวยเสริมทักษะ การ

เรียนรู7ด7วยตนเอง สามารถเรียนรู7นอกเวลาเรียนด7วยตนเองได7ตลอดเวลา ชqวยให7ประหยัดเวลา การเรียนใน

ห7องเรียน และสอดคล7องกับงานวิจัยของ วรดา นาคเกษม และ ศศิรดา พันธDวิเศษศักดิ์ (2557) ที่ได7ศึกษา

เกี่ยวกับการใช7บทเรียนออนไลนD รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอรDเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป© สาขาวิชาเทคโนโลยี

ออกแบบนิเทศศิลป© พบวqา คุณภาพของบทเรียนออนไลนDโดยผู7เชี่ยวชาญ ด7านคุณภาพและด7านเนื้อหาของ

บทเรียน อยูqในเกณฑD  

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด7วยคqาคะแนนทีเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวqากqอนเรียน มีพัฒนา

เพิ่มขึ้น ร7อยละ 46.49 ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก มีคุณภาพอยูqในระดับดี 

สqงผลให7ผู7เรียนมีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู7ได7 จนทำให7ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของเชิดศักดิ์  บุญชูศร (2553) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลนD 

วิชาหุqนยนตDอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาแมคคาทรอนิกสD 

วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา และสอดคล7องกับงานวิจัยของ ลลิตษา  ชัยพร และ สุมาลี  สิกเสน (2560) ท่ีได7

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลนDด7วย Google Apps for Educations โดยใช7ทฤษฎีปฏิสัมพันธD ใน

รายวิชาการสร7างเว็บเพจด7วยภาษา HTML พบวqา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวqากqอนเรียน อยqางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

            3. นักศึกษามีความพึงพอใจตqอส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnกโดยภาพรวมอยูqในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด7าน พบวqา ทุกด7าน อยูqในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อการสอนออนไลนDด7วย

เทคนิคอินโฟกราฟnก มีเนื้อหาบทเรียนครบถ7วนทุกหัวข7อเรื่องตามวัตถุประสงคDการเรียนรู7 เน7นข7อความโดยใช7

ตัวหนา ตัวเอน ขีดเส7นใต7 ใช7สีที่แตกตqางชัดเจน จัดเนื้อหาด7วยรูปแบบเดียวกันตqอเนื่องสัมพันธDกัน ภาษาที่ใช7

อธิบายเนื้อหาบทเรียนอqานเข7าใจงqายเหมาะสมกับระดับผู7เรียน จึงทำให7นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
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ที่สุด ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  กาฬภักดี และ ทศพร  แสงสวqาง (2559) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับ 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนDแบบนำตนเอง เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และสอดคล7องงานวิจัยของ ลลิตษา  ชัยพร และ สุมาลี  สิกเสน (2560) ท่ีได7ศึกษา

เก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลนDด7วย Google Apps for Educations โดยใช7ทฤษฎีปฏิสัมพันธD ในรายวิชา

การสร7างเว็บเพจด7วยภาษา HTML พบวqา ผู7เรียนมีความพึงพอใจ อยูqในระดับมากท่ีสุด 

 

สรุปผลและข1อเสนอแนะ  

 สรุปผลตามวัตถุประสงคDการวิจัย ดังน้ี 

            1. ส่ือการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก มีคุณภาพโดยภาพรวม อยูqในระดับดี 

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวqาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกqอนเรียน หรือมีการพัฒนา

เพ่ิมข้ึน ร7อยละ 46.49 

            3. นักศึกษามีความพึงพอใจตqอสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก โดยภาพรวมอยูqใน

ระดับมากท่ีสุด 

  ข7อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช7ประโยชนD  

             การนำสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD ไปใช7ใน

การจัดการเรียนการสอน ควรใช7กับ Google Apps for Educations เนื่องจากใช7งานงqาย ระบบมีเสถียรภาพ

รองรับส่ือหลากหลายประเภท ซ่ึงหลักการออกแบบส่ือออนไลนD จะต7องเกิดประโยชนDแกqผู7เรียนให7มากท่ีสุด   

  ข7อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตqอไป 

             ควรพัฒนาสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnกด7านภาพประกอบและภาษาในการนำเสนอ

เนื้อหาให7มีความสนใจ และจัดกิจกรรมการเรียนรู7สำหรับทบทวนความเข7าใจของผู7เรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 

ซ่ึงอาจสqงผลให7ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได7  

 

กิตติกรรมประกาศ   

 การวิจัยพัฒนาสื่อการสอนออนไลนDด7วยเทคนิคอินโฟกราฟnก รายวิชางานไฟฟoาและอิเล็กทรอนิกสD 

สำเร็จลุลqวงได7ด7วยดีด7วยความรqวมมือของนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี และ 

ขอขอบคุณผู7เชี่ยวชาญและครูผู7สอนทุกทqานที่ได7ประเมินคุณภาพและเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสำหรับใช7

ในการจัดการเรียนการสอน จนทำให7การจัดทำรายงานเสร็จสมบูรณD   
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Enhancing the Efficiency of Iron Rust from the Underground Water Supply 

to be a Hydrogen Sulfide Removal Agent in Biogas 
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บทคัดยiอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคD (1) ศึกษาข7อมูลองคDประกอบทางเคมีและกายภาพของสนิมเหล็กจากระบบ

ประปาบาดาล และ (2) เพิ่มประสิทธิภาพสนิมเหล็กด7วยน้ำดsางจากขี้เถ7าของวัสดุในท7องถิ่น ผลการทดลอง

พบวsา สนิมเหล็กในรูปผงมีองคDประกอบธาตุทั ้งสิ ้น 16 ชนิด โดยเปvนสารประกอบเหล็กออกไซดD 65.51 

เปอรDเซ็นตD มีพื้นที่ผิวจำเพาะ 238.72 ตารางเมตรตsอกรัม ปริมาตรรูพรุน 0.41 ลูกบาศกDเซนติเมตรตsอกรัม 

รัศมีเฉลี ่ยของรูพรุนเทsากับ 34.40 อังสตรอม ขณะที่สนิมเหล็กในรูปเม็ดทรงกลมที่ใช7ในการกำจัดกxาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ จำแนกได7เปvน 3 ขนาด (S M L) มีเส7นผsาศูนยDกลางระหวsาง 9.60-15.00 

มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.99-2.64 กรัม พ้ืนท่ีผิวทรงกลม 2.90-7.10 ตารางเซนติเมตร และปริมาตรทรงกลม 0.46-

1.78 ลูกบาศกDเซนติเมตร  

  การทดลองโดยการนำไม7จำนวน 6 ชนิด มาเผาเพื ่อให7ได7ข ี ้ เถ 7าและนำมาแชsน้ำจนได7น้ำดsาง  

ผลการวิจัยพบวsา น้ำขี้เถ7าของไม7แตsละชนิดมีคsา pH แตกตsางกัน เรียงลำดับได7ดังนี้ 13.20, 13.10, 12.66, 

12.50, 11.99 และ 11.23 ซึ่งได7จากต7นขี้เหล็ก ต7นจามจุรี ต7นยูคาลิปตัส ดอกต7นตาลตัวผู7 ต7นมะขาม และต7น

ยางพารา ตามลำดับ จากนั้นนำน้ำดsางที่มีคsาสูง 3 ลำดับแรกไปทดลองแชsผงสนิมเหล็กพบวsา สนิมเหล็กที่ปรับ

สภาพด7วยน้ำดsางจากต7นขี้เหล็กมีคsา pH สูงที่สุดคือ 10.08 สามารถนำไปใช7เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด

กxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพได7 

 

คำสำคัญ:  สนิมเหล็กประปาบาดาล  กxาซไฮโดรเจนซัลไฟดD ข้ีเถ7า  
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Abstract 

 The research was intended to ( 1) examine chemical and physical composition of iron 

rust from the underground water supply, and (2) enhance the efficiency of iron rust with 

alkaline solution of ash from local plant materials. The results showed that iron rust powder 

was composed of 16 elements in total, being 65.51% iron oxide, the specific surface areas of 

238.72 m2/g, pore volume of 0.4106 cm3/g, and average pore size of 34.40 angstroms. In this 

research, iron rust pellets to be used as a hydrogen sulfide removal agent in biogas were made 

in 3 sizes (S, M and L) with diameter of 9.60-15.00 mm, weight of 0.99-2.64 g, spherical surface 

area of 2.90-7.10 cm2 and spherical volume of 0.46-1.78 cm3. 

 According to the experiments to enhance the efficiency of iron rust, 6 types of wood 

were burned to the ashes and soaked in water until the alkaline solution. It was found that 

alkaline solution from different wood ashes had different pH values: 13.20, 13.10, 12.66, 12.50, 

11.99 and 11.23 from Siamese Cassia tree, Rain tree, Eucalyptus tree, Palm staminate flowers, 

Tamarind tree, and Rubber tree, respectively. The experiments of iron rust to 3 types of 

alkaline solution with the highest values were soaked in iron rust powder. The iron rust 

conditioned from Siamese Cassia tree obtained the highest pH value of 10.08, indicating that 

it can effectively enhance the efficiency in removing hydrogen sulfide in biogas. 

 

Keywords:  Iron Oxide, Hydrogen Sulfide, Ashes 

 

บทนำ 

 จากการนำสนิมเหล็กหรือเหล็กออกไซดD (Iron Oxide: Fe2O3) จากระบบประปาบาดาลของชุมชนใน

พื้นที่ภาคเหนือและเปvนของเสียเหลือทิ้ง (Waste) นำไปใช7กำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดD (Hydrogen Sulfide: 

H2S) หรือกxาซไขsเนsาในกxาซชีวภาพของชุมชน ด7วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ผsานหลักการ

ธรรมชาติชsวยธรรมชาติ (ภาพที่ 1-3) ผลงานวิจัยนี้ได7นำไปใช7ทดสอบภาคสนามตั้งแตsปG 2558 เพื่อแก7ไขป�ญหา

กxาซ H2S ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถD กำแพงเพชร ลำปาง พิจิตร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พังงา อุบลราชธานี 

อุดรธานี ฯลฯ จำนวนกวsา 300 จุดการใช7งาน โดยมีเงื่อนไขคือระดับความเข7มข7นของกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDใน

กxาซชีวภาพไมsเกิน 3,000 ppm. หรือ 0.30 % ซึ ่งคือกxาซชีวภาพจากระบบการผลิตของครัวเรือนและ

เกษตรกรรายยsอย โดยกระบวนกำจัดกxาซ H2S นี้มีประสิทธิภาพอยูsระหวsาง 94.33-99.72 เปอรDเซ็นตD (เจษฎา 

และคณะ, 2558) โดยมีการทำงานของกระบวนการทางเคมีตsอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1-3 สนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลจังหวัดอุตรดิตถD ท่ีใช7ในการกำจัดกxาซ H2S 
 

 ขั้นตอนแรก กระบวนการจับกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดD ปฏิกิริยาที่เกิดคือเหล็กออกไซดDในรูปของเม็ดทรง

กลมสีน้ำตาลแดงที่อยูsในคอลัมนD จะทำปฏิกิริยากับกxาซ H2S และเปลี่ยนสภาพเปvนเหล็กซัลไฟดD (Fe2S3) โดย

เปล่ียนเปvนสีดำ รวมท้ังมีความช้ืนหรือน้ำ (H2O) เกิดข้ึน ดังสมการ (1)                          
 

                                       Fe2O3 +3H2S    Fe2S3 + 3H2O                                  (1) 

 

  ขั้นตอนที่สอง เมื่อสารกำจัดกxาซ H2S เปลี่ยนสภาพเปvนเหล็กซัลไฟดDและมีสีดำหมดทั้งคอลัมนDแล7ว 

สามารถนำไปฟ��นสภาพ (Regenerate) ด7วยอากาศ ปฏิกิริยาที่เกิดคือการนำเหล็กซัลไฟดDมาเทออกเพื่อผ่ึง

อากาศให7ได7รับออกซิเจน (O2) สารกำจัดกxาซ H2S ก็จะคืนสภาพกลับไปเปvนเหล็กออกไซดDตามเดิม (ภาพที่ 4-

6) รวมท้ังเกิดซัลเฟอรD (S) หรือกำมะถัน ดังสมการ (2) 
 

2 Fe2S3 +3O2      2Fe2O3 + 6S                                    (2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 4-6 คอลัมนDกำจัดกxาซ H2S ในกxาซชีวภาพและการคืนสภาพสารกำจัด 
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 ทั้งนี้ระหวsางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ที่ผsานมา คณะผู7วิจัยได7พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ

การกำจัดกxาซ H2S ในกxาซชีวภาพจากฟารDมสุกร (ระบบบsอผลิตกxาซชีวภาพขนาด 1,000 ลูกบาศกDเมตร) 

ภายใต7โครงการยุทธศาสตรDมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถDเพื่อการพัฒนาท7องถิ่น (อาสาประชารัฐ) โดยมีการ

ออกแบบคอลัมนDของชุดกำจัดกxาซ H2S ใหมs เพิ่มปริมาณสารกำจัด ปรับรูปแบบการคืนสภาพ พบวsามีความ

เปvนไปได7ในการกำจัดกxาซ H2S ที่ความเข7มข7น 8,140-9,640 ppm. หรือ 0.80-0.90 %  ภายใต7เงื่อนไขต7องมี

การเพ่ิมประสิทธิภาพของเหล็กออกไซดDให7มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (วิทวัส และคณะ, 2563) 

 ประเด็นสำคัญคือ เมื่อกxาซ H2S ในกxาซชีวภาพสัมผัสกับความชื้นหรือไอน้ำจากบsอหมักและทsอสsงกxาซ

ชีวภาพ จะเปลี่ยนสภาพเปvนกรดซัลฟูริก (H2SO4) ซึ่งเปvนกรดอนินทรียD (Inorganic Acid) หรือกรดแรs ทำ

อันตรายตsอโลหะ มีความสามารถกัดกรsอนโลหะสูง (เกวลิน, 2559) สsงผลเสียตsออุปกรณDที่มีสsวนประกอบเปvน

เหล็กหรือโลหะ เชsน ลูกสูบเคร่ืองยนตD หัวเตาหุงต7ม หลังคาสังกะสี ฯลฯ แสดงได7ดังสมการ (3) 

 

    H2S + 2O2    H2SO4                 (3) 

 

  ดังนั้น แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของสนิมเหล็ก โดยการปรับสภาพให7มีความเปvนดsางเพิ่มขึ้นและ

ใช7ต7นทุนที่ต่ำ เพื่อสามารถกำจัดกxาซ H2S ในรูปของกรดซัลฟูริก (H2SO4) ได7ดีขึ้น ดังนั้นในการทดลองครั้งน้ี 

จึงใช7น้ำดsางจากขี้เถ7าจากไม7ธรรมชาติในท7องถิ่นมาเปvนวัตถุดิบในการปรับสภาพ รวมทั้งศึกษาข7อมูลพื้นฐาน

ทางเคมีและกายภาพของวัสดุดังกลsาว เพื่อการออกแบบคอลัมนDของชุดกำจัดกxาซ H2S ให7มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนตsอไป  

 

วัตถุประสงคGการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาข7อมูลพ้ืนฐานองคDประกอบทางเคมีและกายภาพของสนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาล 

ท่ีใช7เปvนสารกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสนิมเหล็กด7วยน้ำดsางจากขี้เถ7าของวัสดุในท7องถิ่น เพื่อใช7เปvนสารกำจัด

กxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ  

 

ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตด7านเนื้อหา ประกอบด7วยข7อมูลพื้นฐานด7านองคDประกอบทางเคมีและกายภาพของสนิมเหล็ก

จากระบบประปาบาดาล อาทิเชsน องคDประกอบธาตุ พื้นที่ผิว รูพรุน และคsาความเปvนกรด-ดsาง นอกจากน้ัน

วิเคราะหDคุณสมบัติความเปvนกรดดsางของขี้เถ7าจากไม7ต7นยูคาลิปตัส ไม7ต7นขี้เหล็ก ไม7ต7นมะขาม ไม7ต7นยางพารา 

ไม7ต7นจามจุรี และดอกต7นตาลตัวผู7 เพื่อใช7ในการปรับสภาพของสนิมเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัด

กxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. เก็บตัวอยsางในการวิจัยคือ สนิมเหล็กจากระบบประบาบาดาล บ7านทsาทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถD จำนวน 10 กิโลกรัม นำมาคัดแยกวัสดุเจือปน ตากแห7ง และรsอน 

  2. ชั่งสนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลในรูปผง 200 กรัม จำนวน 2 ถุง สsงวิเคราะหDองคDประกอบ

ธาตุ ด7วยวิธี XRF Standardless ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรDแหsงชาติ (องคDการมหาชน) และสsงวิเคราะหD

พ ื ้นท ี ่ผ ิวและร ูพร ุน ด 7วยเคร ื ่อง Surface area and pore size analyzer Model Autosorb 1 MP ท่ี

ศูนยDบริการวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยเชียงใหมs 

  3. นำสน ิมเหล ็กจากระบบประปาบาดาลในร ูปเม ็ดทรงกลม ว ิ เคราะห Dล ักษณะกายภาพ 

เส7นผsาศูนยDกลาง น้ำหนัก พื้นที่ทรงกลม และปริมาตรทรงกลม ที่ห7องปฏิบัติการวิทยาศาสตรDเกษตร คณะ

เกษตรศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถD 

 4. นำวัสดุธรรมชาติ จำนวน 6 ชนิด ได7แกs ไม7ต7นยูคาลิปตัส ไม7ต7นขี ้เหล็ก ไม7ต7นมะขาม ไม7ต7น

ยางพารา ไม7ต7นจามจุรี และดอกต7นตาลตัวผู7 มาเผาให7ได7ขี้เถ7า จากนั้นช่ังขี้เถ7าตัวอยsางละ 50 กรัม ชนิดละ 3 

ตัวอยsาง (6 สิ่งทดลอง 3 ซ้ำ รวม 18 ตัวอยsาง) โดยนำแตsละตัวอยsางละลายในน้ำ 200 มิลลิลิตร ทิ้งไว7 24 

ช่ัวโมง กรองออกด7วยกระดาษกรอง Whatman นำไปวัดคsา pH ด7วย pH Meter รุsน Lab 850 SI Analytics  

  5. คัดเลือกน้ำขี้เถ7าที่มีคsา pH เฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก จำนวนตัวอยsางละ 30 มิลลิลิตร มาแชsสนิม

เหล็กจากระบบประปาบาดาลในรูปผง ตัวอยsางละ 30 กรัม (อัตรา 1:1) จำนวน 9 ตัวอยsาง (3 ส่ิงทดลอง 3 ซ้ำ 

รวม 9 ตัวอยsาง) โดยแชsในภาชนะ ท้ิงไว7จนแห7ง 

 6. นำสนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลในรูปผงที่แห7งแล7ว เติมน้ำ 150 มิลลิลิตร (อัตรา 1:5) ใช7

อุปกรณDคนนาน 30 วินาที แล7วพักไว7 3 นาที ทำเชsนนี้จำนวน 5 ครั้ง ทิ้งไว7 24 ชั่วโมง กรองออกด7วยกระดาษ

กรอง Whatman นำไปวัดคsา pH ด7วย pH Meter รุsน Lab 850 SI Analytics  

 

ผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาข7อมูลในวัตถุประสงคDข7อที่ 1 พื้นฐานองคDประกอบทางเคมีและกายภาพของสนิม

เหล็กจากระบบประปาบาดาล ท่ีใช7เปvนสารกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ (ตารางท่ี 1-3) พบวsา 

1. องคGประกอบธาตุ สนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลที่สsงวิเคราะหD มีองคDประกอบธาตุทั้งสิ้น 16 

ธาตุ ประกอบด7วย Iron (Fe), Silicon (Si), Aluminum (Al), Phosphorus (P), Calcium (Ca), Potassium 

(K), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Barium (Ba), Titanium (Ti), Sodium (Na), Sulphur (S), Zinc 

(Zn), Lead (Pb), Strontium (Sr) และ Zirconium (Zr) ตามลำดับ ทั ้งนี ้ ธาตุเหล็ก (Fe) ที ่อยู sในรูปของ

สารประกอบเหล็กออกไซดD (Fe2O3) มีความเข7มข7น 65.51 เปอรDเซ็นตD มากเปvนลำดับที่ 1 ของน้ำหนักทั้งหมด 

สามารถนำสนิมเหล็กดังกลsาวไปพัฒนาใช7เปvนสารกำจัดกxาซ H2S ตsอไป (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ข7อมูลองคDประกอบธาตุของผงสนิมเหล็ก 

ชนิดธาตุ ความเข=มข=น (%) สารประกอบ ความเข=มข=น (%) 

Fe 45.82 Fe2O3 65.51 

Si 10.04 SiO2 21.48 

Al 2.64 Al2O3 4.99 

P 2.01 P2O5 4.60 

Ca 0.99 CaO 1.38 

K 0.50 K2O 0.61 

Mn 0.27 MnO 0.35 

Mg 0.27 MgO 0.44 

Ba 0.15 BaO 0.17 

Ti 0.15 TiO2 0.24 

Na 0.09 Na2O 0.12 

S 0.03 SO3 0.06 

Zn 0.01 ZnO 0.02 

Pb 0.01 PbO 0.02 

Sr 0.01 SrO 0.01 

Zr <0.01 ZrO2 <0.01 

 

 2. พ้ืนท่ีผิวและรูพรุนของผงสนิมเหล็ก จากข7อมูลในตารางท่ี 2 พบวsา ผงสนิมเหล็กมีพ้ืนท่ีผิวจำเพาะ 

238.72 ตารางเมตรตsอกรัม โดยมีปริมาตรรูพรุน 0.41 ลูกบาศกDเซนติเมตรตsอกรัม โดยรัศมีเฉลี่ยของรูพรุนใน

สนิมเหล็ก เทsากับ 34.40 อังสตรอม ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2 ข7อมูลพ้ืนท่ีผิวและรูพรุนของผงสนิมเหล็ก 

ตัวแปรวิเคราะหG ผลการวิเคราะหG 

   พ้ืนท่ีผิวจำเพาะ    238.72 m2/g  

   ปริมาตรรูพรุน         0.41 cm3/g 

   รัศมีเฉล่ียของรูพรุน 34.40 Å 
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 3. ข=อมูลกายภาพของสนิมเหล็กทรงกลม เมื่อนำผงสนิมเหล็กไปขึ้นรูปเปvนทรงกลมเพื่อบรรจุใน

คอลัมนDใช7งานจริงน้ัน สามารถจำแนกได7เปvน 3 ขนาดคือ เบอรD S เบอรD M และเบอรD L และเม่ือนำไปวิเคราะหD

ข7อมูลทางกายภาพ (ตารางท่ี 3) พบข7อมูลดังน้ี 

  สนิมเหล็กทรงกลม เบอรD S มีเส7นผsาศูนยDกลางเฉลี่ย 9.60 มิลิเมตร (S.D.=0.52) น้ำหนักเฉลี่ย 0.99 

กรัม (S.D.=0.05) พ้ืนท่ีผิวทรงกลมเฉล่ีย 2.90 ตารางเซนติเมตร (S.D.=0.31) และปริมาตรทรงกลมเฉล่ีย 0.46 

ลูกบาศกDเซนติเมตร (S.D.=0.07) ขณะท่ีสนิมเหล็กทรงกลม เบอรD M มีเส7นผsาศูนยDกลางเฉลี่ย 11.20 มิลิเมตร 

(S.D.=0.42) น้ำหนักเฉลี่ย 1.44 กรัม (S.D.=0.07) พื้นที่ผิวทรงกลมเฉลี่ย 3.94 ตารางเซนติเมตร (S.D.=0.30) 

และปริมาตรทรงกลมเฉลี่ย 0.73 ลูกบาศกDเซนติเมตร (S.D.=0.09) สำหรับสนิมเหล็กทรงกลม เบอรD L มี

เส7นผsาศูนยDกลางเฉลี่ย 15.00 มิลิเมตร (S.D.=0.94) น้ำหนักเฉลี่ย 2.64 กรัม (S.D.=0.16) พื้นที่ผิวทรงกลม

เฉลี่ย 7.10 ตารางเซนติเมตร (S.D.=0.91) ปริมาตรทรงกลมเฉลี่ย 1.78 ลูกบาศกDเซนติเมตร (S.D.=0.35) 

ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 3 ข7อมูลกายภาพของสนิมเหล็กทรงกลม 

ตัวแปรวิเคราะหG 
สนิมเหล็กทรงกลม 

เบอรG S เบอรG M เบอรG L 

เส7นผsาศูนยDกลาง (มิลลิเมตร) 9.60 ± 0.52 11.20 ± 0.42 15.00 ± 0.94 

น้ำหนัก (กรัม) 0.99 ± 0.05 1.44 ± 0.07 2.64 ± 0.16 

พ้ืนท่ีผิวทรงกลม (ตารางเซนติเมตร) 2.90 ± 0.31 3.94 ± 0.30 7.10 ± 0.91 

ปริมาตรทรงกลม (ลูกบาศกDเซนติเมตร) 0.46 ± 0.07 0.73 ± 0.09 1.78 ± 0.35 

 

  จากวัตถุประสงคDข7อที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสนิมเหล็กด7วยน้ำดsางจากขี้เถ7าของวัสดุในท7องถ่ิน 

เพื่อใช7เปvนสารกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ การทดลองน้ีได7นำไม7ในท7องถิ่นจำนวน 6 ชนิดได7แกs 

ไม7ต7นยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) ไม7ต7นขี ้เหล็ก (Senna siamea) ไม7ต7นมะขาม 

(Tamarindus indica L.) ไม7ต7นยางพารา (Hevea brasiliensis)  ไม7ต7นจามจุรี (Samanea saman) และ

ดอกต7นตาลตัวผู7 (Borassus flabellifer L.) มาเผาให7ได7ขี้เถ7าและนำมาทำเปvนน้ำดsางจากธรรมชาติทดแทน

สารเคมีที่มีคุณสมบัติเปvนดsาง จากนั้นเลือกสิ่งทดลองท่ีมีคsาความเปvนดsางสูงที่สุด จำนวน 3 ลำดับแรก เพ่ือ

นำไปเพ่ิมประสิทธิภาพสนิมเหล็ก ดังผลการทดลองในตารางท่ี 4-5 กลsาวคือ 

 

 4. คiาความเป>นกรด-ดiาง (pH) ของวัสดุธรรมชาติ 

 จากข7อมูลในตารางที่ 4 พบวsา T2 ไม7ต7นขี้เหล็ก มีคsาความเปvนดsางสูงที่สุดเปvนลำดับที่ 1 คือ 13.20 

(S.D. = 0.16) รองลงมา T5 ไม7ต7นจามจุรี มีคsาความเปvนดsางเปvนลำดับที่ 2 คือ 13.10 (S.D. = 0.09) ลำดับท่ี
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สามคือ T1 ไม7ต7นยูคาลิปตัส มีคsาความเปvนดsางเทsากับ 12.66 (S.D. = 0.30) ลำดับที่สี่คือ T6 ดอกต7นตาลตัวผู7 

มีคsาความเปvนดsางเทsากับ 12.50 (S.D. = 0.29) ลำดับที่ห7าคือ T3 ไม7ต7นมะขาม มีคsาความเปvนดsางเทsากับ 

11.99 (S.D. = 0.77) และลำดับที่หกคือ T4 ไม7ต7นยางพารา มีคsาความเปvนดsางเทsากับ 11.23 (S.D. = 0.97) 

ดังน้ัน จึงเลือกน้ำดsางจากไม7ต7นข้ีเหล็ก ไม7ต7นจามจุรี และไม7ต7นยูคาลิปตัส นำไปใช7ในการทดลองตsอไป 

 

ตารางท่ี 4 คsาความเปvนกรด-ดsาง (pH) ของน้ำดsางจากวัสดุธรรมชาติ 

ส่ิงทดลอง (Treatment) ความเป>นกรด-ดiาง (pH) ลำดับท่ี 

 T1 ไม7ต7นยูคาลิปตัส 12.66 ± 0.30 3* 

 T2 ไม7ต7นข้ีเหล็ก 13.20 ± 0.16 1* 

 T3 ไม7ต7นมะขาม 11.99 ± 0.77 5  

 T4 ไม7ต7นยางพารา 11.23 ± 0.97 6 

 T5 ไม7ต7นจามจุรี 13.10 ± 0.09 2* 

 T6 ดอกต7นตาลตัวผู7 12.50 ± 0.29 4 

* นำลำดับที่ 1-3 ไปทดลองตsอไป 
 

 5. คiาความเป>นกรด-ดiาง (pH) ของสนิมเหล็ก 

 จากข7อมูลการทดลองในตารางที่ 5 ได7นำน้ำดsางจากไม7ต7นขี้เหล็ก ไม7ต7นจามจุรี และไม7ต7นยูคาลิปตัส 

ที่มีคsา pH สูงเปvน 3 ลำดับแรก มาทดลองเพื่อปรับสภาพเพิ่มความเปvนดsางให7กับสนิมเหล็ก ผลการทดลอง

พบวsา สนิมเหล็กใน Control ที่แชsน้ำปกติ มีคsา pH 6.29 (S.D.=0.05) สำหรับสนิมเหล็กที่แชsน้ำดsางจากวัสดุ

ธรรมชาติที่มีคsา pH สูงสุดคือ T1 ไม7ต7นขี้เหล็ก สนิมเหล็กมีคsา pH 10.08 (S.D.=0.06) รองลงมาคือ T2 ไม7ต7น

จามจุรี สนิมเหล็กมีคsา pH 10.07 (S.D.=0.05) และ T3 ไม7ต7นยูคาสิปตัส สนิมเหล็กมีคsา pH 7.24 (S.D.=0.07) 

ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 5 คsาความเปvนกรด-ดsาง (pH) ของผงสนิมเหล็กหลังการทดลอง 

ส่ิงทดลอง (Treatment) ความเป>นกรด-ดiาง (pH) ลำดับท่ี 

 Control  6.29 ± 0.05 - 

 T1 ไม7ต7นข้ีเหล็ก 10.08 ± 0.06 1 

 T2 ไม7ต7นจามจุรี 10.07 ± 0.05 2 

 T3 ไม7ต7นยูคาลิปตัส   7.24 ± 0.07 3 
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อภิปรายผล 

  จากประเด็นสำคัญในการทดลองคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดกxาซ H2S ในกxาซชีวภาพ โดยผล

การศึกษาคsาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุนเปvนป�จจัยสำคัญอยsางหนึ่งที่บsงชี้ประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับที่มี

คุณสมบัติดูดซับ (สุพะไชยD, 2555) และใช7กำหนดคุณสมบัติไว7เปvนมาตรฐานในระดับชั้นคุณภาพของทางวัสดุ

ศาสตรD ซึ่งสนิมเหล็กที่มีองคDประกอบหลักคือเหล็กออกไซดD มีพื้นที่ผิว 238.72 ตารางเมตรตsอกรัม ซึ่งน7อยกวsา

พื้นที่ผิวของถsานกัมมันตDซึ่งมีพื้นที่ผิว 800-1,200 ตารางเมตรตsอกรัม ขณะที่ปริมาตรรูพรุนของสนิมเหล็กมีคsา 

0.41 ลูกบาศกDเซนติเมตรตsอกรัม ซึ่งอยูsในชsวงเดียวกับรูพรุนหรือเนื้อที่ในการดูดซับของถsานกัมมันตDที่มีคsา 

0.30-0.70 ลูกบาศกDเซนติเมตรตsอกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, มปป.)   

  นอกจากนั้น น้ำดsางจากวัสดุธรรมชาติคือขี้เถ7าจากไม7ต7นขี้เหล็ก มีคsา pH 13.20 ไม7ต7นจามจุรี pH 

13.10 และไม7ต7นยูคาลิปตัส pH 12.66 นั ้น เปvนไปในแนวทางเดียวกับคsา pH ของวัสดุธรรมชาติจาก

ผลการวิจัยน้ำดsางจากขี้เถ7าไม7ของ วิชชยาและขนิษฐา (2560) สำหรับสนิมเหล็กทั่วไปนั้น มีคsา pH 6.29 โดย

เมื่อใช7น้ำดsางจากขี้เถ7าไม7ต7นขี้เหล็กมาปรับสภาพสนิมเหล็ก ทำให7คsา pH เพิ่มเปvน 10.08 หรือเพิ่มขึ้น 3.79 

(ร7อยละ 60.25) เชsนเดียวกับไม7ต7นจามจุรีคsา pH เพิ่มเปvน 10.07 หรือเพิ่มขึ้น 3.78 (ร7อยละ 60.09) ซึ่งคsาที่ได7

ไมsแตกตsางกับคsา pH ของถsานกัมมันตDที่อยูsระหวsาง 9-11 (เกวลิน, 2559) นอกจากนั้นกระบวนการกำจัดกxาซ 

H2S เปvนปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) จุดสำคัญคือการควบคุมคsา pH ให7มีคsามากกวsา 8 อยูsเสมอจะ

ทำให7ประสิทธิภาพการกำจัดสูง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) จากผลกาทดลองจึงสามารถนำวัสดุ

ธรรมชาติที่เปvนไม7ในท7องถิ่นคือ ไม7ต7นขี้เหล็กและไม7ต7นจามจุรี มาใช7เพิ่มประสิทธิภาพความเปvนดsางของสนิม

เหล็กเพ่ือใช7ในการกำจัดกxาซ H2S ท่ีในรูปของกรดซัลฟูริก (H2SO4) ตsอไป 

 

สรุปผลและข=อเสนอแนะ 

  สนิมเหล็กจากระบบประปาบาดาลที ่ใช7เปvนสารกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ มี

องคDประกอบธาตุ 16 ชนิด โดยเปvนสารประกอบเหล็กออกไซดD 65.51 เปอรDเซ็นตD สsวนสนิมเหล็กในรูปเม็ดทรง

กลม จำแนกได7เปvน 3 ขนาด (S M L) มีเส7นผsาศูนยDกลางระหวsาง 9.60-15.00 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.99-2.64 

กรัม พ้ืนท่ีผิวทรงกลม 2.90-7.10 ตารางเซนติเมตร และปริมาตรทรงกลม 0.46-1.78 ลูกบาศกDเซนติเมตร  

  สsวนการทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสนิมเหล็กด7วยน้ำดsางจากขี้เถ7าของวัสดุในท7องถิ่น เพื่อใช7

เปvนสารกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพนั้นพบวsา น้ำดsางจากขี้เถ7าไม7ต7นขี้เหล็ก มีคsา pH สูงที่สุดคือ 

13.20 รองลงมา ไม7ต7นจามจุรี มีคsา pH 13.10 และไม7ต7นยูคาลิปตัส มีคsา pH 12.66 และเมื่อนำน้ำดsางไปใช7 

ปรับสภาพเพิ่มความเปvนดsางให7กับสนิมเหล็ก ผลการทดลองพบวsาสนิมเหล็กท่ีมีคsา pH สูงสุดคือ น้ำดsางจาก

ขี้เถ7าไม7ต7นขี้เหล็ก คsา pH 10.08 รองลงมาคือ ไม7ต7นจามจุรี คsา pH 10.07 และไม7ต7นยูคาสิปตัส คsา pH 7.24 

โดยที่สนิมเหล็กที่ไมsได7ปรับสภาพด7วยน้ำดsาง มีคsา pH เทsากับ 6.29  อยsางไรก็ตามงานวิจัยตsอไปควรนำสนิม

เหล็กที่ผsานการปรับสภาพไปทดลองในการกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ โดยเปรียบเทียบกับสนิม
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เหล็กในสภาพปกติ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดกxาซ H2S หรือกรด H2SO4 ที่เปvนเหตุอันตรายตsอการใช7

งานกxาซชีวภาพ รวมท้ังการนำผลท่ีได7ไปประยุกตDใช7งานกับระบบการกำจัดกxาซไฮโดรเจนซัลไฟดDในกxาซชีวภาพ

ท่ีมีคsาไมsเกิน 10,000 ppm. กับเกษตรกรรายยsอยท่ัวประเทศ เพ่ือสร7างโอกาสการเข7าถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กับชุมชนตsอไป 
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บทคัดย:อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด7วย Google 

Classroom รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ กับเกณฑDร7อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และศึกษาความ

พึงพอใจของนักศึกษาตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom รายวิชา ระบบ

สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 3 หนvวยเรียน การวิจัยแบบเชิงทดลอง กลุvมตัวอยvางการวิจัย ได7แกv 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา ระบบ

สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 35 คน ใช7การสุvมแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใช7ในการวิจัยประกอบด7วย 1) Google Classroom รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 2) แบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์และแบบประเมินความพึงพอใจผvานการหาคุณภาพจากผู7เชี่ยวชาญ 5 ทvาน สถิติที่ใช7ในการวิจัย คือ 

คvาเฉล่ีย สvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร7อยละ และ t-test 

 ผลการวิจัยพบวvา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียนที่เรียนด7วย Google Classroom รายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 3 หนvวยเรียน โดยหลังเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวvากvอน

เรียนไมvน7อยกวvาร7อยละ 80 ของคะแนนเต็มทุกหนvวยเรียน มีคvาร7อยละ 80.15, 80.00 และ 80.45 ตามลำดับ 

และผู7เรียนมีความพึงพอใจตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom รายวิชา ระบบ

สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ภาพรวมอยูvในระดับมากท่ีสุด คvาเฉล่ีย 4.52 และสvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
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Abstract 

 The purpose of this research was to compare the academic achievement of students 

studying with Google Classroom, business information system courses. With 80 percent of the 

full score and study student satisfaction towards teaching and learning activities by using 

Google Classroom, 3 units of business information system course. A sample group of 35 

students enrolled in the information system course, semester 1, academic year 2020, using 

purposive sampling. Research tools was 1 )  Google Classroom, Business Information System 

courses, 2 )  achievement test is a multiple-choice, 4 - choice, 2 0  items 3 )  a satisfaction 

assessment form. That achievement test and the satisfaction questionnaire through five 

experts. The statistics used in the research were mean, standard deviation, percentage and t-

test. 

 The research results were found that the learning achievement of the learners who 

studied with Google Classroom, 3 units of business information system course, where after 

learning achievement is higher than before studying at least 80% of the full score of all units 

is 80.15%,  80.00% and 80.45% respectively, and the learners were satisfied with the teaching 

and students' satisfaction towards teaching and learning activities using Google Classroom, 

business information systems course the overall picture was at the highest level, with a mean 

of 4.52 and a standard deviation of 0.53. 

 

Keywords: teaching and learning activities, Google Classroom, achievement 

 

บทนำ 

เทคโนโลยีเข7ามามีบทบาทตvอการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นจนเป�นสvวนหนึ่งที่ขาดไมvได7ในวิถีชีวิตของคน

ในยุคป�จจุบัน ขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีก็มีความก7าวหน7าตvอเนื่องและรวดเร็ว หลายหนvวยงานมีการ

นำเทคโนโลยีมาประยุกตDใช7ในกับงานด7านตvาง ๆ อยvางแพรvหลาย เหนือสิ่งอื่นใดเทคโนโลยีเพียงอยvางเดียวคง

ไมvสามารถทำให7การทำงานเป�นไปได7อยvางราบรื่น รวดเร็ว ทันกับความต7องการ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมจึง

เข7ามามีสvวนเสริมให7เทคโนโลยีทำงานได7อยvางมีประสิทธิภาพมากเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารโทรคมนาคมชvวยให7

การประมวลผลข7อมูลเป�นไปอยvางรวดเร็วยิ่งขึ้น การติดตvอสื่อสารระหวvางกันมีความสะดวกขึ้น ดังนั้นจึงมีการ
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นำเทคโนโลยีมาทำงานรวมกันกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ท่ีมักนิยมเรียกวvา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หรือเรียกสั้น ๆ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) ไอซีทีมีบทบาทตvอ

การศึกษาอยvางมากโดยเฉพาะการประยุกตDในระบบการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได7กำหนดวิสัยทัศนDด7าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2547-2549) ไว7วvา “ผู7เรียน สถานศึกษา และหนvวยงานทางการ

ศึกษาทุกแหvงมีโอกาสเข7าถึงและใช7ประโยชนDจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู7อยvาง

ตvอเนื่องตลอดชีวิต การบริหารจัดการ การวิจัยการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยได7รับบริการอยvาง

ท่ัวถึง เทvาเทียม มีคุณภาพและประสิทธิภาพนำไปสูvสังคมแหvงภูมิป�ญญาและการเรียนรู7” (วิชาการ, 2556) จาก

แผนแมvบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ ระหวvาง พ.ศ.2557-2559 กำหนดวิสัยทัศนD

ไว7วvา ประชาชนได7รับโอกาสในการเรียนรู7ตลอดชีวิตมีคุณภาพ ด7วยการใช7ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อศึกษา ในยุทธศาสตรDที่ 2 สvงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู7แบบอิเล็กทรอนิกสD มีเป�าประสงคDเพ่ือ

สvงเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู7แบบอิเล็กทรอนิกสD มีเป�าประสงคDเพื่อสvงเสริมสนับสนุนและจัดให7มีการผลิต

สื่อการเรียนรู7ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาที่สามารถใช7กับเครื่องมืออุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDที่ทันสมัย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

 สถานการณDการระบาดของโควิด-19 ที่ผvานมาทำให7สถาบันการศึกษาตvาง ๆ ผู7สอนและผู7เรียนต7อง

ปรับตัวสูvสภาวะการเรียนการสอนที่ไมvคุ7นเคย สvงผลให7การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแหvงต7อง

ปรับเปลี ่ยนให7สามารถดำเนินการจัดการสอนตvอไปได7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก็

เชvนเดียวกัน ได7มีนโยบายให7ผู7สอนแตvละรายวิชาต7องสอนให7ครบถ7วนตามที่หลักสูตรกำหนดแตvต7องยืดหยุvนใน

เร่ืองของเวลาเรียน พยายามลดความกดดันในการจัดการเรียนแตvยังคงไว7ซึ่งคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

สvงผลให7ระบบออนไลนDเป�นตัวเลือกสำคัญท่ีเข7ามามีบทบาทในการนำมาใช7เป�นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน 

แม7วvาในประเทศไทยยังไมvสามารถสรุปได7วvาการเรียนออนไลนDจะเข7ามาทดแทนการเรียนที่โรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยได7จริงหรือไมv หากแตvในสถานการณDเชvนนี้ การเรียนแบบออนไลนDยังคงเป�นทางเลือกที่ดีที่สุด 

ขณะเดียวกันบริษัทตvาง ๆ ได7ทำการพัฒนาเครื่องมือที่ชvวยจัดการเรียนการสอนให7มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือ

อำนวยความสะดวกแกvผู 7สอนในการจัดการชั ้นเรียน ความสะดวกสบายในการเข7าถึงความรู 7ของผู 7เรียน 

เครื่องมือที่ชvวยจัดการชั้นเรียน  เชvน  Edmodo, Socrative, Moodle Mobile, Student Organizer และ  

Google Apps for education การนำ Google Apps for Education ซึ่งเป�นชุดเครื่องมือจัดการเรียนการ

สอนนี้ กูเก้ิลอนุญาตให7มหาวิทยาลัยและหนvวยงานด7านการศึกษาใช7งานได7โดยไมvเสียคvาใช7จvายและสามารถ

จัดการการเรียนรู7แบบทำงานรvวมกับ Gmail  Docs  Calendar  Drive  ได7ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ Google 

ยังได7พัฒนา Google  Classroom ที่ชvวยผู7สอนในการจัดการชั้นเรียน ผู7สอนสามารถใช7 Google Classroom 

เพื ่อจัดการชั ้นเรียนได7 ดังนี ้ สร7างแบบทดสอบ ตรวจและให7คะแนนงาน ตรวจสอบกำหนดการสvงงาน 
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สถานการณDสvงงานและคะแนน โดยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนจะถูกจัดเก็บอยูvใน Google Drive ทำให7สะดวก

ในการเข7าถึง ผู7สอนสามารถสvงประกาศ แชรDแหลvงข7อมูล พูดคุยหรือตอบคำถามตามหัวข7อท่ีผู7สอนกำหนดได7 

ผู7วิจัยจึงมีแนวความคิดคิดในการนำกูเกิ้ลคลาสรูมมาใช7ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสvงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาใน รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี โดยผลที่ได7จากการวิจัยนี้จะเป�นแนวทางในนำเทคโนโลยีมาประยุกตDใช7ใน

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสvงผลตvอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลvาวให7ดียิ่งข้ึน

ตvอไป 

 

วัตถุประสงคMการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วยกู

เก้ิลคลาสรูมกับเกณฑDร7อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7กูเกิ้ลคลาสรูมใน

รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตเนื้อหาที่ใช7ในการวิจัยนี้ รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 3 หนvวยเรียน 

ประกอบด7วย หนvวยที่ 4 การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ใช7เวลาในการจัดการเรียนการสอน 2 

สัปดาหD หนvวยที่ 5 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช7เวลาในการจัดการเรียนการสอน 3 สัปดาหD 

และหนvวยที่ 6 จริยธรรมและการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ใช7เวลาในการจัดการเรียนการสอน 

2 สัปดาหD รวมใช7ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 7 สัปดาหD (สิงหาคม – กันยายน 2563) 

   

วิธีการดำเนินการวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัย มีดังน้ี 

1. ประชากรและกลุvมตัวอยvาง 

 1.1 กลุvมประชากร ได7แกv นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน 

 1.2 กลุvมตัวอยvาง ได7แกv นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี ท่ี

ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563 

จำนวน 35 คน โดยใช7วิธีการสุvมกลุvมตัวอยvางแบบเจาะจง 
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2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข7องกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วย Google 

Classroom เพื่อสvงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนยDนนทบุรี ผู7วิจัยได7สังเคราะหDแนวคิดการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 

ตัวแปรต7น ได7แกv การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วย Google Classroom 

ตัวแปรตาม ได7แกv ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิขา ระบบสารสนเทศสำหรับงาน

ธุรกิจ และความพึงพอใจตvอการจัดการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom ในรายวิชา ระบบสารสนเทศ

สำหรับงานธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. ข้ันตอนการสร7างกูเก้ิลคลาสรูม 

ผู7วิจัยดำเนินการสร7างห7องเรียนออนไลนDด7วย Google Classroom สำหรับรายวิชา ระบบสารสนเทศ

สำหรับงานทางธุรกิจ เพ่ือใช7ในจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลvาว  โดยผู7วิจัยดำเนินการใสvเน้ือหาบทเรียน 

วีดีทัศนD แบบทดสอบกvอนและหลังเรียน การมอบหมายงานและกำหนดวันสvงงานผvานทาง Google 

Classroom ในการจัดการเรียนสอนผvานระบบนี้ ผู7เรียนสามารถติดตvอผู7สอนเพื่อสอบถามข7อมูลตvาง ๆ ท่ี

เกี่ยวข7องกับการเรียนผvานชvองทางนี้ได7 นอกจากนี้ผู7เรียนสามารถสvงไฟลDงานตvาง ๆ ที่รับมอบหมายจากผู7สอน

ผvานทาง Google drive ได7 โดยใน Google Classroom รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานทางธุรกิจ ท่ี

สร7างข้ึน มีเน้ือหาดังน้ี 

 3.1  เน้ือหาบทเรียนรูปแบบ Power Point และวีดีทัศนD จำนวน 3 หนvวยเรียน ประกอบด7วย 

    หนvวยเรียนท่ี 4 การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

    หนvวยเรียนท่ี 5 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด7วย Google Classroom เพื่อสvงเสริม

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงาน

ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี 

ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนใน

รายวิขา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

ความพึงพอใจตvอการจัดการเรียนการสอน

โดยใช7 Google Classroom ในรายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 
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    หนvวยเรียนท่ี 6 จริยธรรมและการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 3.2  สร7างแบบทดสอบกvอนและหลังเรียนของแตvละหนvวยเรียน จำนวน 3 แบบทดสอบ เป�นแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อ  

 3.3  ใบงานท่ีมอบหมายจำนวน 3 ใบงาน มีวิธีการสร7างดังน้ี 

       1) ศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับหนvวยเรียนตvาง ๆ 

       2) ศึกษาจุดประสงคDการเรียนรู7ของแตvละหนvวยเรียน  

       3) ดำเนินการสร7างใบงานที่มีลักษณะเป�นการเขียนตอบแบบอัตนัย มีรายละเอียดดังนี้ หนvวย

เรียนที่ 1 ใบงาน เรื่อง การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 5 ข7อ หนvวยเรียนที่ 2 ใบงาน เรื่อง 

การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 6 ข7อ และหนvวยเรียนที่ 3 ใบงาน เรื่อง จริยธรรมและการ

ควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ข7อ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

 4.1 เครื่องมือที่ใช7ในการทดลอง คือ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนD Google classroom 

รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูล คือ  

1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ โดยหาตาม

ความสอดคล7องระหวvางข7อสอบกับจุดประสงคDเชิงพฤติกรรมของแตvละหนvวยเรียน (Index item object 

Congruence: IOC) จากผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทvาน ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหามีเกณฑDการ

กำหนดความคิดเห็นดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) 

+1  หมายถึง  มีความสอดคล7อง 

 0  หมายถึง  ไมvแนvใจวvามีความสอดคล7อง 

-1  หมายถึง  ไมvมีความสอดคล7อง 

2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตvอจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วย Google 

classroom รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจที่ผvานการตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาคvาดัชนีความ

สอดคล7อง (Index of Congruence : IOC) จากผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทvาน ลักษณะคำถามเป�นแบบมาตรสvวน

ประมาณคvา 5 ระดับ (Likert Scale) มีเกณฑDการแปลผลดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) 

คvาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลวvา มีระดับความพึงพอใจน7อยท่ีสุด 

คvาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลวvา มีระดับความพึงพอใจน7อย 

คvาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลวvา มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คvาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลวvา มีระดับความพึงพอใจมาก 

   คvาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลวvา มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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5.  ระบุรายข้ันตอนในเก็บรวบรวมข7อมูล 

การวิจัยน้ีเป�นการวิจัยเชิงทดลอง ผู7วิจัยใช7แบบแผนการทดลองแบบหน่ึงกลุvมมีข้ันตอน ดังน้ี 

 5.1 ทดสอบกvอนเรียน (Pre-test) โดยให7กลุvมตัวอยvางทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกvอนเรียนในแตv

ละหนvวยเรียนกvอนเริ ่มเรียนผvานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนD Google classroom รายวิชาระบบ

สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ โดยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

เป�นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อ 

 5.2 ดำเนินการทดลอง โดยให7กลุvมตัวอยvางทำการเรียนผvานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนD 

Google classroom รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ทำการเรียนทีละหนvวยเรียน โดยแตvละหนvวย

เรียนมีระยะเวลาเรียนในภาคทฤษฎี จำนวน 2 ช่ัวโมงตvอสัปดาหD ดังน้ี 

 หนvวยเรียนท่ี 4  การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ใช7เวลาเรียน 2 สัปดาหD 

 หนvวยเรียนท่ี 5  การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช7เวลาเรียน 3 สัปดาหD  

 หนvวยเรียนท่ี 6  จริยธรรมและการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ใช7เวลาเรียน 2 สัปดาหD 

 5.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู7ตามกำหนดในแตvละหนvวย

เรียนให7ผู7เรียนทำการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงาน

ธุรกิจของหนvวยเรียนน้ัน ๆ แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อชุดเดิมแตvสลับข7อและตัวเลือก 

 5.4 หลังจากเรียนครบทุกหนvวยเรียนแล7วให7ผู 7เรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจตvอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google classroom ในรายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ เพื่อเก็บ

ข7อมูลวิเคราะหDและแปลผล 

6.  สถิติท่ีใช7ในการวิจัย 

 การหาคvาเฉล่ีย คvาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คvาเฉล่ียร7อยละ และคvา t-test 

 6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาที ่เรียนด7วย Google Classroom ใน

รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ไมvน7อยกวvาร7อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ใช7สถิติ ได7แกv คvาเฉลี่ย (𝑋") 

และสvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร7อยละ และ t-test dependent 

 6.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google 

Classroom ในรายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ใช7คvาสถิติ ได7แกv คvาเฉลี่ย (𝑋") และสvวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 

  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วย Google Classroom รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงาน

ธุรกิจ เพื่อสvงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยD
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นนทบุรี โดยผู7วิจัยได7ทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู7ท้ังส้ิน 7 ช่ัวโมง ประกอบด7วยเน้ือหาการเรียนรู7 3 หนvวย

เรียน ทำการทดลองกับกลุvมตัวอยvางจำนวน 35 คน ผลการวิจัยมีดังน้ี 

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด7วย Google Classroom ในรายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 3 หนvวยเรียน รวมเวลา 7 สัปดาหD แสดงดังตารางท่ี 1 - ตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด7วย Google Classroom ในรายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจของหนvวยเรียนท่ี 4 

แบบทดสอบ ต่ำสุด สูงสุด 𝑿$ S.D. ร2อยละ t P 

กvอนเรียน 7 11 8.97 1.20 44.85 44.53 0.000 

หลังเรียน 14 18 16.03 0.95 80.15   

*P<0.05 

จากตารางที่ 1 พบวvาคะแนนความรู7ในหนvวยเรียนที่ 4 การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

กvอนการเรียนมีคvาเฉลี่ย 8.97 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 44.85 คะแนนความรู7หลังเรียน มีคvาเฉลี่ย 16.03 

คะแนน คิดเป�นร7อยละ 80.15 จากคะแนนเต็ม 2 0 คะแนน และเมื่อทดสอบคะแนนความรู7กvอนและหลัง เรียน

ด7วยคvาทางสถิติทดสอบ t test มีคvา 44.53 สรุปได7วvาคะแนนความรู7หลังเรียนสูงกวvากvอนเรียนมึความแตกตvาง

กันอยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด7วย Google Classroom ในรายวิชา   

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจของหนvวยเรียนท่ี 5 

แบบทดสอบ ต่ำสุด สูงสุด 𝑿$ S.D. ร2อยละ t P 

กvอนเรียน 7 11 9.00 1.16 45.00 45.63 0.000 

หลังเรียน 14 18 16.00 1.00 80.00   

*P<0.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวvาคะแนนความรู7หนvวยเรียนที่ 5 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ กvอน

การเรียนมีคvาเฉล่ีย 9.00 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 45.00 โดยคะแนนความรู7หลังเรียน มีคvาเฉล่ีย 16.00 คะแนน 

คิดเป�นร7อยละ 80.00 จากคะแนนเต็ม 20 และเมื่อทดสอบคะแนนความรู7กvอนและหลังคะแนน เรียนด7วยคvา

ทางสถิติทดสอบ t test มีคvา 45.63 สรุปได7วvาคะแนนความรู7หลังเรียนสูงกวvากvอนเรียน มีความแตกตvางกัน

อยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนด7วย Google Classroom ในรายวิชา   

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจของหนvวยเรียนท่ี 6 

แบบทดสอบ ต่ำสุด สูงสุด 𝑿$ S.D. ร2อยละ t P 

กvอนเรียน 7 12 9.11 1.18 45.55 43.21 0.000 

หลังเรียน 15 18 16.09 0.89 80.45   

*P<0.05 

 จากตารางที่ 3 พบวvาคะแนนความรู7หนvวยเรียนที่ 6  จริยธรรมและการควบคุมความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ กvอนการเรียนมีคvาเฉลี่ย 9.11 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 45.55 โดยคะแนนความรู7หลังเรียน มี

คvาเฉลี่ย 16.09 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 80.45 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และเมื่อทดสอบคะแนนความรู7

กvอนและหลังเรียนด7วยคvาทางสถิติทดสอบ t test มีคvา 43.21 สรุปได7วvาคะแนนความรู7หลังเรียนสูงกวvากvอน

เรียน มีความแตกตvางกันอยvางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom 

เพื ่อสvงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยDนนทบุรี จำนวน 35 คน แสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลประเมินความพึงพอใจตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom   

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ค:าเฉล่ีย S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

1.  สามารถบรรลุเป�าหมายในการเรียนได7 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2.  สvงเสริมทักษะการเรียนรู7ด7วยตนเอง 4.45 0.50 มาก 

3.  เกิดความกระต้ือร้ือรนในการเรียนมากข้ึน 4.54 0.56 มากท่ีสุด 

4.  เน้ือหาแตvละหนvวยเรียนมีความเหมาะสม 4.51 0.56 มากท่ีสุด 

5.  สะดวกและประหยัดเวลาในการเรียน 4.57 0.55 มากท่ีสุด 

6.  ชvวยติดตามเน้ือหาบางสvวนท่ีขาดหายไประหวvางเรียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

7.  การใช7งาน Google Classroom งvายไมvซับซ7อน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

8.  มีความปลอดภัยในการเข7าใช7งาน 4.45 0.56 มาก 

9.  สามารถระบุตัวตนของผู7เรียนได7ดี 4.48 0.56 มาก 

10. ชvวยเพ่ิมขีดความสามารถให7กับผู7เรียน 4.42 0.50 มาก 
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รายการประเมิน ผลการประเมิน 

ค:าเฉล่ีย S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 

11. ผู7เรียนมีสvวนรvวมและแสดงการแสดงความคิดเห็น 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

12. สvงเสริมความสำเร็จในการเรียนได7ดี 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

สรุปผลรวม 4.52 0.53 มากท่ีสุด 

  จากตารางที่ 4 สรุปคvาเฉลี่ย สvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุvมตัวอยvางที่มีตvอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 

พบวvา ผู7เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูvในระดับมากที่สุด คvาเฉล่ีย 4.52 เมื่อพิจารณาเป�นรายประเด็น 

พบวvา ผู7เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด7านสามารถบรรลุเป�าหมายในการเรียนได7และด7านการสvงเสริม

ความสำเร็จในการเรียนได7ดี มีความพึงพอใจอยูvในระดับมากที่สุด คvาเฉลี่ย 4.60 รองลงมาด7านสะดวกและ

ประหยัดเวลาในการเรียนและชvวยติดตามเนื้อหาบางสvวนที่ขาดหายไประหวvางเรียน มีความพึงพอใจอยูvใน

ระดับมากที่สุด คvาเฉลี่ย 4.57 และความพึงพอใจน7อยที่สุดในด7านการชvวยเพิ่มขีดความสามารถให7กับผู7เรียน มี

ความพึงพอใจอยูvในระดับมาก คvาเฉล่ีย 4.42 และสvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 

 

อภิปรายผล  

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ทำการเรียนการสอนด7วย Google Classroom ในรายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ พบวvา การจัดการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom สามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได7สูงขึ้น จากการนำแบบทดสอบกvอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข7อ จำนวน 3 หนvวยเรียนมาใช7สำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได7แกv หนvวย

เรียนที่ 4 เรื่อง การประยุกตDใช7ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กvอนเรียนผู7เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.97 คะแนน หลัง

เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.03 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 80.15 ของคะแนนเต็ม หนvวยเรียนที่ 5 เรื่อง การวางแผน

และพัฒนาระบบสารสนเทศ กvอนเรียนผู7เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.00 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.00 

คะแนน คิดเป�นร7อยละ 80.00 ของคะแนนเต็ม และหนvวยเรียนที่ 6 เรื่อง จริยธรรมและการควบคุมความ

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ กvอนเรียนผู7เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.11 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.09 

คะแนน คิดเป�นร7อยละ 80.45 ของคะแนนเต็ม แสดงให7เห็นวvาคะแนนความรู7ของผู7เรียนสูงขึ้นมากกวvาร7อยละ 

80 ของคะแนนเต็มในทุกหนvวยเรียน เนื ่องจากผลการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด7วย Google 

Classroom ชvวยให7ผู 7เรียนสามารถเข7าถึงเนื ้อหาการเรียนรู 7ได7ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีวิดีทัศนDเนื ้อหา

ประกอบการเรียน ใบงาน กระตุ7นให7การเรียนมีความนvาสนใจมากขึ้น ผู7เรียนเกิดความสะดวกและตอบสนอง

ความต7องการในการเรียนได7ตลอดเวลา สอดคล7องกับงานวิจัยของ อมรรัตนD เศษฤทธิ์ (2563) การใช7 Google 
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Classroom ในการสอนภาษาเพ ื ่อการส ื ่อสาร ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป Gท ี ่  5 The Application of Google 

Classroom in Communicative Language Teaching (CLT) Grade 11  ผลการว ิ จ ั ยพบว v า  คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด7วยบทเรียนชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช7ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร สูงกวvากvอนเรียนอยvางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวvาการสอนด7วยบทเรียนชุดกิจกรรม

พัฒนาทักษะการใช7ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให7นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก

บทเรียนชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช7ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด7วย กิจกรรมที่หลากหลายและ

มีทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน งานวิจัยของณัฐสินี ภานุศานตD (2553) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการสอนออนไลนDในเวลาเดียวกันวิชาพื้นฐานศิลปะ เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุvยรีคอรีคอรD

เดอรD ผลการวิจัยพบวvา คะแนนจากการทดสอบ ด7วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกvอนเรียนมี

คะแนนเฉลี่ยเทvากับ 3.62 สvวนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทvากับ 7.00 จากคvาคะแนนเฉลี่ยพบวvาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังใช7 google classroom ของนักเรียนสูงกวvากvอนเรียนการ ในขณะที่กรวรรณ สืบสม และ 

นพรัตนD หมีพลัด (2560) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู7แบบ ห7องเรียนกลับด7าน (Flipped classroom) 

ด7วยการบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผvาน Google classroom เป�นการ

ประสิทธิภาพการเรียนรู7ของผู7เรียนที่ เกณฑD 80/80 และพบวvา ผู7เรียนมีพัฒนาการเรียนรู7ระหวvางเรียนดีข้ึน 

การประเมินตามเกณฑDหลังเรียนผู7เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถทำผลงานได7ดีขึ้น สำหรับผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom ใน

รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ พบวvา ผู7เรียนสvวนใหมvมีความพึงพอใจมากที่สุดด7านสามารถบรรลุ

เป�าหมายในการเรียนได7และสvงเสริมความสำเร็จในการเรียนได7ดี มีความพึงพอใจอยูvในระดับมากที่สุด คvาเฉล่ีย 

4.60 รองลงมาด7านความสะดวกและประหยัดเวลาในการเรียนและชvวยติดตามเนื้อหาบางสvวนที่ขาดหายไป

ระหวvางเรียน มีความพึงพอใจอยูvในระดับมากที่สุด คvาเฉลี่ย 4.57 สอดคล7องกับงานวิจัยของ ฉันทDทิพยD ลีลิต

ธรรม และพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล (2559) ผลการวิจัย พบวvา ด7านการจัดการเรียนการสอนผvานกูเกิลคลาสรู

มชvวยให7บรรลุเป�าหมายของการเรียน มีคvาเฉลี่ยสูงสุด 4.65 สvวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทvากับ 1.15 ด7านความ

ปลอดภัยในการใช7งานระบบที่สามารถกำหนดสิทธิ์การใช7งานมีคvาเฉลี่ยสูงสุด 4.37 สvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.23 ข7อดีของการใช7กูเกิลคลาสรูมหัวข7อติดตามทบทวนเนื้อหา บางสvวนที่ขาดหายไป มีคvาเฉลี่ยสูงสุด 4.88 

สvวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทvากับ 1.38 ข7อเสียของการใช7กูเกิลคลาสรูมหัวข7อ นักศึกษาแยกตัวออกจากกลุvมมี

คvาเฉล่ียสูงสุด 4.73 สvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.29  

 

สรุปผลและข2อเสนอแนะ  

  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคD 
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  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู7เรียนท่ีทำการเรียนการสอนด7วย Google Classroom ในรายวิชา 

ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 3 หนvวยเรียน พบวvา หลังการเรียนผู7เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวvากvอนเรียนไมvน7อยกวvาร7อยละ 80 ของคะแนนเต็มในทุกหนvวยเรียน โดยในแตvละหนvวยเรียนมีคะแนน

เฉล่ียหลังเรียนคิดเป�นร7อยละ 80.15 80.00 และ 80.45 ตามลำดับ 

  2. ความพึงพอใจของผู7เรียนที่ตvอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช7 Google Classroom ใน

รายวิชา ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ จำนวน 35 คน พบวvา ผู7เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูvใน

ระดับมากที่สุด คvาเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาเป�นรายประเด็น พบวvา ผู7เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในด7าน

สามารถบรรลุเป�าหมายในการเรียนได7และด7านการสvงเสริมความสำเร็จในการเรียนได7ดี มีความพึงพอใจอยูvใน

ระดับมากที่สุด คvาเฉลี่ย 4.60 และความพึงพอใจน7อยที่สุดในด7านการชvวยเพิ่มขีดความสามารถให7กับผู7เรียน มี

ความพึงพอใจอยูvในระดับมาก คvาเฉล่ีย 4.42 

  ข2อเสนอแนะในการวิจัย 

  1. กvอนจัดการเรียนการสอนผู7สอนควรทำความเข7าใจกับผู7เรียนถึงแนวทางการสอนผvาน Google 

Classroom เพ่ือให7ผู7เรียนได7เตรียมความพร7อมในกvอนการเรียน 

  2. ผู7สอนควรตรวจสอบความพร7อมของเครื่องคอมพิวเตอรD อุปกรณDเสริมตvาง ๆ เครือขvายอินเทอรDเน็ต

ท่ีต7องนำมาใช7ในการจัดการเรียนการสอนผvาน Google Classroom   

  3. ผู7สนใจสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนด7วย Google Classroom มาประยุกตDใช7ใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตvาง ๆ ในภาคทฤษฎีหรือรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกับรายวิขา ระบบ

สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ 
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บทคัดย(อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทาง

ทันตกรรมประดิษฐ8เองจากเครื่องดูดฝุKน โดยประดิษฐ8จากเครื่องดูดฝุKนขนาด 1,600 watt ดูดละอองลอยผUาน

กลUองพลาสติกที่มีการฆUาเชื้อดXวยหลอด UVC, ถาดน้ำยาฆUาเชื้อ และไสXกรองอากาศ (HEPA filter) ทดสอบ

ประสิทธิภาพในหXองปmดขนาด 2x2x2 เมตร3 โดยวัดจากความชื้นในอากาศที่เกิดจากการใชXหัวกรอเร็ว โดย

เปรียบเทียบระหวUางกลุUม saliva ejector, กลุUม four-hands technique, กลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการ

รักษาทางทันตกรรม และกลุUมนวัตกรรมที่ประดิษฐ8ขึ้นเอง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยความชื้นของ

แตUละกลุUมพบวUาความชื้นในอากาศของกลุUม salivary ejector และกลุUม four-hands technique ไมUแตกตUาง

กันอยUางมีนัยสำคัญ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางของคUาเฉลี่ยความชื้นของกลุUม salivary ejector 

กับกลุUมนวัตกรรม และกลุUมเคร่ืองดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม ตามลำดับ พบวUามีความแตกตUาง

กันอยUางมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยของกลุUม four hands technique กับ

กลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม ตามลำดับ พบวUามีความแตกตUาง

กันอยUางมีนัยสำคัญ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยความชื้นของกลุUมนวัตกรรมกับกลุUม

เครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม พบวUามีความแตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญ (P<0.05) อยUางไร

ก็ตามนวัตกรรมช้ินน้ียังควรไดXรับการพัฒนาตUอไป 

 

คำสำคัญ: ละอองลอย เคร่ืองดูดฝุKน  ความช้ืน 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the efficacy of the innovative of oral aerosol 

suction machine made of vacuum cleaner which was crafted from a 1,600-watt vacuum 

cleaner, it was designed so that the aerosol is sucked through the plastic box which combine 

with UVC sterilization lamp, a disinfectant tray and an air filter (HEPA filter). The efficiency was 

tested in a closed room, size 2x2x2 m3, measured from the air humidity caused by the use of 

the airotor and compare between the saliva ejector group, the four-hands technique, the 

aerosol suction machine group and the innovative group. When comparing the mean humidity 

of each group, it was shown that the air humidity of the salivary ejector group and the four-

hands technique were not significantly different (P> 0.05). While the mean humidity of saliva 

ejector group in comparing with the innovation group and the aerosol suction machine group, 

respectively, was significantly difference (P <0.05). In comparing the mean humidity of the four 

hands technique group with the innovation group and the aerosol suction machine group, 

respectively, was significantly difference (P <0.05). And in comparing the mean humidity of the 

innovation group with and the aerosol suction machine group there was a significant difference 

(P <0.05). However, this innovation should be developed further. 

 

Keywords:  dental aerosol, vacuum cleaner, humidity 
 

บทนำ 

 การฟุ�งกระจายละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรรมนั้น เป�นสิ่งที่หลีกเลี่ยงและควบคุมไดXยาก ท้ัง

จากการรักษาเบ้ืองตXน อุดฟ�น ขูดหินน้ำลาย การใสUฟ�นปลอมแบบถอดไดXและแบบยึดติดแนUน รวมถึงการผUาฟ�น

คุดและการถอนฟ�นแบบมีการกรอแบUงฟ�นรUวมดXวย ซึ่งละอองกระเด็น (splatter) และละอองลอย (aerosol) 

ท่ีเกิดจากการใชXเคร่ืองมือทางทันตกรรมเหลUาน้ี ประกอบไปดXวยน้ำท่ีถูกฉีดพUนออกจากระบบน้ำของยูนิตทำฟ�น

ปนเป��อนเลือด น้ำลาย เชื้อจุลชีพประจำถิ่นและจุลชีพที่อาจกUอใหXเกิดโรคจากภายในชUองปากลำคอของผูXปKวย

(Earnest & Loesche, 1991) จากการศึกษาของเบนท8ลีย8, เบิร8กคาร8ต, และครอว8ฟอร8ด (Bentley, Burkhart, 

& Crawford, 1994) พบวUาละอองลอยที่กำเนิดจากเครื่องมือทันตกรรมสUวนใหญUมีขนาดอนุภาคประมาณ 5 

ไมโครเมตร สามารถถูกสูดดมเขXาสูUระบบทางเดินหายใจไดXโดยเฉพาะละอองลอยที่มีขนาดเล็กกวUา 0.5 - 10 

ไมโครเมตร จึงมีการพยายามใชXวิธีตUางๆในการจัดการกับละอองลอยดังกลUาวเชUน การใชX การใชXเทคนิคการ

ควบคุมความชื ้นโดยการใสU rubber dam หรือการใชX high power suction เป�นตัวดูดรUวมกับ saliva 

ejector ( four hands technique)  ( Harrel & Molinari, 2 0 0 4 ; Holloman, Mauriello, Pimenta, & 
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Arnold, 2015; Kohn et al., 2003) แตUเทคนิคตUางๆดังกลUาวยังอาจมีป�ญหาและอุปสรรคอยูUบXางเชUน rubber 

dam technique เหมาะสมเฉพาะงานอุดฟ�นและการใชXสายดูดน้ำลายที่ติดเตียงทำฟ�น (saliva ejector) ไมUมี

สUวนชUวยในการลดการฟุ�งกระจายของละอองลอย (Merchant, 1996) อยUางไรก็ตามการใชXเครื่องดูดความแรง

สูง (high power suction หรือ high volume evacuators) ที่มีอัตราการดูดไดXประมาณ6–15ลูกบาศก8ฟุต

ตUอนาที (cubic feet per minute, cfm) หรือ 3 – 7 ลิตร ตUอวินาที(L/s) สามารถชUวยลดการฟุ�งกระจายของ

ละอองกระเด็นและละอองลอยท่ีเกิดจากหัตถการทางทันตกรรมไดX (Merchant, 1996) 

  จากการศึกษาของโดเรเมเลน, บ ัชเมเกอร8 , มอร ิส, ฮอลบรู ¡ค, และแกมเบิ ้ล (Doremalen, 

Bushmaker, Morris, Holbrook, & Gamble, 2020) พบวUาเชื้อไวรัส HCOV-19 สามารถอยูUในละอองลอย 

ไดXนานถึง 3 ชั่วโมง เชUนเดียวกันกับรายงานอื่น ๆวUา ผูXติดเชื้อสUวนใหญUติดจากการสัมผัสพื้นผิวที่ติดเชื้อรวมไป

ถึงเกิดจากละอองกระเด็น (Aiping et al., 2020)และมีกรณีศึกษาวUาหากอยูUในพื้นที่ปmดและมีระยะเวลานาน

มากพอสามารถติดตUอจากละอองลอยที่เขXมขXนในอากาศไดX (Cottone, Terezhalmy, & Molinari, 1996; 

Doremalen et al., 2020) ซึ่งพื้นที่ใหXบริการทางทันตกรรมนั้นก็จัดเป�นพื้นที่ปmด จึงมีความเป�นไปไดXวUาอาจ

เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัส HCOV-19 เชUนกัน 

 ดังนั้นเพื่อใหXเขXากับสถานการณ8ป�จจุบัน คณะผูXวิจัยจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ8อุปกรณ8ท่ีจะชUวยแกXไข

ป�ญหาการฟุ�งกระจายของละอองลอยไดXในการทำงานประจำวัน โดยมีตXนทุนต่ำและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

โดยประดิษฐ8เครื่องดูดละอองลอยจากเครื่องดูดฝุKน ดูดละอองลอยผUานกลUองพลาสติกที่มีระบบฆUาเชื้อดXวย

หลอดไฟ UVC, ถาดน้ำยาฆUาเชื้อ และไสXกรองอากาศ กUอนออกจากกลUองสูUสิ่งแวดลXอมภายนอก แลXวทดสอบ

ประสิทธิภาพโดยวัดจากความช้ืนท่ีเกิดจากการใชXหัวกรอเร็ว (Airotor) โดยเปรียบเทียบผลระหวUางกลุUม saliva 

ejector, กลุ Uม saliva ejector ร Uวมกับ High power suction (four-hands technique), กลุ Uมเครื ่องดูด

ละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) และกลุUมที่ใชX

นวัตกรรมเพ่ือประเมินวUานวัตกรรมน้ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำจัดละอองลอยหรือไมU 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ8เอง

จากเคร่ืองดูดฝุKนขนาด 1,600 watt โดยการวัดความช้ืนในอากาศท่ีเหลือจากการใชXหัวกรอเร็ว (Airotor) 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป�นการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องดูดละอองอากาศประดิษฐ8เอง

จากเครื่องดูดฝุKน ที่มีกำลังดูดเพียงพอที่จะดูดละอองลอยที่เกิดจากการใชXหัวกรอเร็ว (Airotor) โดยทดสอบ

ประสิทธิภาพการลดการฟุ�งกระจายของละอองลอยโดยเปรียบเทียบความชื้นของอากาศในพื้นท่ีที่กำหนดของ 
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4 กลุUม คือ กลุUม saliva ejector, กลุUม four-hands technique, กลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละออง

ลอย (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China)  ตามลำดับ และนำขXอมูลท่ีไดXไปวิเคราะห8ตUอไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 นำกล Uองพลาสต ิกขนาด 30X30x40 cm3 (Aqualine Protarget®) (ร ูป 1a) มากรอแต Uงด Xวย 

Carborundum disc และcarbide burs ใหXมีชUองผUานของอากาศ จากชUอง A ไปยังชUองกั้นไสXกรอง HEPA ใน

ชUอง C ซึ่งมีทUอตUอเขXากับเครื่องดูดฝุKน ในสUวนชUวง B เป�นชUองท่ีสามารถเติมน้ำยาฆUาเชื้อที่มี valve เปmดปmดไดX 

แบบจำลองดังแสดงใน รูปท่ี2 ประกอบขXอตUอตรงขนาด 1/2 น้ิว เขXากับกลUองชUอง A และชUอง C ในทางเขXาชUอง 

A ประกอบขXอตUอตรงลด PVC ขนาด 2x1/2 นิ้ว เขXากับขXอตUอตรงสวมทUอ ในทางออกชUอง C ประกอบขXอตUอ

เกลียวนอก ขนาด 2 น้ิว เขXากับขXอตUอตรง ยึดใหXแนUนดXวยกาวยึดทUอ ไดX (รูปท่ี 3a, 3b ตามลำดับ) 

 

 

                 
        (a)                                 (b)                   (c)               

 

 

 

 

          

                      (d)                               (e)           



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 999 ~ 
 

C 

รูปท่ี  1 (a) กลUองพลาสติกขนาด 30X30x40 cm3 เซนติเมตร (Aqualine Protarget ®), (b) ไสXกรอง HEPA, 

(c) หลอดไฟ UVC LED 50 watt, (d) เคร่ืองดูดฝุKน, (e) แผUนอะคริลิกขนาด 30 เซนติเมตร ยาว 40 

เซนติเมตร  

 

รูปท่ี  2 แสดงแผนผังของนวัตกรรมโดยกรอแตUงชUองผUานของอากาศขาเขXาในชUอง B และชUอง C เพ่ือเป�น

ทางผUานของอากาศจากชUอง A ไปยังชUองก้ันไสXกรอง HEPA ในชUอง C ซ่ึงดXานหลังของชUองน้ีมีทUอตUอเขXากับ

เคร่ืองดูดฝุKน 

        

                                                                 

 

 

 

 

                         

                               (a)                                                            (b) 

รูปท่ี 3 (a) ประกอบทUอในทางเขXาชUอง A ประกอบขXอตUอตรงลด PVC ขนาด 2 น้ิว x1/2 น้ิว เขXากับขXอตUอตรง

สวมทUอ  (b) ประกอบในทางออกชUอง C ประกอบขXอตUอเกลียวนอก ขนาด 2 น้ิว เขXากับขXอตUอตรงสวมทUอ  

 

 ประกอบไสXกรอง HEPA (รูป 1b) และติดตั้งหลอดไฟ UVC LED (รูป 1c) โดยใสUไสXกรอง HEPA ลงใน

ชUอง C ตัดแตUงใหXมีขนาดพอดีกับชUอง (รูปท่ี 4a)  และติดตั้งหลอดไฟ UVC LED 50 watt กับแผUนอะคริลิกใส

ซึ่งจะใชXเป�นฝาปmดกลUองพลาสติกเพื่อใหXเกิดสุญญากาศภายในกลUองเมื่อมีการเดินเครื่องดูดฝุKน (รูป 1d)  โดย

A         

A B C 

UVC 

filter 

Air flow 

Unit ทําฟัน 

เครื,องดูดฝุ่น 
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เจาะรูตำแหนUงยึดน็อตดXวย carbide burs (รูปท่ี 4b) คว่ำดXานหลอดไฟเขXาในกลUอง แลXวยึดหลอดไฟ UVC 

LED ติดกับแผUนอะคริลิกใส (รูป 1e) ดXวยน็อตใหXแนUน (รูปท่ี 5) 

 

       
 

รูปท่ี 4 (a) ใสUไสXกรอง HEPA ลงในชUอง C  (b) แผUนอะคริลิกใสท่ีเตรียมโดยเจาะรูดXวย carbide burs 

 

       
             (a)       (b)  

รูปท่ี 5 (a) หลอดไฟ UVC LED, (b) ติดต้ังหลอดไฟกับแผUนอะคริลิกใสโดยคว่ำดXานหลอดไฟเขXาในกลUอง 

 

 ยึดแผUนใสอะคริลิกเขXากับกลUองพลาสติกโดยใชX Silicone แบบฉีดจากหลอดยาแนวโดยรอบขอบ

ดXานบนของกลUองพลาสติกเพ่ือใหXกลUองปmดอยUางสนิท แลXวประกบแผUนใสอะคริลิก รอใหXวัสดุแข็งตัว (รูปท่ี 6) 

 
รูปท่ี 6  ใชX Silicone แบบฉีดจากหลอดยาแนวโดยรอบขอบดXานบนของกลUองพลาสติกเพ่ือใหXกลUองปmดอยUาง

สนิท แลXวประกบแผUนใสอะคริลิกเขXากับกลUองพลาสติก 
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 นำปากกรวยใสตUอเขXากับสายยาง polyurethane tube แลXวยึดสายยางเขXากับแกนขาตั้งโต¡ะโคมไฟท่ี

นำมาดัดแปลงเพ่ือใชXเป�นหนUวยยึดกับเตียงทำฟ�น (รูปท่ี 7) แลXวตUอปลายสายยางเขXากับขXอตUอเกลียวนอกที่ดXาน

นอกของชUอง A เพื่อเป�นทางเขXาของละอองลอย จากนั้นประกอบทUอดูดฝุKนจากเครื่องดูดฝุKนเขXากับขXอตUอตรง

สวมทUอท่ีดXานนอกของชUอง C (รูปท่ี 8 ) 

 

      
   (a)       (b)                                                                  

 
(c) 

รูปท่ี 7  (a) นำปากกรวยใสตUอกับสายยาง polyurethane tube(b, c) ยึดสายยางเขXากับแกนขาต้ังโต¡ะโคมไฟ  

         
(a)       (b)                                                                  

รูปท่ี 8 (a) ตUอปลายสายยางเขXากับขXอตUอเกลียวของชUอง A เพ่ือเป�นทางเขXาของละอองลอย, (b) ประกอบทUอ

ดูดฝุKนเขXากับกลUองพลาสติกโดยใหXเป�นชUองทางระบายลมออกจากชUอง C   

 

 ประกอบโครงหXองปmดจากทUอ PVC โดยประกอบใหXมีขนาด 2x2x2 เมตร3 แลXวคลุมดXวยผXายางใหX

มิดชิด (รูปท่ี 9) เพ่ือใชXเป�นหXองทดสอบความช้ืน นำโครงหXองปmดวางครอบเตียงทำฟ�นและติดเคร่ืองวัดความช้ืน
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ไวXบริเวณหัวเตียงทำฟ�น สำหรับกลุUมควบคุมคือกลุUม saliva ejector และกลุUม four hands technique ใชX 

saliva ejector และ high power suction จากเตียงทำฟ�น สำหรับกลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละออง

ลอย (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) นำเครื่องนวัตกรรมและเครื่องดูดละอองลอย มา

วางโครงหXองปmดตามลำดับ และตUางใชXรUวมกับ saliva ejector ในการทดลอง 
 

           

(a)       (b)                                                                  

รูปท่ี 9 (a) ส่ิงแวดลXอมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือวัดความช้ืนทำจากทUอPVCและผXายางใหXมีขนาด 2x2x2 เมตร3  ครอบ

ทับยูนิตทันตกรรม (b) ตำแหนUงวางเคร่ืองวัดความช้ืนจากการใชXหัวกรอเร็วตามเวลาท่ีกำหนดในการทดลอง 
 

 การเก็บขXอมูลความชื้นในอากาศกลุUม saliva ejector ทำการวัดความชื้นภายในโครงหXองปmด ขณะ

กUอน (0 นาที) และภายหลังการใชXหัวกรอเร็ว (Airotor) รUวมกับการใชX saliva ejector ท่ีเวลา5, 10,15 และ20

นาที ตามลำดับ สำหรับกลุUม four hands technique, กลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการ

รักษาทางทันตกรรม (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) ทำการทดลองดXวยวิธีเดียวกัน แตU

ละกลุUมทดลองซ้ำ 5 คร้ัง และนำขXอมูลมาหาคUาเฉล่ีย การวิเคราะห8ขXอมูลทางสถิติดXวย SPSS for windows 

22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) โดยนำขXอมูลมาทดสอบการกระจายตัวของขXอมูลดXวย Kolmogorov-

Smirnov test และทดสอบความแปรปรวน (Homogeneity of variance) แลXวจึงวิเคราะห8ความแตกตUาง

คUาเฉล่ียความช้ืนระหวUางแตUละกลุUม (Independence t-test) โดยใชXระดับคUาความเช่ือม่ันท่ี 95 % 

 

ผลการทดลอง 

 จากการทดลองไดXคUาเฉล่ียของคUาความช้ืนในอากาศท่ีวัด ณ เวลาตUางๆของแตUละกลุUม (ตาราง 1)  
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ตาราง 1 : คUาเฉล่ียความช้ืนในอากาศกUอนและหลังการใชXหัวกรอเร็ว (airotor) ท่ีเวลาตUางๆของแตUละกลุUม 

กลุ(มการทดลอง เวลา 

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 

A 67.6 72.6 74.8 78 81.6 

B 67.6 71 73.8 75.4 77.6 

C 66.2 69.8 72.2 73.8 73.2 

D 66.2 69.6 67.4 65.2 64.6 

*** A คือ กลุ/ม saliva ejector B คือ กลุ/ม four hands technique C คือ กลุ/มนวัตกรรมเครื่องดูดละออง

ลอยจากการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐUเองจากเครื่องดูดฝุWน D คือ กลุ/มเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษา

ทางทันตกรรม (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) 

 

 คUาความชื้นในอากาศในสิ่งแวดลXอมที่กำหนดของแตUละกลุUมถูกนำมาวิเคราะห8ดXวย Kolmogorov– 

smirnov เพื่อทดสอบการกระจายตัวของขXอมูลพบวUา ในทั้งสองกลุUมขXอมูลมีการกระจายตัวปกติ (P>0.05) 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางของคUาเฉลี่ยความชื้นของกลุUมตัวอยUางทีละกลุUมพบวUาความชื้นใน

อากาศของกลุUม saliva ejector และกลุUม four-hands technique ไมUแตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญ (P>0.05) 

(ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตUางของคUาเฉลี่ยความชื้นของกลุUม saliva ejector กับกลุUมนวัตกรรม 

และกลุUมเครื ่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม ตามลำดับ พบวUามีความแตกตUางกันอยUางมี

นัยสำคัญ (P<0.05) (ตารางท่ี3 และ4 ตามลำดับ) เมื ่อเปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยของกลุUม four 

hands technique กับกลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม ตามลำดับ 

พบวUามีความแตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 5และ6 ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตUางคUาเฉลี่ยความชื้นของกลุUมนวัตกรรมกับกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม พบวUามี

ความแตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญ (P<0.05) (ตารางท่ี 7) 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉล่ียของกลุUม saliva ejector และกลุUม four-hands technique 

กลุ6ม N 𝐱" SD t sig 

A 25 74.92 4.957 1.475 0.147 

B 25 73.08 3.785 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉล่ียของกลุUม saliva ejector และกลุUมนวัตกรรม 

กลุ6ม N 𝐱" SD t sig 

A 25 74.92 4.957 3.297 0.002 

C 25 71.04 3.169 

ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยของกลุUม saliva ejector และกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการ

รักษาทางทันตกรรม (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) 

กลุ6ม N 𝐱" SD t sig 

A 25 74.92 4.957 7.737 .000 

D 25 66.48 2.275 

ตาราง 5 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉล่ียของกลุUม four hands techniqueและกลุUมนวัตกรรม 

กลุ6ม N 𝐱" SD t sig 

B 25 73.08 3.785 2.066 .044 

C 25 71.04 3.169 

ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยของกลุUม four hands techniqueและกลุUมเครื่องดูดละอองลอย

จากการรักษาทางทันตกรรม (Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) 

กลุ6ม N 𝐱" SD t sig 

B 25 73.08 3.785 7.472 .000 

D 25 66.48 2.275 

ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกตUางคUาเฉลี่ยของกลุUมนวัตกรรม กับกลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษา

ทางทันตกรรม(Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, China) 

กลุ6ม N 𝒙$ SD t sig 

C 25 71.04 71.04 5.845 .000 

D 25 66.48 66.48 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการทดลองนี้จะเห็นไดXวUา ความชื้นในอากาศของกลุUม saliva ejector มีความชื้นในอากาศสูง

ที่สุด ( 74.92±4.957) และเมื่อเทียบกับกลุUม four hands technique ท่ีมีการใชX saliva ejector รUวมกับ 

High power suction (73.08±3.785) กลับไมUแตกตUางกันอยUางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) ถึงแมXวUาจะมี

งานวิจัยแนะนำวUาการใชXเครื่องดูดความแรงสูง (high volume evacuators) สามารถลดละอองกระเด็นและ

ละอองลอยที่ฟุ �งกระจายจากหัตถการทางทันตกรรมไดXมากกวUา 90 เปอร8เซ็นต8(Bentley et al., 1994; 
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Harrel, Barnes, & Rivera-Hidalgo, 1996) และการศึกษาของ Holloman ในป¬ 2015 ไดXสรุปผลการศึกษา

สน ั บ สน ุ น  The American Dental Association (ADA) แ ละ  the Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)  วUา การใชXเครื ่องดูดความแรงสูง(high volume evacuators) สามารถลดอนุภาคท่ี

ลUองลอยในอากาศไดXมากกวUาสายดูดน้ำลายที่ติดมากับยูนิตทำฟ�น (Saliva ejector) ทั้งการวางในชUองปาก 

และนอกชUองปาก(Holloman et al., 2015) ทั ้งนี ้อาจเป�นเพราะทั้งกลุ Uม saliva ejector และกลุ Uม four 

hands technique ตUางก็ไมUคลอบคลุมการฟุ�งกระจายของละลองลอยจากหัวกรอเร็วอยUางเพียงพอ 

 อยUางไรก็ตามเมื่อเทียบความชื้นกลุUม four hands technique กับกลุUมนวัตกรรมและกลุUมเครื่องดูด

ละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม ทีมีความชื้นเฉลี่ย 71.04± 3.169 และ 66.48±2.275 ตามลำดับ 

พบวUาเครื่องดูดท้ังสองแบบมีความชื้นเฉลี่ยต่ำกวUาอยUางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05) ท้ังน้ีอาจจะเนื่องมาจาก

เครื่องดูดทั้งสองแบบมีสUวนปากกรวยที่มีขนาดใหญUกวUา High power suction ซึ่งทำใหXละลองลอยเล็ดลอด

ออกไปไดXนXอยกวUากลุUมและทำใหXความช้ืนต่ำกวUากลุUม four hands technique ในท่ีสุด 

 ในสUวนการเปรียบเทียบความชื้นเฉลี่ยของกลุUมนวัตกรรมกับกลุUมเครื่องดูดละอองลอย พบวUาความช้ืน

ของกลุUมเครื่องดูดละอองลอย (66.48±2.275) ต่ำกวUากลุUมนวัตกรรม(71.04± 3.169) อยUางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (P< 0.05) ทั ้งนี ้อาจเป�นเพราะเครื ่องดูดละอองลอยมีปากกรวย และทUอดูดที ่มีขนาดใหญUกวUาของ

นวัตกรรม จึงทำใหXมีความช้ืนเล็ดลอดออกไปไดXนXอยกวUา 

 อยUางไรก็ตามเมื ่อนำคUาเฉลี ่ยความชื ้นในอากาศของกลุ Uม saliva ejector, กลุ Uม four hands 

technique, กลุUมนวัตกรรม และกลุUมเครื่องดูดละอองลอย มาแสดงความเชื่อมโยงดXวยเสXนกราฟ จะเห็นวUาแมX

ความชื้นในอากาศของกลุUมนวัตกรรมยังสูงกวUากลุUมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรมอยูUมาก 

แตUก็ต่ำกวUาความชื้นของกลุUม saliva ejector และกลุUม four-hands technique และความชื้นในอากาศจาก

การใชXกลุUมนวัตกรรมก็มีแนวโนXมท่ีจะลดลงเร่ือย ๆเม่ือเวลาผUานไป ดังแสดงในแผนผังท่ี 1 

 นอกจากน้ีเมื่อเปรียบเทียบคUาใชXจUายที่ใชXในการจัดเตรียมอุปกรณ8เพื่อทำนวัตกรรมชิ้นนี้กับเครื่องดูด

ละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรมย่ีหXอตUางๆท่ีมีขายในทXองตลาดดังแสดงในตารางท่ี  8 พบวUามีคUาใชXจUาย

ที่ตUางๆกันถึง 10 เทUา คณะวิจัยจึงคิดเห็นวUาหากสามารถพัฒนานวัตกรรมชิ้นน้ีจนมีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ

เคร่ืองดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรมตUางๆไดX ก็จะชUวยลดคUาใชXจUายไดXเป�นอยUางดี  
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แผนผังท่ี 1 แสดงแนวโนXมความช้ืนในอากาศท่ีเวลาตUางๆ หลังการใชXหัวกรอเร็ว (Airotor) ของกลุUมตUางๆ 

 
ตาราง 8 เปรียบเทียบราคาและคUาใชXจUายระหวUางนวัตกรรมเคร่ืองดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ8เองจากเคร่ืองดูดฝุKนกับเคร่ืองดูดละอองลอยแบบท่ีมีขายในทXองตลาด 

เคร่ืองกำจัดละอองลอยทางทันตกรรม ราคา 

Clinic External Oral Aerosol Suction Unit Lab Air Cleaning Machine RD50 RUIWAN 

Co., Ltd China 

75,000 

Extra-oral aerosol suction: AEOLUS-110GD ANTAR (Foshan) technology Co., Ltd 

China 

76,900 

Extraoral dental suction unit--DS1000 Jiangsu Dynamic Medical technology Co., 

Ltd, China 

70,000 

Aerosol Suction Machine C-AS, COXO®, Zhengzhou Linker Medical Equipment 

Co., Ltd. China 

75,000 

นวัตกรรมเคร่ืองดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ8เองจากเคร่ืองดูดฝุKน 6,500 

***หมายเหตุค*าใช-จ*ายการทำนัวตกรรมข้ึนกับย่ีห-อและขนาดเคร่ืองดูดฝุEนท่ีเลือกใช- 

 

สรุปผลและขeอเสนอแนะ  

  จากผลการทดลองสามารถสรุปไดXวUานวัตกรรมเครื่องดูดละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ8เองจากเครื่องดูดฝุKนชิ้นนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเทียบกับการใชX saliva ejector เพียงอยUางเดียว 
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ความช้ืนสะสมในสภาวะควบคุมจากการกําจัดละอองลอยด้วยวิธีท่ีกําหนดในเวลาต่าง ๆ 

saliva 4  hands Innovative aerosol suction machine
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หรือการใชX saliva ejector รUวมกับ High power suction ในการกำจัดละลองลอยในอากาศที่เกิดจากการ

รักษาทางทันตกรรม แตUอยUางไรก็ตาม การที่นวัตกรรมชิ้นนี้จะมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับเครื่องดูดละอองลอย

แบบที่มีขายในทXองตลาด ที่นำมาใชXเป�นตัวอยUางในงานวิจัยนั้น ก็ยังควรไดXรับการพัฒนาและปรับปรุงตUอไป ซ่ึง

หากสามารถพัฒนาใชXในทางคลินิกไดXสำเร็จจะชUวยลดคUาใชXจUายในการซื้ออุปกรณ8เครื่องดูดละอองลอยจากการ

รักษาทางทันตกรรมท่ีมีราคาสูงไดX 
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บทคัดยhอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปjญหาในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 2) ศึกษาความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 3) ศึกษาเปรียบเทียบความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากรที่มี 

สายงานแตกตmางกัน และ 4) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในการทำงานวิจัยของบุคลาการที่มีข7อมูลพื้นฐาน

แตกตmางกัน กลุmมตัวอยmาง จำนวน 168 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานวิจัย

และความคิดเห็นในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ  

คmาคุณภาพของเคร่ืองมือ คmาความเช่ือมันแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคmาเทmากับ 0.89 การเก็บรวบรวมข7อมูลผmาน

กูเกิ้ลฟอรDม สถิติที่ใช7 สถิติเชิงพรรณนา จำนวน ร7อยละ คmาเฉลี่ย สmวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคmาที  

(t-test) การทดสอบคmา One-Way ANOVA 

 ผลการวิจัยพบวmา 1) ด7านปjญหาในการทำงานวิจัยที่ผmานมา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตmอปjญหา

ที่มีผลตmอการทำงานวิจัยที่ผmานมา พบวmา บุคลลากรเห็นวmามีภาระงานสอน/ภาระงานที่รับผิดชอบมาก คmาเฉล่ีย

คmาสูงสุด 3.47 (S.D. 1.07) 2) บุคลากรสmวนใหญmมีความต7องการทำงานวิจัยในอนาคต จำนวน 146 คน คิดเป�น

ร7อยละ 87 3) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล7าพระนครเหนือที ่มีสายงานแตกตmางกัน 

มีความต7องการทำงานวิจัยไมmแตกตmางกัน 4) บุคลากรที่มีอายุงานแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัย 

ท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยแตกตmางกันอยmางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ :  ปjญหา  วิจัย  มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) study problems of conducting research among 

personnel King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 2) study needs for 

conducting research among King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 3) to 

compare the level of satisfaction of needs for conducting research of personnel with different 

division and 4) to compare the level of satisfaction of conducting research of personnel with 

different personal information. The samples were 168 personnel. The data collection tool 

were the conducting research questionnaire and the satisfaction of the conducting research 

questionnaire in which the confidence level was 0.89. Statistical methods included 

percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 

 The results of this study revealed that 1) the problem of conducting research among 

personnel found that a heavy load of work was at an average 3.47 (S.D. 1.07). 2) the most of 

personnel needs to do research in the future amount 146 person (87 percentage). 3) the 

personnel who had different division towards needs for conducting research in the future not 

significantly different. 4) the personnel who had different experience was different towards 

the level satisfaction of the factors that conducting research at the statistically significant 

(p<.05). 

 

Keywords: Problems,  Research,  King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

 

บทนำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ เป�นสถาบันการศึกษาท่ีได7ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษามาเป�นระยะเวลายาวนาน นับได7วmาเป�นมหาวิยาลัยชั้นนำของประเทศก็วmาได7 ซึ่งได7

มีการพัฒนาองคDความรู7ที ่จำเป�นและเป�นประโยชนDในการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป�อนสูm

ตลาดแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือถือเป�นมหาวิทยาลัยชั้นนำแหmงการ

สร7างสรรคDการเรียนรู7สูmการพัฒนานวัตกรรมและยังมุmนมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให7มีความเป�นเลิศทางวิชาการ

เพื่อเป�นผู7พัฒนาและสร7างสรรคDเทคโนโลยีให7สามารถแขmงขับในระดับโลกได7 และหนึ่งในเป�าหมายสำคัญของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือคือนโยบายในการสนับสนุนให7บุคลากรพัฒนาศักยภาพ

ด7านงานวิจัย เพื่อให7เกิดการเรียนรู7และบุคลากรมีความเป�นเลิศทางวิชาการ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่วmา 

“มุmงม่ันท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยDให7มีความเป�นเลิศทางวิชาการด7านวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี และวิชาการ
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ขั้นสูงที่เกี่ยวข7อง ให7มีความรู7คูmคุณธรรม เพื่อเป�นผู7พัฒนาและสร7างสรรคDเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันกmอให7เกิด

การพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล7อมท่ีย่ังยืน” 

 เพื่อเป�นการปฏิบัติให7สอดคล7องกับนโยบายที่กำหนดไว7 มหาวิทยาลัยได7ให7การสนับสนุนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให7ทำงานวิจัยได7ตรงตามความต7องการและตรงตmอสายงาน เพื่อให7สามารถนำไปประยุกตDใช7ตmอ

สmวนงานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปjจจุบันได7มากข้ึน  

 ถึงแม7วmาที่ผmานมามหาวิทยาลัยจะมีมาตรการสนับสนุนและสmงเสริมให7บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ ได7ทำวิจัยเพื่อพัฒนางานตามบทบาทหน7าที่ความรับผิดชอบ แตm

นโยบายดังกลmาวยังไมmได7รับการตอบสนองจากบุคลากรเทmาที่ควร เนื่องจากปjจจุบันบุคลากรที่มีอยูmเพียงจำกัด

ในแตmละหนmวยงาน บวกกับงานที่มากขึ้นตามลำดับแตmจำนวนบุคลากรสmวนใหญmยังคงที่ จึงทำให7บุคลากร

ประสบปjญหางานที่มากขึ้นแตmเวลาเทmาเดิมจึงทำให7ไมmสามารถที่จะพัฒนาตนเองได7 ประกอบกับบุคลากร 

สายสนับสนุนมีความต7องการความก7าวหน7าทางด7านวิชาการของตนเอง แตmยังขาดทักษะความรู7ความสามารถ

ในการทำผลงานวิชาการ 

ดังนั้น ผู7วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปjญหาและความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ เพื่อตอบสนองนโยบายและสmงเสริมให7บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือทำงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสก7าวหน7าในสายงานของตนเอง

และสามารถนำผลการวิจัยมาใช7ประโยชนDโดยเสนอผู7บริหารท่ีเก่ียวข7องเพ่ือปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยตmอไป  

 

วัตถุประสงคlการวิจัย 

 1. ศึกษาสภาพปjญหาในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7า 

พระนครเหนือ 

 2. ศึกษาความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากรท่ีมีท่ีมีสายงานแตกตmางกัน 

 4. ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นในการทำงานวิจัยของบุคลาการท่ีมีข7อมูลพ้ืนฐานแตกตmางกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาสภาพปjญหาในการทำงานวิจัย 

ความต7องการทำงานวิจัย และความคิดเห็นในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรที ่ใช7ในการศึกษาครั ้งนี ้ค ือ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7า 

พระนครเหนือ จำนวน 1675 คน กลุmมตัวอยmางได7มาจากการสุmมแบบมีขั้นตอน คือ หาสัดสmวนร7อยละของ

ประชากรแตmละสmวนงาน สmงแบบสอบถามไปตามสmวนงานตามจำนวนแบบสุmม โดยได7แบบสอบถามตอบกลับมา

ท้ังส้ิน 168 คน คิดเป�นร7อยละ 10 

2. ตัวแปรท่ีใช7ในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ได7แกm ข7อมูลทั่วไปของบุคลากร (เพศ, อายุ, ประสบการณD

ในการทำงาน, ระดับการศึกษา) ตัวแปรตาม ได7แกm ความต7องการทำงานวิจัยและความคิดเห็นในการทำงาน

วิจัย 

3. ศึกษาและรวบข7อมูลเพ่ือสร7างแบบสอบถามเก่ียวกับข7อมูลท่ัวไปของบุคลากร ความต7องการทำงาน

วิจัยและความคิดเห็นในการทำงานวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลเป�นแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานวิจัยและความคิดเห็น

ในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ โดยผู 7ว ิจัยได7นำ

แบบสอบถามไปทดลองกับกลุmมตัวอยmาง จำนวน 30 คน ได7คmาความเช่ือม่ันแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคmาเทmากับ 

0.89 

5. การเก็บรวบรวมข7อมูลครั ้งนี ้ ผู 7วิจัยได7ดำเนินการออกแบบเครื ่องมือแบบสอบถามเกี ่ยวกับ 

ล7าการทำงานวิจัยและความคิดเห็นในการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก  

พระนครเหนือ โดยผู7วิจัยได7นำแบบสอบถามดังกลmาวลงในกูเกิ ้ลฟอรDมเพื ่อให7ความสะดวกในการตอบ

แบบสอบถาม 

6. ผู7วิจัยได7นำข7อมูลการตอบกลับแบบสอบถามที่ได7เรียบเรียงและแปรผลลงในโปรแกรมเอ็กเซล และ

ทำการวิเคราะหDข7อมูลโดยใช7สถิติในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา จำนวน ร7อยละ คmาเฉลี่ย สmวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคmาที )t-test) การทดสอบคmา One-Way ANOVA 

 

ผลการวิจัย 

การศ ึกษาสภาพปjญหาและความต 7องการทำว ิจ ัยของบ ุคลากร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล7าพระนครเหนือน้ัน ผู7วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได7 ดังน้ี  

1. ด6านข6อมูลท่ัวไปของบุคลากร 

 โดยผู7วิจัยได7สอบถามข7อมูลทั่วไปของบุคลากร ได7แกm เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทการทำงาน 

ประสบการณDในการทำงาน 
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ตารางท่ี 1 เพศของบุคลากร 

เพศ จำนวน ร6อยละ 

ชาย 58 35 

หญิง 110 65 

รวม 168 100 

 จากตารางที่ 1 เพศของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmเป�นเพศหญิง จำนวน 110 คน คิดเป�น 

ร7อยละ 65 

 

ตารางท่ี 2 อายุของบุคลากร 

อายุ จำนวน ร6อยละ 

<=30 ปG 25 15 

>30 - <=40 ปG 87 52 

>40 - <=50 ปG 54 32 

>50 ปG 2 1 

รวม 168 100 

 จากตารางท่ี 2 อายุของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmมีอายุอยูmในชmวง >30 - <=40 ปG จำนวน 87 

คน คิดเป�นร7อยละ 52 รองลงมาคือชmวงอายุ >40 - <= 50 จำนวน 54 คน คิดเป�นร7อยละ 32 

 

ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน ร6อยละ 

ปริญญาตรี 54 32 

ปริญญาโท 80 48 

ปริญญาเอก 34 20 

รวม 168 100 

 จากตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ 

ระดับปริญญาโท จำนวน 80 คน คิดเป�นร7อยละ 48 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 54 คน 

คิดเป�นร7อยละ 32 
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ตารางท่ี 4 ประเภทการทำงานของบุคลากร 

ประเภทการทำงาน จำนวน ร6อยละ 

สายวิชาการ 89 53 

สายสนับสนุนวิชาการ 79 47 

รวม 168 100 

 จากตารางที่ 4 ประเภทการทำงานของบุคลากร พบวmาบุคลากรสmวนใหญmทำงานในสายวิชาการ 

จำนวน 89 คน คิดเป�นร7อยละ 53 

 

ตารางท่ี 5 ประสบการณDในการทำงานของบุคลากร 

ประสบการณlในการทำงาน จำนวน ร6อยละ 

<=5 ปG 40 24 

>5 - <=10 ปG 50 30 

>10 - <=15 ปG 44 26 

>15 - <=20 ปG 16 9 

>20 ปG 18 11 

รวม 168 100 

 จากตารางที่ 5 ประสบการณDในการทำงานของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญm มีประสบการณDใน

การทำงาน >5 ปG - <= 10 ปG จำนวน 50 คน คิดเป�นร7อยละ 30 รองลงมาประสบการณDในการทำงาน >10 ปG 

- <= 15 จำนวน 44 คน คิดเป�นร7อยละ 26 

 

 2. ด6านการทำงานวิจัยของบุคลากร 

 

ตารางท่ี 6 ประวัติการทำงานวิจัยของบุคลากร 

ประวัติการทำวิจัย จำนวน ร6อยละ 

เคยทำวิจัย 106 63 

ไมmเคยทำวิจัย 62 37 

รวม 168 100 

 จากตารางที่ 6 ประวัติการทำงานวิจัยของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmเคยทำวิจัยมากmอน 

จำนวน 106 คน คิดเป�นร7อยละ 63 
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ตารางท่ี 7 ความต7องการในการทำงานวิจัยในอนาคตของบุคลากร 

ความต6องการทำวิจัยในอนาคต จำนวน ร6อยละ 

ต7องการทำวิจัย 146 87 

ไมmต7องการทำวิจัย 22 13 

รวม 168 100 

  จากตารางที่ 7 ความต7องการในการทำงานวิจัยในอนาคตของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญm

ต7องการทำวิจัยในอนาคต จำนวน 146 คน คิดเป�นร7อยละ 87 

 

ตารางที ่  8 แสดงการเปรียบเทียบความต7องการทำงานวิจ ัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล7าพระนครเหนือท่ีมีสายงานแตกตmางกัน 

ตัวแปรตาม สายงาน 𝒙" S.D. df t P 

ความต7องการทำงานวิจัย สายวิชากร 1.15 0.13 166 0.61 .54 

 ส ายสน ั บส นุน

วิชาการ 

1.11 0.10 

*n=168 

 จากตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล7าพระนครเหนือที่มีสายงานแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล7า

พระนครเหนือท่ีมีสายงานแตกตmางกันมีความต7องการทำงานวิจัยไมmแตกตmางกัน 

 

  3. ด6านป,ญหาในการทำงานวิจัยท่ีผhานมาของบุคลากร 

ตารางท่ี 9 ระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามตmอปjญหาท่ีมีผลตmอการทำงานวิจัยท่ีผmานมา 

หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ขาดความรู7และประสบการณDทำวิจัย 3.11 1.07 ปานกลาง 

2. มีภาระงานสอน/ภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก 3.47 1.07 มาก 

3. มีข้ันตอนการขออนุมัติการทำวิจัยยุmงยาก 2.96 0.97 ปานกลาง 

4. มีข้ันตอนการเบิกจmายเงินยุmงยากมาก 2.90 0.94 ปานกลาง 

5. ไมmมีแหลmงค7นคว7า อุปกรณDสนับสนุนการทำวิจัย 2.96 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.08 1.03 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 9 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตmอปjญหาที่มีผลตmอการทำงานวิจัยที่ผmานมา พบวmา 

บุคลากรเห็นวmามีภาระงานสอน/ภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก คmาเฉล่ีย 3.47 (S.D. 1.07) ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย

ของบุคลากรตmอปjญหาท่ีมีผลตmอการทำงานวิจัยท่ีผmานมา 3.08 (S.D. 1.03) อยูmในระดับปานกลาง 

 

 4. ความคิดเห็นเก่ียวกับป,จจัยท่ีสhงผลตhอการทำวิจัย 

 

ตารางท่ี 10 ระดับความคิดเห็นด7านความก7าวหน7าในตำแหนmงงานท่ีสmงผลตmอการทำวิจัย 

หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. การทำวิจัยทำให7เกิดความชำนาญมากข้ึน 3.93 0.75 มาก 

2. ข7อค7นพบที่ได7จากการวิจัยเรื่องหนึ่งจะเป�นแนวทาง

นำไปสูmการทำวิจัยเร่ืองอ่ืนๆ ตmอไป 

3.84 0.72 มาก 

3. การทำวิจัยทำให7ทmานมีโอกาสได7ศึกษาค7นคว7าและ

เรียนรู7ในเร่ืองท่ีทmานจะทำวิจัย 

3.94 0.73 มาก 

4. การทำวิจ ัยทำให7ท mานได7ผลงานวิชาการเพื ่อใช7 

ขอกำหนดตำแหนmงวิชาการ 

4.16 0.70 มาก 

รวม 3.97 0.74 มาก 

 จากตารางที ่ 10 ระดับความคิดเห็นด7านความก7าวหน7าในตำแหนmงงานที ่สmงผลตmอการทำวิจัย 

ของบุคลากรเฉลี่ยสูงสุดคือเห็นวmา การทำวิจัยทำให7ทmานได7ผลงานวิชาการเพื่อใช7ขอกำหนดตำแหนmงวิชาการ 

คmาเฉล่ีย 4.16 (S.D. 0.70) รองลงมาคือเห็นวmา การทำวิจัยทำให7ทmานมีโอกาสได7ศึกษาค7นคว7าและเรียนรู7ในเร่ือง

ที่ทmานจะทำวิจัย คmาเฉลี่ย 3.94 (S.D. 0.73) ระดับความคิดเห็นด7านความก7าวหน7าในตำแหนmงงานที่สmงผลตmอ

การทำวิจัยของบุคลากรคmาเฉล่ีย 3.97 (S.D. 0.74) อยูmในระดับมากเชmนเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 11 ระดับความคิดเห็นด7านทัศนคติตmอการทำวิจัย 

หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. ข7อค7นพบจากการทำวิจัยทำให7ทmานได7องคDความรู7ใหมm ท่ี

จะทำให7เกิดความก7าวหน7าทางวิชาการ 

3.70 0.82 มาก 

2. ข7อมูลที่ได7จากผลการวิจัยจะเป�นสิ่งที่เป�นประโยชนDตmอ

การทำงาน 

3.65 0.73 มาก 
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หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

3. การทำวิจัยจะทำให7ทmานได7ทราบคำตอบในส่ิงท่ีต7องการ 3.67 0.74 มาก 

4. การทำวิจัยกmอให7เกิดทักษะในกระบวนการวิจัย 3.70 0.77 มาก 

5. ผลการวิจัยทำให7ทราบถึงสาเหตุของปjญหาท่ีเกิดข้ึน 3.67 0.78 มาก 

6. การทำวิจัยทำให7ทmานรู7สึกวmาเป�นการเสียเวลาโดยเปลmา

ประโยชนD* 

3.58 0.98 มาก 

7. การทำวิจัยเป�นการส้ินเปลืองเงินและงบประมาณ* 3.46 0.94 มาก 

8. การทำวิจัยเป�นการสูญเปลmา เพราะไมmได7นำผลไปใช7หรือ

เผยแพรmสูmสาธารณะ* 

3.38 1.06 ปานกลาง 

9. การทำวิจัยทำให7ทmานรู7สึกเครียด* 3.28 0.89 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.87 มาก 

*คำถามด7านลบ 

 จากตารางที่ 11 ระดับความคิดเห็นด7านทัศนคติตmอการทำวิจัย บุคลากรมีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ 

ข7อค7นพบจากการทำวิจัยทำให7ทmานได7องคDความรู7ใหมm ที่จะทำให7เกิดความก7าวหน7าทางวิชาการ คmาเฉลี่ย 3.70 

(S.D. 0.82) และ การทำวิจัยกmอให7เกิดทักษะในกระบวนการวิจัย คmาเฉล่ีย 3.70 (S.D. 0.77) อยูmในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นด7านทัศนคติตmอการทำวิจัยของบุคลากรในภาพรmวม คmาเฉลี่ย 3.57 (S.D. 0.87) อยูmในระดับ

มาก 

 

ตารางท่ี 12 ระดับความคิดเห็นด7านการได7รับการยอมรับนับถือ 

หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. เม่ือทmานทำวิจัย ทmานจะได7รับความเช่ือถือจากผู7อ่ืน 3.46 0.72 มาก 

2. เม่ือทmานทำวิจัย ทmานจะได7รับการยอมรับจากผู7อ่ืน 3.50 0.70 มาก 

3. การทำวิจัยทำให7ได7พบปะแลกเปล่ียนประสบการณD 3.60 0.80 มาก 

รวม 3.52 0.74 มาก 

 จากตารางที่ 12 ระดับความคิดเห็นตmอการทำวิจัยด7านการได7รับการยอมรับนับถือ บุคลากรเห็นวmา 

การทำงานวิจัยทำให7ได7พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณDสูงสุด คmาเฉลี่ย 3.60 (S.D. 0.80) อยูmในระดับมาก 

ระดับความคิดเห็นตmอการทำวิจัยด7านการได7รับการยอมรับนับถือในภาพรวม คmาเฉลี่ย 3.52 (S.D. 0.74)  

อยูmในระดับมากเชmนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 13 ระดับความคิดเห็นด7านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

หัวข6อ คhาเฉล่ีย S.D. 
การแปล

ความหมาย 

1. งานสอนและการปฏิบัต ิงานที ่ด ีต 7องอาศัยผลงานวิจัย

ประกอบ 

3.23 0.72 ปานกลาง 

2. หน7าท่ีของอาจารยDและบุคลากรต7องทำวิจัย 3.42 0.73 มาก 

3. การทำวิจัยมีความสำคัญอยmางมากเห็นสมควรที่บุคลากรทุก

ทmานต7องทำวิจัย 

3.58 0.67 มาก 

4. ผลการวิจัยทำให7ทmานทราบแนวทางแก7ไขปjญหาที่เกิดขึ้นใน

การทำงาน 

3.67 0.68 มาก 

5. การทำวิจัยทำให7มีภาระงานมากขึ ้นจนทำให7งานประจำ

เสียหายหรือด7อยคุณภาพลง* 

3.73 0.77 มาก 

รวม 3.53 0.74 มาก 

*คำถามด7านลบ 

 จากตารางที่ 13 พบวmาระดับความคิดเห็นของบุคลากรตmองานวิจัยด7านลักษณะงานที่รับผิดชอบสmวน

ใหญmเห็นวmาการทำวิจัยไมmได7ทำให7มีภาระงานมากขึ้นจนทำให7งานประจำเสียหายหรือด7อยคุณภาพลง คmาเฉล่ีย 

3 .73 (0 .77)  อย ู m ในระด ับมาก ระด ับความค ิด เห ็นในภาพรวมต mองานว ิจ ั ยด 7 านล ักษณะงาน 

ท่ีรับผิดชอบ คmาเฉล่ีย 3.53 (0.74) อยูmในระดับมาก คmาเฉล่ียในภาพรวมของบุคลากรตmอปjจจัยท่ีสmงผลตmอการทำ

วิจัย คmาเฉล่ีย 3.63 (S.D. 0.82) อยูmในระดับมาก 

 

ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกตmางกัน 

ระดับความคิดเห็น SS df MS F p 

ระหวmางกลุmม 0.53 2 0.27 1.53 .22 

ภายในกลุmม 28.92 165 0.18   
รวม 29.46 167       

  จากตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากร

ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็น

ตmอปjจจัยท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยไมmแตกตmางกัน 
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ตารางที ่ 15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที ่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มี 

สายงานแตกตmางกัน 

ระดับความคิดเห็น SS df MS F P 

ระหวmางกลุmม 0.38 1 0.38 2.14 .15 

ภายในกลุmม 29.08 166 0.182   
รวม 29.46 167    

จากตารางที ่ 15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที ่ส mงผลตmอการทำวิจัย 

ของบุคลากรที่มีสายงานแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรที่มีสายงานแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัย 

ท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยไมmแตกตmางกัน 

 

ตารางที ่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที ่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มี 

อายุงานแตกตmางกัน 

ระดับความคิดเห็น SS df MS F P 

ระหวmางกลุmม 2.43 4 0.61 3.64 .00* 

ภายในกลุmม 25.58 153 0.17   
รวม 28.01 157    

       *p<.05 

จากตารางที ่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที ่ส mงผลตmอการทำวิจัย 

ของบุคลากรที่มีอายุงานแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรที่มีอายุงานแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัย 

ท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยแตกตmางกันอยmางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

1. จากการศึกษาการศึกษาสภาพปjญหาและความต7องการทำวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ ด7านข7อมูลทั่วไปของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmเป�นเพศหญิง 

จำนวน 110 คน คิดเป�นร7อยละ 65 อายุของบุคลากรสmวนใหญmอยูmในชmวงระหวmางมากกวmา 30 ปG - <= 40 ปG 

จำนวน 87 คน คิดเป�นร7อยละ 52 ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสmวนใหญmระดับปริญญาโท จำนวน 80 

คน คิดเป�นร7อยละ 48 ประเภทสายการทำงานของบุคลากรสmวนใหญmทำงานในสายวิชาการ จำนวน 89 คน คิด

เป�นร7อยละ 53 ประสบการณDในการทำงานของบุคลากรสmวนใหญmมีประสบการณDในการทำงานมากกวmา 5 ปG - 

<= 10 ปG จำนวน 50 คน คิดเป�นร7อยละ 30 
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 2. ด7านการทำงานวิจัยของบุคลากร พบวmา บุคลากรสmวนใหญmเคยทำงานวิจัยมากmอนจำนวน 106 คน 

คิดเป�นร7อยละ 63 และบุคลากรสmวนใหญmมีความต7องการทำงานวิจัยในอนาคต จำนวน 146 คน คิดเป�นร7อยละ 

87 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความต7องการทำงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล7า 

พระนครเหนือท่ีมีสายงานแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล7าพระนครเหนือท่ีมี

สายงานแตกตmางกันมีความต7องการทำงานวิจัยไมmแตกตmางกัน 

 3. ด7านปjญหาในการทำงานวิจัยที ่ผmานมา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตmอปjญหาที ่มีผลตmอ 

การทำงานวิจัยที่ผmานมา พบวmา บุคลลากรเห็นวmามีภาระงานสอน/ภาระงานที่รับผิดชอบมาก คmาเฉลี่ยคmาสูงสุด 

3.47 (S.D. 1.07) ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของผู7ตอบแบบสอบถามตmอปjญหาที่มีผลตmอการทำงานวิจัยที่ผmานมา 

3.08 (S.D. 1.03) อยูmในระดับปานกลาง สอดคล7องกับงานวิจัยของพัชรี เถาวDถวิล (2559) ได7ศึกษาสภาพ

ปjญหาและความต7องการการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ผลการวิจัยพบวmา สภาพปjญหาในการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ด7านท่ีประสบปjญหามากท่ีสุดคือ ด7านการจัดสรรเวลาในการทำวิจัย 

 4. ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปjจจัยที ่ส mงผลตmอการทำวิจ ัย พบวmา ระดับความคิดเห็นด7าน

ความก7าวหน7าในตำแหนmงงานท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากร คmาเฉล่ียสูงสุดคือเห็นวmา การทำวิจัยทำให7ทmาน

ได7ผลงานวิชาการเพ่ือใช7ขอกำหนดตำแหนmงวิชาการ คmาเฉล่ีย 4.16 (S.D. 0.70) รองลงมาคือเห็นวmา การทำวิจัย

ทำให7ทmานมีโอกาสได7ศึกษาค7นคว7าและเรียนรู7ในเรื่องที่ทmานจะทำวิจัย คmาเฉลี่ย 3.94 (S.D. 0.73) ระดับความ

คิดเห็นด7านความก7าวหน7าในตำแหนmงงานที่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากร คmาเฉลี่ย 3.97 (S.D. 0.74) อยูmใน

ระดับมากเชmนเดียวกัน 

 ระดับความคิดเห็นด7านทัศนคติตmอการทำวิจัย บุคลากรสmวนใหญmเห็นวmา ข7อค7นพบจากการทำวิจัยทำ

ให7ทmานได7องคDความรู7ใหมm ท่ีจะทำให7เกิดความก7าวหน7าทางวิชาการ คmาเฉล่ีย 3.70 (S.D. 0.82) และ การทำวิจัย

กmอให7เกิดทักษะในกระบวนการวิจัย คmาเฉลี่ย 3.70 (S.D. 0.77) อยูmในระดับมาก ระดับความคิดเห็นด7าน

ทัศนคติตmอการทำวิจัยของบุคลากรโดยภาพรmวม คmาเฉล่ีย 3.57 (S.D. 0.87) อยูmในระดับมาก 

 ระดับความคิดเห็นตmอการทำวิจัยด7านการได7รับการยอมรับนับถือ บุคลากรสmวนใหญmเห็นวmา การทำงาน

วิจัยทำให7ได7พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณD คmาเฉลี่ย 3.60 (S.D. 0.80) อยูmในระดับมาก ระดับความคิดเห็นตmอ

การทำวิจัยด7านการได7รับการยอมรับนับถือในภาพรวม คmาเฉล่ีย 3.52 (S.D. 0.74) อยูmในระดับมากเชmนเดียวกัน 

 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตmองานวิจัยด7านลักษณะงานที่รับผิดชอบสmวนใหญmเห็นวmาการทำวิจัย

ไมmได7ทำให7มีภาระงานมากขึ้นจนทำให7งานประจำเสียหายหรือด7อยคุณภาพลง คmาเฉลี่ย 3.73 (0.77) อยูmใน

ระดับมาก ระดับความคิดเห็นในภาพรวมตmองานวิจัยด7านลักษณะงานที่รับผิดชอบ คmาเฉลี่ย 3.53 (0.74) อยูmใน

ระดับมาก 
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 คmาเฉลี่ยในภาพรวมของบุคลากรตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัย คmาเฉลี่ย 3.63 (S.D. 0.82) อยูmใน

ระดับมากสอดคล7องกับงานวิจัยของวนิดา พิงสระน7อย (2556) ได7ศึกษาปjจจัยที่มีอิทธิพลตmอการทำวิจัยของ

บุคลากรสายวิชาการ กลุmมวิทยาศาสตรDสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD ผลการศึกษาพบวmา ปjจจัยแรงจูงใจ

ในการทำวิจัยอยูmในระดับมาก 

 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกตmางกัน พบวmา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัย

ที่สmงผลตmอการทำวิจัยไมmแตกตmางกัน ซึ่งแตกตmางกับงานวิจัยของรุmงนภา อินภูวา (2551) ได7ศึกษาการศึกษา

แรงจูงใจในการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการศึกษาพบวmา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา

ตmางกันมีแรงจูงใจในการทำวิจัยแตกตmางกันอยmางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มีสายงาน

แตกตmางกัน พบวmา บุคลากรที่มีสายงานแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัยไมm

แตกตmางกัน ซึ่งแตกตmางกับงานวิจัยของวรพล วิแหลม (2557) ได7ศึกษาสภาพปjญหาและความต7องการทำวิจัย

สถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน การสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD ผลการวิจ ับพบวmา 

เปรียบเทียบความแตกตmางระดับความคิดเห็นโดยแยกตามประเภทการทำงานของบุคลากรแตกตmางกันอยmางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัยของบุคลากรที่มีอายุงาน

แตกตmางกัน พบวmา บุคลากรท่ีมีอายุงานแตกตmางกันมีระดับความคิดเห็นตmอปjจจัยท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยแตกตmาง

กันอยmางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลและข6อเสนอแนะ  

การวิจัยครั้งนี้ได7ข7อค7นพบใหมmคือ บุคลากรสmวนใหญmเคยทำงานวิจัยมากmอน บุคลากรสmวนใหญmมีความ

ต7องการทำงานวิจัยในอนาคต ปjญหาท่ีมีผลตmอการทำงานวิจัยท่ีผmานมา ของบุคลากรคือเห็นวmามีภาระงานสอน/

ภาระงานที่รับผิดชอบมาก ปjจจัยที่สmงผลตmอการทำวิจัย ได7แกm การทำวิจัยทำให7บุคลากรได7ผลงานวิชาการเพ่ือ

ใช7ขอกำหนดตำแหนmงวิชาการ ข7อค7นพบจากการทำวิจัยทำให7บุคลากรได7องคDความรู7ใหมm ที่จะทำให7เกิด

ความก7าวหน7าทางวิชาการ การทำงานวิจัยทำให7ได7พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณD การทำวิจัยไมmได7ทำให7มี

ภาระงานมากขึ้นจนทำให7งานประจำเสียหายหรือด7อยคุณภาพลง บุคลากรที่มีอายุงานแตกตmางกันมีระดับ

ความคิดเห็นตmอปjจจัยท่ีสmงผลตmอการทำวิจัยแตกตmางกัน 

ข7อเสนอแนะในการวิจัย เนื่องจากปjญหาที่มีผลตmอการทำงานวิจัยที่ผmานมาของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือคือมีภาระงานสอน/ภาระงานที ่ร ับผิดชอบมาก เพราะฉะน้ัน
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มหาวิทยาลัยควรมีการจัดภาระงานสอน/ภาระงานท่ีรับผิดชอบให7เหมาะสมกับบุคลากรท่ีต7องทำงานวิจัยควบคูm

ไปด7วยเพ่ือเป�นการสmงเสริมให7บุคลากรทำงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

ข7อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตmอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนผลงานวิจัยที่ผmานมาของแตm

ละภาควิชาเพ่ือจะได7หาแนวทางในการสmงเสริมการทำงานวิจัยแตmละภาควิชาได7เหมาะสมย่ิงข้ึน 
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บทคัดยZอ 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคD 1) เพื่อพัฒนาระบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7

ไมโครคอนโทรลเลอรDและอินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง 2) เพื่อพัฒนาต7นแบบถังขยะที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล 

ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบถังขยะ

อัจฉริยะในโรงเรียน กลุ�มตัวอย�างที่ใช7ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 4 โรงเรียนหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรคD จำนวน 50 คน สถิติที่ใช7 ได7แก� ร7อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหDผล

ความพึงพอใจ ด7วยค�าเฉล่ีย และ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว�า 1) ผลการประเมินจากผู7เชี ่ยวชาญที่มีต�อการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะใน

โรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง พบว�า มีค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 4.89 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท�ากับ 0.17 สามารถสรุปได7ว�ามีคุณภาพดีมาก  2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและการคัด

แยกขยะรีไซเคิล พบว�า ถังขยะอัจฉริยะสามารถทำงานได7ปกติ ความถูกต7องร7อยละ 100% และสามารถคัด

แยกขยะรีไซเคิลประเภทกระป}องอลูมิเนียม ค�าเฉลี่ย ( x" ) เท�ากับ 96.5 ประเภทกระป}องโลหะ ค�าเฉลี่ย ( x"	) 
เท�ากับ 95.5 ประเภทขวดน้ำ ค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 98.5 สามารถสรุปได7ว�าการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทำงานและการคัดแยกขยะรีไซเคิล มีความถูกต7องร7อยละ 96.8% 3) ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช7

ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง พบว�า มีค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 

4.79 ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท�ากับ 0.50 สามารถสรุปได7ว�าอยู�ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  

 

คำสำคัญ: การคัดแยกขยะ  ขยะรีไซเคิล  อินเทอรDเน็ตสรรพส่ิง  
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Abstract 

 This research is aimed 1) to develop an intelligent trash bin in schools with the 

implementation of Microcontrollers and the Internet of Things, 2) to develop a prototype of 

trash which capable in sorting recycle waste in terms of types such as aluminum cans, metal 

cans and plastic bottles, and 3) to study the satisfaction of students in using the intelligent 

trash bin in the school. The samples used in this study were 50Grade 10th students at Nong 

Bua School, Nakhon Sawan Province. The statistics used were Percentage, Mean and Standard 

Deviation.  

 The results of the findings showed that, 1) the results from the experts on the 

development of the intelligent trash bin in school have average value ( �̅�	) = 4.89 and 

Standard deviation (S.D.) = 0.17 which could be summarized as good quality, 2) the 

performance test showed that the intelligent trash worked with accuracy in waste separation 

which can sorting the aluminum cans with averages 96.5% kind of metal cans averages = 

95.5%, bottles of water on average = 98.5% which concluded that the performance test and 

the segregation of recyclable waste were accuracy of 96.8%. 3) the satisfaction of students at 

the intelligent trash bin in school with the implementation of the Internet of things were   

( x"	) = 4.79 and Standard Deviation (S.D.) = 0.50 which can be concluded that the levels are 

most satisfied. 

 

Keyword: Intelligent Trash Bin, Waste Separation, Internet of Things 

 

บทนำ  

        ในป�จจุบันป�ญหาขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษยD ไม�ว�าจะเป�น

บ7านเรือน ชุมชน โรงเรียน ในประเทศไทยถือเป�นป�ญหาสิ่งแวดล7อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษยD ซึ่งมี

ป�ญหาที่เก่ียวเนื่องกันในหลายแง�มุม ไม�ว�าจะเป�น พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต7นทาง การ

จัดการขยะที่ไม�ได7มาตรฐานก�อให7เกิดมลพิษและไม�เกิดการนำกลับมาใช7ซ้ำ ป�ญหามลพิษและสิ่งแวดล7อม เช�น 

ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ขยะเทกอง ที่ปล�อยก�าซมีเทน ซัลเฟอรDกับคารDบอนไดออกไซตDออกมา 

ป�ญหาขยะในทะเลที่ส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล7อมและชีวิตความเป�นอยู�  ป�จจุบันนี้ได7พบว�าสังคมป�จจุบันไม�

ว�าสถานที่ใด เช�น โรงเรียน จะพบป�ญหาคนทิ้งขยะไม�เป�นที่ซึ่งทำให7ปริมาณของขยะมากยิ่งขึ้น แต�ถังขยะที่มี

อยู�นั้นก็ไม�มีลักษณะเด�นอะไร ที่จูงใจให7นักเรียนทิ้งขยะลงในถัง จึงเกิดป�ญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด (กรม
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ควบคุมมลพิษ, 2560) จึงได7มีความคิด พัฒนาถังขยะรูปแบบใหม� ให7ทันสมัยยิ่งขึ้นและสะดวกสบายเป�นท่ี

ดึงดูดความสนใจให7กับนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีป�จจุบันและเทคโนโลยี Internet of Things  เข7ามาเก่ียวข7อง 

เพ่ือสามารถดึงดูดความสนใจของผู7ใช7ได7เป�นอย�างดี  

    ป�จจุบันซึ่งถือว�าเป�นยุคที่อินเทอรDเน็ต และอุปกรณDเทคโนโลยีต�างๆ เข7ามามีบทบาทอย�างมาก ใน

ชีวิตประจำวันของมนุษยD การใช7เครือข�ายอินเทอรDเน็ตในการทำกิจกรรมต�างๆ ทั้งการติดต�อสื่อสาร การ

โฆษณา การศึกษา และอื่นๆ ได7กลายเป�นเรื่องปกติในสังคม หากลองเปรียบเทียบกันดูแล7ว ในรอบตัวเรานั้นมี

อุปกรณDเทคโนโลยีอยู�รอบตัวมากกว�ามนุษยDด7วยกันเองด7วยซ้ำ และเมื่อกลุ�มผู7ใช7อินเทอรDเน็ตได7ขยายวงกว7าง

ขึ้น เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น จึงได7เกิดแนวคิดที่เรียกว�า “Internet of Thing (IoT)” หรือ อินเทอรDเน็ต

ในทุกสิ่ง เป�นการเชื่อมโยงสิ่งต�างๆ เข7าด7วยกันด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ต  ซึ่งเป�นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไป

อีกขั้น โดยอาศัยเครือข�ายอินเทอรDเน็ตเป�นตัวกลางในการสื่อสาร กล�าวคือในอดีตเทคโนโลยีเป�นเพียงตัวกลาง

ที่เชื่อมผู7ใช7งานเข7าด7วยกัน อย�างเช�นโปรแกรมการสนทนาออนไลนD ต7นทางและปลายทางการสนทนายังคงเป�น

มนุษยDดังเดิม แต� Internet of Thing นั้นหมายถึงการเชื่อม “ทุกสิ่ง” เข7าด7วยกันอย�างแท7จริง ไม�เพียงแต�

มนุษยDที่จะสามารถส�งข7อมูล หรือติดต�อกันได7 แต�อุปกรณDต�างๆ ก็จะสามารถติดต�อกันได7เช�นกัน ไม�ว�าจะเป�น 

โทรศัพทDมือถือ ตู7เย็น โทรทัศนD ไมโครเวฟ หรือแม7กระทั่งโต�ะกินข7าว ก็จะถูกเชื่อมต�อกันด7วยอินเทอรDเน็ต และ

เทคโนโลยีสำคัญที่จะเข7ามามีบทบาทในการพัฒนาให7แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงได7 คือเทคโนโลยี RFID และ ระบบ

ตรวจจับต�างๆ (censors) ซึ่งจะทำหน7าที่ในการตรวจจับข7อมูล เก็บค�าคำสั่ง และอ�านข7อมูลที่ถูกบันทึกไว7 เพ่ือ

นำไปประกอบการตัดสินใจ โดยไม�ต7องมีมนุษยDคอยออกคำส่ังแบบเดิม (กอบเกียรติ สระอุบล, 2561) 

 สำหรับทางด7านการศึกษา Internet of Things เป�นนวัตกรรมทางการศึกษาที ่สำคัญ ที ่จะเป�น

เครื่องมือในการช�วยเหลือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให7ผู7เรียนที่มีความหลากหลาย มีความแตกต�าง

กันแต�ละบุคคล สามารถเรียนรู7ร�วมกันโดยใช7เทคโนโลยีอย�างเหมาะสม ผู7เรียนและผู7สอนสามารถเชื่อมต�อ 

สื่อสาร การเข7าถึง และรับรู7ข7อมูลต�าง ๆ ได7ตลอดเวลา ผลกระทบท่ีที่เกิดขึ้นกับการศึกษานั่นเป�นประเด็น

เกี่ยวกับความคาดหวังด7านประสิทธิภาพในการนำ Internet of Things หรือเครื่องมือ อุปกรณDต�าง ๆ มาใช7

งาน ซ่ึงนักการศึกษา และนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำเป�นอย�างยิ่งที่จะต7องเรียนรู7และสร7างประสบการณDใน

การใช7งาน Internet of Things เพื่อให7สามารถตอบสนองต�อการสภาพแวดล7อมการเรียนรู7ที ่เหมาะสมใน

บริบทองการเรียนรู7ในห7องเรียนและนอกห7องเรียน นอกจากนี้เนื่องด7วยมีข7อมูลมากมายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

และข7อมูลมากมายเหล�าน้ันส�วนหน่ึงเป�นข7อมูลท่ีเก่ียวข7องและสามารถนำมาใช7ในการปฏิสัมพันธDได7หลากหลาย

รูปแบบจนก�อให7เกิดการเรียนรู7 สามารถนำมาจัดระบบข7อมูลได7จำนวนมากมาย ซึ่งเป�นประโยชนDต�อกำรออก

แบบการเรียนการสอน ที่สามารถนำประสิทธิภาพของ Internet of Things นำใช7ให7มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เพราะ Internet of Things จะทำให7ระบบจัดเก็บข7อมูลที่เชื่อมต�อกันเป�นเครือข�ายที่มีกระจัดกระจายสามารถ

ทำการประมวลผลอย�างมีประสิทธิภาพ และช�วยให7เกิดการทำงานแบบเรียลไทมDและสามารถแชรDข7อมูลได7
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อย�างราบรื่น ไม�ว�าข7อมูลจะถูกเก็บไว7ที่ไหนก็ตาม ดังนั้นข7อมูลทางการศึกษาที่อยู�จำนวนมากสามารถบริหาร

จัดการได7อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึนด7วยแนวคิดเกี ่ยวกับการนำ Internet of Things มาใช7งานอย�าง

เหมาะสม (วิวัฒนD มีสุวรรณD, 2561) 

        ในการศึกษาครั้งนี้ผู7วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียน โดยนำอุปกรณD

เทคโนโลยี ไมโครคอนโทรลเลอรD และ อินเทอรDเน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Tings) มาใช7ร�วมงานร�วมกับถัง

ขยะอัจฉริยะที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อให7มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและคัดแยกขยะรีไซเคิล 

ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ โดยมีเซ็นเซอรDวัดระยะทางทำงานร�วมกับเซอรDโว

มอเตอรDในการ เป�ด-ป�ด ฝาถังขยะ อัตโนมัติ และการคัดแยกขยะนั้นใช7เซ็นเซอรDตรวจจับโลหะร�วมกับเซอรDโว

มอเตอรDควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอรD และในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล สามารถตรวจสอบ

ข7อมูลการใช7งาน ปริมาณขยะรีไซเคิล อุณหภูมิ และความช้ืน ผ�านแอพพลิเคช่ัน Blynk เพ่ือวางผ�านการบริหาร

จัดการขยะในโรงเรียน และเมื่อขยะรีไซเคิลในถังขยะอัจฉริยะเต็มแล7ว ระบบถังขยะอัจฉริยะจะแจ7งเตือนไปยัง

แอพพลิเคชั่น Line เพื่อช�วยในการจัดการขยะได7ง�ายขึ้น ซึ่งผลการศึกษาจะได7ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะท่ี

สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ โดยการประยุกตDใช7 

Microcontroller และ Internet of Things เพ่ือนำเทคโนโลยีมาใช7ในการดึงดูดนักเรียนในการท้ิงขยะรีไซเคิล

ในโรงเรียน ส�งเสริมให7นักเรียนมีความรู7 และทักษะในการคัดแยกขยะที่ถูกต7องตามหลักสุขาภิบาล และ

สามารถนำข7อมูลการใช7งาน ปริมาณขยะรีไซเคิล อุณหภูมิ และความช้ืน มาใช7ในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล

ในโรงเรียนได7ด7วย 
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 2.เพื่อพัฒนาต7นแบบถังขยะที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ 

และขวดน้ำ 

 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียน 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 

วอนชนก ไชยสุนทร (2558) กล�าวว�า เพื่อให7เกิดความเข7าใจถึงลักษณะการใช7งานและแนวทางการ

ประยุกตDในด7านต�าง ๆ รวมถึงประเด็นด7านความปลอดภัยและข7อควรตระหนักทั้งนี้เพื่อให7ผู7ใช7งานได7ตระหนัก

ถึงคุณประโยชนDที่จะได7รับพร7อมไปกับการเตรียมการรับมือกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเจริญก7าวหน7ามามีบทบาท

สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันแนวโน7มเทคโนโลยีที่เรียกว�า InternetofThings:IoT โดยพัฒนาขึ้นมาจาก
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แนวความคิดที่ต7องการให7อุปกรณDเครื่องมือเครื่องใช7ทั่วไปสามารถเชื่อมต�อ สื่อสารและสั่งการกันเองได7อย�าง

อัตโนมัติโดยไมต7องอาศัยมนุษยDซึ่งแน�นอนว�า Internet of Things พัฒนาขึ้นมาจากวัตถุประสงคDที่ต7องการ

สร7างความสะดวกสบายให7แก�ผู7ใช7งาน 

 กมลชนก ลอมโฮม, วรรณิศา ผางต�ะ (2555) การควบคุมหุ�นยนตDผ�านเครือข�ายไร7สายโดย ใช7อารDดูไอ

โน. ปริญญานิพนธD, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ¤า คณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษD 

โครงงานนี้นาเสนอการควบคุมหุ�นยนตDผ�านเครือข�ายไร7สายโดยใช7อารDดูโน โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงคDเพ่ือ

ทำการศึกษาและใช7งานโปรแกรม ARDUINO ในการสร7างหุ�นยนตD โดยควบคุมผ�าน เครือข�ายไร7สาย ซึ่งได7ทา

การประดิษฐDหุ�นยนตDที่สามารถควบคุมผ�านเครือข�ายไร7สายโดยมีการสร7างเว็บเพจ ที่ใช7สาหรับควบคุมการ

เคลื่อนที่ของหุ�นยนตDพร7อมทั้งแสดงค�าระยะห�างของวัตถุด7วยอัลตร7าโซนิค โดยผลลัพธDที่ได7จากการที่ผู7ทำ

โครงงานได7ทดสอบการควบคุมหุ�นยนตDผ�านเครือข�ายไร7สายโดยใช7อารDดูโน หุ�นยนตDสามารถเคลื่อนที่ได7ตาม

คำสั่งที่ควบคุมผ�านทางหน7าเว็บเพจและระบุระยะห�างของวัตถุจากบริเวณ ด7านหน7าและด7านหลังของหุ�นยนตD

ได7 แต�การวัดระยะของ อัลตร7าโซนิคมีความคลาด 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

        การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะด7วยการประยุกตDใช7 Microcontroller และ 

Internet of Things โดยมีข้ันตอนของการศึกษาวิจัยแบ�งออกได7ดังน้ี 

  1. ศึกษาลักษณะการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอรD เพื่อประยุกตDใช7ในการควบคุมการทำงานของ

ถังขยะอัจฉริยะ 

  2. ศึกษาการทำงานของระบบอินเทอรDเน็ตสรรพส่ิง เพ่ือประยุกตDใช7ในการทำงานผ�านแอปพลิเคช่ัน 

  3. ศึกษาลักษณะการทำงานของเซ็นเซอรD เพ่ือประยุกตDใช7ในการควบคุมการทำงาน   

  4. ศึกษาและทำการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเซ็นเซอรD ให7ทำงานตามคุณสมบัติของระบบ 
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ตัวอยZางการออกแบบต#นแบบถังขยะอัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การออกแบบโครงสร7างต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ 

 

ตัวอยZางอุปกรณ< เซ็นเซอร<และผังการทำงานของชุดอุปกรณ<ควบคุมการทำงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผังการทำงานของชุดอุปกรณDควบคุมการทำงาน 

 

  1. บอรDด Arduino Wifi Wemos D1 R32  

  2. บอรDด Arduino Uno R3 

  3. Servo Motor  

  4. Ultrasonic SR04 

  5. ISD1820 Sound Recording and Playback Module 
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  6. ลำโพง 

  7. DH11  

  8. ไฟ LED  

  9. Proximity Sensor 

  10. โฟโต7บอรDด 

  11. จอ LCD  

 

ตัวอยZางโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร<พร#อมคำอธิบาย บอร<ด Arduino Wifi Wemos D1 R32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอย�างโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรDพร7อมคำอธิบาย บอรDด Arduino Wifi Wemos  

 

ตัวอย�างหลักการทำงานต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ 

 1) เม่ือผู7ใช7งานต7องการท้ิงขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ ด7านบน

ถังขยะจะมีอุปกรณDเซ็นเซอรDวัดระยะทาง Ultrasonic Module ติดตั้งไว7 และด7านหน7าถังจะมีไฟ LED สีเขียว 

และ LED สีแดง อยู�ด7านหน7า 

 2) ในกรณีที ่ผู 7ใช7งานต7องการทิ ้งขยะเซ็นเซอรDวัดระยะทาง Ultrasonic Module ตรวจจับจะส�ง

สัญญาณไปยัง Servo ให7เป�ดฝาถังขยะ และป�ดฝาถังขยะเม่ือไม�มีผู7ใช7งาน 

  3) เมื่อมีขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ ถูกทิ้งในถังขยะอัจฉริยะ 

ด7านในถังขยะ จะมีเซ็นเซอรDตรวจจับโลหะ Proximity Sensor ติดต้ังไว7ด7านในถังขยะ เพ่ือตรวจสอบขยะ 

 4) เซ็นเซอรDตรวจจับโลหะ Proximity Sensor ตรวจสอบขยะและ จะส�งสัญญาณไปยัง Servo ให7

หมุนไปทางขวา เมื่อตรวจสอบว�าเจอขยะประเภท กระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และให7หมุนไปทางซ7าย

เม่ือตรวจสอบว�าเจอขยะประเภท ขวดน้ำ 
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~ 1029 ~ 

 

 5) เม ื ่อขยะรีไซเค ิลในถังขยะอัจฉริยะเต็มแล7ว ระบบถังขยะอัจฉริยะจะส�งส ัญญาณไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอรDเพ่ือแจ7งเตือนผ�านแอปพลิเคช่ัน LINE  

 6) การใช 7งานระบบ Internet of Things ก ็สามารถใช 7งานได 7ผ �านแอพพลิเคช ั ่น Blynk โดย

แอพพลิเคชั่น Blynk จะแสดงการทำงานสถานะของถังขยะอัจฉริยะ จำนวนขยะ จำนวนผู7ใช7งาน อุณหภูมิ 

ความช้ืน และแสดงออกมาเป�นกราฟข7อมูลสถิติอีกด7วย 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพส่ิง 

ได7ลักษณะของต7นแบบถังขยะอัจฉริยะดังต�อไปน้ี 

1. โครงสร7างด7านหน7าของถังขยะอัจฉริยะ ประกอบไปด7วยเซ็นเซอรDวัดระยะทาง, เซอรDโวมอเตอรD, 

โมดูลเสียง, ไฟ LED และจอ LCD การทำงานของด7านหน7าต7นแบบถังขยะอัจฉริยะจะสามารถ เป�ด – ป�ด ฝาถัง

ขยะอัตโนมัติ ด7วยเซอรDโวมอเตอรD ในระยะ 30 เซ็นติเมตร และแสดงจำนวนขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}อง

อลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ ผ�านจอ LCD  ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอย�างโครงสร7างด7านหน7า 
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2. โครงสร7างด7านในของถังขยะอัจฉริยะ ประกอบไปด7วยที่คัดแยกขยะรีไซเคิล, เซ็นเซอรDวัดระยะทาง, 

เซ็นเซอรDตรวจจับโลหะ และเซอรDโวมอเตอรD การทำงานของด7านในถังขยะอัจฉริยะ จะมีที่คัดแยกขยะและ

เซ็นเซอรDตรวจจับโลหะติดตั้งไว7ภายใน เพื่อคัดแยะขยะประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ 

ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ตัวอย�างโครงสร7างด7านใน 

 

3. โครงสร7างภายในต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ  การแบ�งแยกเป�น 2 ส�วน ของการคัดแยกขยะ 

รีไซเคิลแต�ละประเภท ส�วนที่ 1 แยกขยะประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ ส�วนที่ 2 แยกขยะประเภท

กระป}องขวดน้ำพลาสติก ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย�างโครงภายในต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ   

 

4. การใช 7งานระบบ Internet of Things สามารถใช 7งานผ �านแอพพลิเคช ั ่น Blynk จะแสดง 

การทำงานสถานะของถังขยะอัจฉริยะ จำนวนขยะ จำนวนผู7ใช7งาน อุณหภูมิ ความชื้น และแสดงออกมาเป�น

กราฟข7อมูลสถิติอีกด7วย และเม่ือขยะรีไซเคิลในถังขยะอัจฉริยะเต็มแล7ว ระบบถังขยะอัจฉริยะจะส�งสัญญาณไป

ยังไมโครคอนโทรลเลอรDเพ่ือแจ7งเตือนผ�านแอปพลิเคช่ัน LINE ดังภาพท่ี 7 และภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ตัวอย�างแอพพลิเคช่ัน Blynk 
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ภาพท่ี 7 ตัวอย�างแอพพลิเคช่ัน LINE 

 

5. ผลการประเมินคุณภาพต7นแบบถังขยะอัจฉริยะจากผู7เช่ียวชาญ 

แสดงผลการประเมินคุณภาพต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ต

สรรพส่ิง ดังตารางต�อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพต7นแบบถังขยะอัจฉริยะจากผู7เช่ียวชาญ 

ข#อ รายละเอียด 𝒙' S.D. ผลการประเมิน 

 ด#านโครงสร#าง    

1 วัสดุท่ีใช7มีเหมาะสม แข็งแรง 4.84 0.37 ดีมาก 

2 ขนาดของถังขยะมีความเหมาะสม 4.89 0.31 ดีมาก 

3 การออกแบบมีความสวยงาม ทันสมัย 4.92 0.27 ดีมาก 

 ด#านการใช#งาน    

4 เคร่ืองต7นแบบสามารถใช7งานได7ง�าย 4.83 0.38 ดีมาก 

5 มีประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะท่ีต7องการ 4.87 0.34 ดีมาก 

6 มีความปลอดภัยในการทำงาน 4.86 0.35 ดีมาก 

 ด#านคุณคZา    

7 ถังขยะสามารถส�งเสริมกระบวนการเรียนรู7 4.82 0.39 ดีมาก 

8 เคร่ืองต7นแบบสามารถเพ่ิมมูลค�าขยะได7 4.83 0.38 ดีมาก 

 ความพึงพอใจโดยรวม    

9 ความเป�นไปได7ในการนำไปใช7งานจริง 4.80 0.40 ดีมาก 

10 ความเหมาะสมในการนำไปใช7ในโรงเรียนของท�าน 4.92 0.27 ดีมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 4.85 0.34 ดีมาก 
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จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7

อินเทอรDเน็ตสรรพส่ิง มีคะแนนเฉล่ีย เท�ากับ 4.85 ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท�ากับ 0.34 ซ่ึงแปลผลว�าคุณภาพ

ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะอยู�ในระดับดีมาก 

 

สรุปและวิจารณ<ผล  

        สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา การพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพส่ิง 

ผู7วิจัยสามารถสรุปและวิจารณDผลได7ดังต�อไปน้ี 

 1. ผลการประเมินจากผู7เชี ่ยวชาญที่มีต�อการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการ

ประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง จากน้ันนำผลการวิเคราะหDด7วยค�าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑDและสรุปผล 

แสดงดังตารางท่ี 1 พบว�า ผลการประเมินจากผู7เชี่ยวชาญที่มีต�อการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียน

ด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพ มีค�าเฉล่ีย ( x"	) เท�ากับ 4.89 ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท�ากับ 0.17 

สามารถสรุปได7ว�ามีคุณภาพดีมาก 

 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและการคัดแยกขยะรีไซเคิล พบว�า ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของการทำงานระบบเป�ด-ป�ด ถังขยะอัตโนมัติ โดยทดสอบจากเซ็นเซอรDวัดระยะทาง Ultrasonic 

ที่ติดตั้งอยู�ด7านบนถังขยะ สามารถทำงานได7โดยในระยะที่กำหนดไว7คือ 30 cm  ทดสอบการเป�ด-ป�ด ถังขยะ

อัตโนมัติ พบว�าถังขยะอัจฉริยะสามารถทำงานระบบเป�ด-ป�ด ถังขยะอัตโนมัติ ความถูกต7องร7อยละ 100% และ

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยทดสอบจากขยะประเภทกระป}องอลูมิเนียม พบว�า ถัง

ขยะอัจฉริยะสามารถทำงานได7ปกติ ความถูกต7องร7อยละ 100% และสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท

กระป}องอลูมิเนียม ค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 96.5 ประเภทกระป}องโลหะ ค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 95.5 ประเภท

ขวดน้ำ ค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 98.5 สามารถสรุปได7ว�าการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและการคัดแยก

ขยะรีไซเคิล มีความถูกต7องร7อยละ 96.8% 

 3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที ่ใช7ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7

อินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง พบว�า มีค�าเฉลี่ย ( x"	) เท�ากับ 4.79 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท�ากับ 0.50 สามารถ

สรุปได7ว�ามีคุณภาพดีมาก มีคุณภาพอยู�ในระดับมากท่ีสุด  

 

 วิจารณ<ผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย พบว�าการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ต

สรรพส่ิง สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได7ดังน้ี 
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 1. ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ ที่ผู7ศึกษาสร7างขึ้นได7ผ�านการประเมินคุณภาพ และปรับปรุง พัฒนาตามท่ี

ผู7เชี่ยวชาญได7เสนอแนะ จึงถือได7ว�าต7นแบบถังขยะอัจฉริยะที่สร7างขึ้นมีคุณภาพ เพื่อส�งเสริมการคัดแยกขยะ

และสร7างการเรียนรู7ประเภทขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  ท่ีผู7วิจัยได7พัฒนาข้ึน สามารถทำงานอัตโนมัติและสามารถ

คัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำ ได7ตามวัตถุประสงคDของงานวิจัย 

ผู7วิจัยทำการออกแบบถังขยะอัจฉริยะโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต�อการนำไปใช7งานและส�งเสริมการเรียนรู7

การบริหารจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ และขวดน้ำในโรงเรียนด7วย

การประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ตสรรพสิ่ง ซึ่งผู 7วิจัยนำแนวคิดมาจากการศึกษาโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ  

( Zero  Waste  School ) ” โดยใช7หลัก 3Rs โดยการคัดแยกขยะในถังขยะตามสีเพื่อแยกประเภทของขยะ

ตามกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล7อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล7อมเพื่อให7เป�นแหล�งเรียนรู7การ

คัดแยกขยะของนักเรียน  

 2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยผู7วิจัยออกแบบและสร7าง

ต7นแบบถังขยะอัจฉริยะโดยทำการติดตั้งเซ็นเซอรDวัดระยะทาง (Ultrasonic Module) บริเวณด7านหน7าถังขยะ 

บริเวณส�วนฝาถังขยะ ติดต้ังระบบเป�ด-ป�ด ถังขยะอัตโนมัติ ด7วยเซอรDโวมอเตอรD (Servo)  ไฟแสดงสถานะ และ

เสียง ส�วนด7านในถังขยะ ติดตั้งเซ็นเซอรDตรวจจับโลหะ (Proximity Sensor) เพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล และ

บริเวณด7านหลังส�วนบนของถังขยะเป�นช�องสำหรับติดตั้งวงจรและแหล�งจ�ายไฟฟ¤าเพื่อควบคุมการทำงานของ

ถังขยะอัจฉริยะโดยใช7 Internet of Things เพ่ือตรวจสอบจำนวนผู7ใช7งาน ความช้ืนของขยะ และอุณหภูมิ โดย

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ พบว�า มีความถูกต7องในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ประเภทกระป}องอลูมิเนียม กระป}องโลหะ เฉลี่ยร7อยละ 96.5 ความถูกต7องในการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท

ขวดน้ำ เฉล่ียร7อยละ 98.5  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช7งานต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ อยู�ในระดับความพึงพอใจมาก 

โดยมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.79 นักเรียนมีความคิดเห็นต�อใช7งานต7นแบบถังขยะอัจฉริยะอยู�ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี

เพราะว�าต7นแบบถังขยะอัจฉริยะที่ผู7วิจัยสร7างขึ้นโดยการประยุกตDใช7เทคโนโลยีมาใช7ในการบริหารจัดการและ

คัดแยกขยะขยะในโรงเรียน จึงได7ระบบการจัดการและคัดแยกขยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7 

Microcontroller และ Internet of Things และนำเอาเทคโนโลยีมาใช7ในการดึงดูดนักเรียนในการทิ้งขยะรี

ไซเคิลในโรงเรียน ต7นแบบถังขยะสามารถส�งเสริมกระบวนการเรียนรู7ให7 นักเรียนมีความรู7 ทักษะในการคัดแยก

ขยะที่ถูกต7องตามหลักสุขาภิบาลได7ด7วยตนเอง โรงเรียนอื่นๆที่มีป�ญหาด7านการบริหารจัดการขยะ สามารถ

นำไปพัฒนาต�อยอด ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู7สอนนักเรียนในการพัฒนาโครงงาน รายวิชาวิทยาการ

คำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี และสามารถบูรณาการความรู7ด7วยสะเต็มศึกษาแบบโครงงานที่สอดคล7องกับ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกด7วย 
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ข#อเสนอแนะ 

1. ข7อเสนอแนะท่ัวไป 

จากการวิจัย พบว�าการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะในโรงเรียนด7วยการประยุกตDใช7อินเทอรDเน็ต

สรรพสิ่ง ส�งเสริมให7นักเรียนทักษะในการคัดแยกขยะที่ถูกต7องตามหลักสุขาภิบาลได7ด7วยตนเอง และเกิด

กระบวนการเรียนรู7ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี ในเรื่องการพัฒนาโครงงาน นักเรียน

สามารถนำแนวคิดต7นแบบถังขยะอัจฉริยะไปพัฒนาต�อยอด ออกแบบและสร7างชิ้นงานได7ในอนาคต ดังน้ัน

ครูผู 7สอนจึงควรนำการแนวคิดต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ ไปใช7กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ในรายวิชาพัฒนา

โครงงาน 

2. ข7อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต�อไป  

การวิจัยครั้งต�อไป ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับผลการพัฒนาต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ สำหรับนักเรียน 

เพื่อเป�นการสร7างพื้นฐานทักษะสะเต็มศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาให7ผู 7เรียนเกิดการเรียนรู7และ

สามารถบูรณาการความรู7ทางวิทยาศาสตรD เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตรD ไปใช7ใน

การเชื่อมโยงและแก7ป�ญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม�ควบคู�ไปกับการพัฒนา

ทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21 และทักษะทางด7านวิการพัฒนาโครงงาน และสำหรับผู7ท่ีสนใจพัฒนาต�อยอดงาน อาจ

นำแนวคิดต7นแบบถังขยะอัจฉริยะ ไปพัฒนาให7สามารถคัดแยกขยะได7หลากหลายประเภทมากขึ้น ร�วมกับการ

นำพลังงานทางเลือกมาใช7ในการควบคุมเคร่ืองต7นแบบ เช�น พลังงานแสงอาทิตยDหรือพลังงานลม เป�นต7น 
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บทคัดย4อ 

การจัดกลุ ZมนักทZองเที ่ยวเพื ่อนำเสนอแพคเกจที ่ตรงกับกลุ Zมลูกค7า มีวัตถุประสงคDเพื ่อจัดกลุZม

นักทZองเที่ยวและนำเสนอแพคเกจทัวรDที่เหมาะสมกับกลุZมลูกค7าให7สามารถแนะนำตามความต7องการในการ

ทZองเที่ยวของลูกค7าได7ใกล7เคียงมากที่สุด เพื่อให7ลูกค7าเกิดความพึงพอใจและซึ่งเปtนปuจจัยหลักสำหรับการใช7

บริการนำเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในยุคปuจจุบัน ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อแนะนำแพคเกจที่เหมาะสมกับกลุZม

ลูกค7าอาศัยข7อมูลจากแพคเกจการทZองเทียวที่ลูกค7าเคยใช7บริการกับบริษัททัวรDแหZงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมZ 

จำนวน 50 กลุZม เพื่อนำมาจัดกลุZมด7วยเทคนิคต7นไม7ตัดสินใจโดยการใช7ข7อมูลการเรียนรู7และเพื่อทดสอบความ

ถูกต7อง ซึ่งผลลัพธDของความถูกต7องที่ดีที่สุดเกิดจากการแบZงข7อมูลออกเปtนอัตราสZวน 80:20 คือเพื่อการเรียนรู7

จำนวน 40 กลุZม และเพ่ือการทดสอบจำนวน 10 กลุZม ผลการวิจัยพบวZาผลการทดสอบมีความถูกต7อง 90% 

 

คำสำคัญ :  การจัดหมวดหมูZ ต7นไม7ตัดสินใจ แบบจำลองทZองเท่ียว 

 

Abstract 

Grouping tourists to present is matching the packages of customer groups. The objective 

is to group tourists and offer a tour package that is suitable for the customer group so that it 

can be recommended according to the travel needs of the customer as close as possible. This 

research is to give customers satisfaction and which is the main factor for the use of tourism 

services now a day of travel businesses. In conducting research to recommend packages that 

are suitable for customer groups, based on data from 50 groups of travel packages that 

customers have previously used with a tour company in Chiang Mai, to be grouped with a 

decision tree technique. As by as using the learning data and to test for accuracy. The best 
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accuracy results were obtained by dividing the data into a ratio of 80:20, for 40 learning groups 

and 10 groups of tests. The results showed that the test results were 90% accurate. 

 

Keywords: Classification, Decision Tree, Tourist Model. 

 

บทนำ 

อุตสาหกรรมทZองเที่ยว เปtนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร7างรายได7ให7กับประเทศไทยอยZางมหาศาลและมี

วิวัฒนาการมาอยZางตZอเนื่องเกิดเปtนการทZองเที่ยวรูปแบบตZาง ๆ อาทิ การทZองเที่ยวเชิงนิเวศ การทZองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรD และการทZองเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับรูปแบบการทZองเที่ยวที่หลายหนZวยงานของไทยกำลังให7

ความสำคัญอยZางมากในปuจจุบัน ได7แกZ การทZองเที่ยวเชิงสร7างสรรคD (Creative Tourism) ซึ่งเปtนรูปแบบการ

ทZองเที่ยวที่พัฒนาตZอยอดจากการทZองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุZงเน7นการอนุรักษDศิลปะวัฒนธรรมท7องถิ่น เป�ด

โอกาสให7นักทZองเที่ยวมีสZวนรZวมกับกิจกรรมการทZองเที่ยวจากชุมชน และสZงเสริมการผลิตสินค7าท7องถิ่นป�อนสูZ

ตลาด เพ่ือตอบสนองความต7องการของนักทZองเท่ียว (กรมการทZองเท่ียว, 2560; Wurzburger, 2010) 

ในปuจจุบันพฤติกรรมการทZองเที่ยวได7เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยใช7บริการนำเที่ยวที่เปtนบริษัททัวรD 

เปลี่ยนเปtนการเดินทางทZองเที่ยวด7วยตัวเองมากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (สุประภา สมนักพงษD, 

2560) เนื่องจากทำให7นักทZองเที่ยวได7รู7สึกวZามีความเปtนอิสระมากขึ้น ได7มีการจัดการวางแผนการทZองเที่ยว

ด7วยตัวเองทุกอยZาง สามารถกำหนดเส7นทางการเดินทางหรืองบประมาณเองได7 กลายเปtนการทZองเที่ยวใน

รูปแบบใหมZที่เข7ากับยุคสมัยในปuจจุบัน (ศักดิ์ชัย ศรีมากรณD, 2555; นพวรรณ น้ำทับทิม และชวลียD ณ ถลาง, 

2562) อยZางไรก็ตาม การเดินทางทZองเที่ยวด7วยตนเองไมZได7เหมาะสมกับนักทZองเที่ยวในทุกกลุZม เนื่องจาก

สภาวะแวดล7อมตZางกัน เชZน กลุZมครอบครัวที่มีลูกเล็ก ๆ หรือกลุZมที่มีผู7สูงอายุที่ต7องการสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่มากกวZากลุZมปกติและต7องการการให7คำแนะนำที่สามารถให7การทZองเที่ยวนั้นมีความสะดวกสบายมากข้ึน 

(ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล, 2558) 

ธุรกิจนำเที่ยวหรือที่เรียกกันวZา บริษัททัวรD เปtนอีกหนึ่งธุรกิจที่ได7รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ดังกลZาว ดังนั้นการนำกลยุทธDตZาง ๆ เข7ามาใช7ในจัดการรูปแบบเพื่อเสนอการทำเที่ยวเพื่อให7การดำเนินธุรกิจ

ขององคDกรสามารถขยายและเข7าถึงกลุZมลูกค7าได7อยZางแท7จริง การเข7าถึงข7อมูลและความต7องการของลูกค7าถือ

เปtนข7อได7เปรียบในทางการตลาด การบริหารลูกค7าสัมพันธD (Customer Relationship Management: CRM) 

จึงเปtนอีกหนึ ่งกลยุทธDที ่สร7างความเชื ่อมโยงระหวZางองคDกรและกลุ Zมลูกค7าได7 รวมทั ้งสามารถพัฒนา

ความสัมพันธDในเชิงธุรกิจกับลูกค7าให7สูงยิ่งขึ้น จนเกิดเปtนความภักดีตZอองคDกร อีกทั้งยังเปtนการรักษาลูกค7าเกZา

และเพิ่มกลุZมลูกค7าใหมZซึ่งสร7างความได7เปรียบทางการแขZงขันได7เปtนอยZางดี ด7วยสาเหตุดังกลZาวองคDกรจึงต7อง

พัฒนาการบริหารลูกค7าสัมพันธDให7มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งต7องศึกษาความต7องการของลูกค7าอยZาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1039 ~ 
 

สม่ำเสมอ เพื่อรักษาลูกค7าให7กลับมาใช7บริการขององคDกรอยZางตZอเนื่องและเปtนการตอบสนองความต7องการ

ของลูกค7าท่ีมีแนวโน7มการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทZองเท่ียวในอนาคตอยZางย่ังยืน 

จากข7อมูลการใช7บริการนำเที่ยวในปG 2562 ของบริษัททัวรDแหZงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมZ พบวZา มี

นักทZองเที ่ยวหลากหลายกลุ Zมที ่มาใช7บริการของบริษัททัวรDดังกลZาวซึ ่งบริษัทได7จัดเก็บข7อมูลของกลุZม

นักทZองเที่ยวไว7เพื่อมาทดสอบการแนะนำแพคเกจให7เหมาะสม โดยมีข7อมูลด7านจำนวนผู7รZวมเดินทางใน

แพคเกจ อายุ การเลือกสถานที่พัก การเลือกกลุZมอาหาร ซ่ึงเปtนข7อมูลที่นำไปสูZการแพคเกจที่กลุZมทัวรDดังกลZาว

เลือก เชZน การทZองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทZองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปtนต7น ในการวิจัยเพื่อหาความถูกต7องของ

การจัดการเสนอแพคเกจทัวรDหรือบริการที่ตรงกับกลุZมลูกค7าโดยอาศัยหลักการจัดกลุZม (Classification) เพ่ือ

นำมาใช7การออกแบบแพคเกจการทZองเท่ียวให7ตรงกับความต7องการกับกลุZมเป�าหมายได7มากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงคbการวิจัย 

1. เพื่อสร7างตัวแบบการจำแนกการจัดกลุZมรูปแบบการทZองเที่ยวของนักทZองเที่ยวด7วยเทคนิคเหมือง

ข7อมูล 

2. เพ่ือนำผลท่ีได7จากตัวแบบมาแนะนำนักทZองเท่ียวในลักษณะแพคเกจทัวรDให7นักทZองเท่ียวได7 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช7ชุดข7อมูลการทZองเที่ยวของบริษัททัวรDแหZงหนึ่งใจจังหวัดเชียงใหมZซึ่งบริษัทได7รวบรวม

จากการใช7บริการท้ังหมด 50 กลุZมทัวรD ในปG 2562 

ขอบเขตด(านเน้ือหา 

1. ข7อมูลการทZองเท่ียวเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมZ 

2. ข7อมูลองคDประกอบของแตZละกลุZมทัวรD 

3. ข7อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจในการทZองเท่ียวในการเลือกแพคเกจของของนักทZองเท่ียว 

ขอบเขตด(านประชากร 

นักทZองเท่ียวท่ีใช7บริการบริษัททัวรDการเลือกแพคเกจการทZองเท่ียวจำนวน 50 กลุZม 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้จะนำเสนอเนื้อหาและวิธีการใช7ต7นไม7ตัดสินใจ (Decision Tree) เนื่องจากการจัดแบZงกลุZม

ด7วยต7นไม7ตัดสินใจนั้น สามารถหาความสัมพันธDกันระหวZางปuจจัยการเลือก ซึ่งสZงผลให7การวิเคราะหDคZาออกมา

ได7ตามรูปแบบ (Pattern) ท่ีเหมาะสำหรับการจำแนกการทZองเท่ียว รวมท้ังวิเคราะหDตัวแปรตZาง ๆ ได7เปtนอยZาง

ดี (เรขา โสมพงษD และธงชัย แก7วกิริยา, 2558) และได7ใช7ต7นไม7ตัดสินใจเพื่อแสดงผลลัพธDตามกฎพื้นฐาน จาก

การทดสอบการจัดกลุZมแพคเกจตามคุณสมบัติของการทZองเที่ยว ด7วยแพคเกจการทZองเที่ยวใน 3 หมวดหมูZ 
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สุขภาพ วัฒนธรรม และประสบการณD โดยงานวิจัยนี้ได7ใช7โปรแกรมไพธอน (Python) เพื่อจัดกลุZมแพคเกจการ

ทZองเท่ียวซ่ึงอาศัยข7อมูลการทZองเท่ียวท่ีได7รวบรวมไว7ดังแสดงในรายละเอียดดังน้ี 

ข(อมูลท่ีนำมาใช(ในการดำเนินการวิจัย 

ข7อมูลที่นำมาใช7 เปtนข7อมูลลูกค7าของบริษัททัวรDแหZงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมZที่เคยใช7บริการในปG 2562 

จำนวน 50 กลุZม ซ่ึงได7จัดเก็บคุณสมบัติตZาง ๆ จากแบบสอบถามประกอบด7วย 

1. เพศ (ชาย, หญิง, LGBTQ) 

2. อายุ (ต่ำกวZา 15ปG, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ปGข้ึนไป) 

3. ผู7ท่ีมาด7วยกัน (ครอบครัว, คูZรัก, เพ่ือน, คนเดียว) 

4. จำนวนคนท่ีมาในแตZละกลุZม (1 คน, 2 คน, 3 คน, 4 คน, มากกวZา 4 คน) 

5. สถานภาพ (โสด, คูZรัก, สมรสมีบุตร, สมรสไมZมีบุตร, อ่ืน ๆ) 

6. การศึกษา (ประถมศึกษา, มัธยมต7น, มัธยมปลาย, ปวส.หรืออนุปริญญา, ปริญญาตรี, สูงกวZา

ปริญญาตรี) 

7. อาชีพ (ธุรกิจสZวนตัว, พนักงานเอกชน, ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, นักเรียนหรือนักศึกษา, อ่ืน ๆ) 

8. รายได7 (น7อยกวZา 15000, 15000-25000, 25001-35000, 35001-50000, มากวZา 50000) 

9. การเลือกท่ีพัก (โรงแรม, รีสอรDท, อพารDทเม7น, โฮมสเตยD, เกสตDเฮาสD) 

10. อาหาร (ท่ัวไป, มังสวิรัติ, เฉพาะ) 

11. จำนวนวันของแพคเกจ (1 วัน, 2 วัน, 3 วัน, 4 วัน, 5 วัน, มากกวZา 5 วัน) 

12. จำนวนเด็กท่ีมาด7วย (ไมZมี, 1 คน, 2 คน, 3 คน, มากกวZา 3 คน) 

13. แพคเกจท่ีเลือก (เพ่ือสุขภาพ, เชิงวัฒนธรรม, สร7างเสริมประสบการณD) 

โดยแพคเกจที่เลือกจะมีลักษณะดังนี้ การเลือกทZองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (art galleries, museums, 

religious institutions), เพื่อสุขภาพ (parks/picnic spots, spa, massage), เพื่อสร7างเสริมประสบการณD 

(resorts, restaurants, beaches, dance clubs) 

นำคุณสมบัติของข(อมูลท่ีนำมาใช(แปลงให(อยูFในรูปแบบตัวเลข (Data Preparation) 

จากข7อมูลคุณสมบัติการเลือกแพคเกจของลูกดังกลZาวมาทำการแปลงข7อมูลให7อยูZในรูปแบบของ

ตัวเลขดังตัวอยZางในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ตัวอยZางข7อมูลท่ีนำไปใช7ในการจัดกลุZมการเลือกแพคเกจ 
Trips# Gender Age WithWho AllPersons Status Educate Career Income Accom Food Nday Children Label 

1 1 3 2 2 2 5 2 3 1 1 3 0 2 

2 1 4 1 3 3 5 3 4 1 1 3 1 3 

3 3 3 2 2 2 5 2 2 2 1 2 0 3 
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อัลกอริทึมต(นไม(ตัดสินใจ (Decision tree) 

ต7นไม7ตัดสินใจที่มีรูปรZางเหมือนต7นไม7กลับหัวโดยบนสุดเปรียบเสมือนรากไม7 (Root Node) แบZงยZอย

ลงไปเปtนแตZละกิ่งก7าน (Sub-Tree) ซึ่งเปtนตัวแทนด7วยคุณสมบัติของข7อมูล (Attribute) ผลลัพธDที่ได7 (Leaf 

Node) ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร7างของต7นไม7ตัดสินใจ (DataCamp, 2020) 

หลังจากแปลงคุณสมบัติของข7อมูลที่นำมาใช7แปลงให7อยูZในรูปแบบตัวเลขแล7วจึงใช7โปรแกรมไพธอน

นำเข7าข7อมูลจากตารางดังกลZาว และใช7อัลกอริทึมต7นไม7ตัดสินใจในไลบรารี Scikit-learn เพื่อให7อัลกอริทึมได7

เรียนรู7ข7อมูลโดยการแบZงข7อมูลเพื่อเรียนรู7 (Training Data) จำนวน 40 รายการ และข7อมูลทดสอบโมเดลที่ได7

จากการเรียนรู7 (Test Data) อีก 10 รายการและวัดคZาความถูกต7องของการแบZงกลุZมความถูกต7อง (Accuracy) 

โดยคZาที ่ได7เปtนเลขทศนิยมหากมี ่คZาความถูกต7องเทZากับ 1.00 แสดงวZามีความถูกต7อง 100% ดังแสดง

กระบวนการทำงานไว7ในภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 กระบวนการเรียนรู7และทำนายของต7นไม7ตัดสินใจ (DataCamp, 2020) 
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ผลการวิจัย 

 จากการนำข7อมูลเลือกแพคเกจการทZองเที่ยวทั้งหมดของลูกค7าที่ได7รวบรวมไว7แล7วนำคุณสมบัติการ

เลือกดังกลZาวมาผZานกระบวนการเรียนรู7 (clf.fit(คุณสมบัติข7อมูลการเรียนรู7, กลุZมที่แบZงได7)) และทดสอบด7วย 

(clf.predict(ข7อมูลทดสอบ)) โดยใช7เทคนิคต7นไม7ตัดสินใจ (DecisionTreeClassifier()) ของโปรแกรม Python 

โดยการทำงานบน Colaboratory หรือที่เรียกสั้นๆ วZา "Colab" Google Colab เปtนโปรเจ็คที่พัฒนาโดยทีม 

Google Research ที ่เป�ดให7ใช7งาน Python ผZาน Google Chrome Browse ซึ ่งเทคนิคต7นไม7ตัดสินใจ

ดังกลZาวมีผลการทดสอบการจำแนกกลุZมของลูกค7าในการทZองเท่ียวแบบตZาง ๆ ตามอัตราสZวนดังน้ี 

 1. อัตราสZวนในการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 60:40 ได7ผลลัพธDความถูกต7อง (Accuracy) 

เทZากับ 55% และแสดงรูปของต7นไม7การแบZงกลุZมดัง ภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 การจำแนกข7อมูลการทZองเท่ียวในอัตราสZวนการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 60:40 

 

 2. อัตราสZวนในการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 70:30 ได7ผลลัพธDความถูกต7อง (Accuracy) 

เทZากับ 67% และแสดงรูปของต7นไม7การแบZงกลุZมดัง ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 การจำแนกข7อมูลการทZองเท่ียวในอัตราสZวนการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 70:30 

 

 3. อัตราสZวนในการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 75:25 ได7ผลลัพธDความถูกต7อง (Accuracy) 

เทZากับ 84.62% และแสดงรูปของต7นไม7การแบZงกลุZมดัง ภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5 การจำแนกข7อมูลการทZองเท่ียวในอัตราสZวนการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 75:25 
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4. อัตราสZวนในการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 80:20 ได7ผลลัพธDความถูกต7อง (Accuracy) 

เทZากับ 90% และแสดงรูปของต7นไม7การแบZงกลุZมดัง ภาพท่ี 6 

 
 

ภาพท่ี 6 การจำแนกข7อมูลการทZองเท่ียวในอัตราสZวนการแบZงข7อมูลการเรียนรู7และทดสอบท่ี 80:20 

 

 จากผลการทดสอบโดยนำข7อมูลแบZงเปtน 2 สZวนคือ ข7อมูลเพื่อการเรียนรู7ร7อยและข7อมูลเพื่อการ

ทดสอบการจำแนกรูปแบบการทZองเที่ยว โดยมีอัตราสZวนตZางกัน พบวZาข7อมูลที่แบZง ร7อยละ 80 คือจำนวน 40 

รายการ และร7อยละ 20 คือจำนวน 10 รายการ นั้นมีผลความถูกต7องได7มากที่สุดคือ 90% สZวนผลความ

ถูกต7องที่มีผลการทดสอบดีเปtนอันดับที่สองคือการแบZงข7อมูลอัตราสZวน 75:25 ผลปรากฏวZามีความถูกต7องใน

การจำแนกแพคเกจการทZองเท่ียวเทZากับ 85.62% 

 

อภิปรายผล  

 จากการดำเนินการวิจัยในครั้งนี ้ซึ ่งใช7ในการวิจัยโดยการเก็บรูปแบบการเลือกการทZองเที่ยว ซ่ึง

พิจารณาจากคุณสมบัติของกลุZมทัวรDทั้งหมด 12 คุณสมบัติและผลการเลือกการทZองเที่ยวในแบบตZาง ๆ 3 ด7าน

นั้น ผลการทดสอบของการจัดกลุZมด7วยต7นไม7ตัดสินใจ มีความถูกต7องในการจัดกลุZมที่เห็นได7อยZางชัดเจนจาก

การที่ให7ตัวแบบได7เรียนรู7ข7อมูลการเลือกการทZองเที่ยวในแบบตZาง ๆ โดยวัดจากคุณสมบัติตZาง ๆ แล7วน้ัน 

สามารถจำแนกกลุZมการทZองเที่ยวได7อยZางดี ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ เราขา โสมพงษD และธงชัย แก7วกิริยา 

(2558) และเหมาะที่จะนำมาเปtนตัวแบบในการเลือกการแสดงรูปแบบการทZองเที่ยวแบบอัตโนมัติดังเชZนวิจัย
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ของ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล (2558) โดยผลการทดสอบการจำแนกกลุZมที่ทดสอบให7ตัวแบบต7นไม7ตัดสินใจได7

เรียนรู7ข7อมูล และข7อมูลทดสอบในอัตราสZวนตZาง ๆ คือ 60:40, 70:30 75:25 และ 80:20 ซึ่งมีความถูกต7องคิด

เปtน 90% ซึ่งถือวZาอยูZในระดับที่ดีมาก ดังนั้นจะเห็นได7วZาการใช7ข7อมูลเพื่อการทำนายนั้นจำเปtนจะต7องมีข7อมูล

ที่ถูกต7องและจำนวนมากพอที่จะให7ตัวแบบได7เรียนรู7ข7อมูล และเพื่อที่จะทำให7การทำนายรูปแบบการทZองเที่ยว

มีความถูกต7องมากท่ีสุด 

 

สรุปผลและข:อเสนอแนะ  

จากการวิจัยดังกลZาวสรุปได7วZาการจัดกลุZมข7อมูลการเลือกแพคเกจการทZองเที่ยวโดยใช7ต7นไม7ตัดสินใจ

สามารถชZวยในการนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมโดยมีความถูกต7องอยูZที่ 90% ซึ่งการจำคุณสมบัติของการ

ทZองเที่ยวจากกลุZมลูกค7า ทำให7เห็นถึงลักษณะการจัดกลุZมตามลักษณะเฉพาะของลูกค7าได7 ซึ่งเปtนกระบวนการ

จัดกลุZมได7อยZางมีประสิทธิภาพ ในการพิจารณาจากเลือกรูปแบบการทZองเที่ยวที่สัมพันธDกับคุณสมบัติตZาง ๆ 

ของกลุZมลูกค7าทำให7เห็นถึงการเดินทางท่ีหลากหลายของลักษณะและความสนใจของลูกค7าและสามารถติดตาม

ประเภทของทZองเที่ยว ซึ่งนำไปเปtนข7อเสนอแนะหรือแบบสำรวจติดตามลูกค7า ในการใช7รูปแบบการแนะนำ

แพคเกจการทZองเที่ยวนั้นยังจำเปtนต7องใช7ปริมาณข7อมูลจากฐานข7อมูลที่มีจำนวนมากเพื่อนำมาใช7วิเคราะหDให7

สามารถเสนอแนะรูปแบบทางการตลาดและทางเลือกที่เหมาะสมกับการเดินทางที่ตรงเป�าหมายได7 ในการ

พิจารณารูปแบบการจัดการแนะนำนั้นอาจจะได7จากหลายอัลกอริทึมเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ

แบZงกลุZมลูกค7าได7 ซึ่งเปtนแนวทางที่เสนอแนะในการพัฒนาระบบโดยใช7ตัวแบบในการทำเหมืองข7อมูลลักษณะ

อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมในคร้ังตZอไป 
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บทคัดยVอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ (1) สร7างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม

การกล7าแสดงออก” ตามเกณฑDประสิทธิภาพ 80 /80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม และ (3) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนเรียนและหลังเรียน โดยกลุrมตัวอยrาง ได7แกr 

นักศึกษาช้ันปGท่ี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD วิทยาเขต

สุราษฎรDธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยD จำนวน 48 คน  ได7มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลได7แกrแบบประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของนักศึกษา 

สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลได7แกr คrาร7อยละ คrาเฉลี่ย คrาสrวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคrาที  

(t-test) 

 ผลการวิจัยพบวrา (1) นวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก”  เพื่อพัฒนาการ

แสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษามีคrาประสิทธิภาพเทrากับ  8 1.58/82.87 (2) คrาดัชนีประสิทธิผลของ

นวัตกรรมเทrากับ 0.55 หรือ นักศึกษามีพฤติกรรมการกล7าแสดงออกที่ดีขึ้นร7อยละ 55.29 และ (3) นักศึกษา

กลุrมตัวอยrางที่ได7รับการพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกโดยใช7นวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการ

กล7าแสดงออก” ระหวrางกrอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตrางกัน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวrาคะแนน

เฉล่ียกrอนเรียนอยrางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

  

คำสำคัญ:  นวัตกรรม โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก การเรียนรู7แบบเชิงรุก การกล7าแสดงออก 

 

Abstract 

The purposes of this research were: (1) to create and find the effectiveness of the 

innovative " Assertive Behavioral Development Program (ABDP)" based on the 80/80 efficiency 

criteria. (2) to study the effectiveness index of innovation and (3) to compare the achievement 

of assertive behavior before and after using ABDP. The samples of 48 students were second-
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year students in the Bachelor of Business Administration in Business Development Program, 

Prince of Songkla University, Suratthani Campus by purposive sampling from those who are 

enrolled in the human resource management course. The instruments used to collect the 

data were the student assertive behavior assessment. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The research results revealed that (1) the developed innovation on ABDP had the 

efficiency (E1/E2) at 81.58/82.87, (2) an innovative effectiveness index of 0.5529 or that 

students had good assertive behaviors up 55.29%, and (3) the students of the sample who 

developed the behavior of assertiveness between before and after using ABDP were different 

at the statistically significant 0.01. 

 

Keywords: Innovation, Assertive Behaviour Development Program, Active Learning,  

     Assertive Behaviour 

 

บทนำ 

พระราชบัญญัติศึกษาแหrงชาติ พ.ศ.2542 ได7กลrาวถึงการจัดการศึกษาวrาต7องเป�นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย

ให7เป�นมนุษยDที่สมบูรณDทั้งรrางกาย จิตใจ สติป�ญญา ความรู7และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยู rรrวมกับผู 7อื ่นได7อยrางมีความสุข ซึ ่งมีแนวการจัดการศึกษาไว7วrา ผู 7เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู7และพัฒนาตนเองและถือวrาผู7เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต7องสrงเสริมให7

ผู7เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู7เรียนให7เป�นผู7มีความรู7 

ความสามารถ ปฏิบัติงานได7จริง และมีความสุขน้ันต7องอาศัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ที่เน7นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให7ผู7เรียนสามารถคิดวิเคราะหD เสนอความคิดเห็นที่เป�นอิสระ ลงมือ

ปฏิบัติได7จริง เพื ่อกระตุ 7นให7นักศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการศึกษาเลrาเรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ซึ่งกระบวนการในการลงมือปฏิบัติระหวrางการเรียนการสอนนั้นอาจจะเรียกอีก

อยrางหนึ่งได7วrา การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ

เชิงรุกได7เข7ามามีบทบาทสำคัญตrอตrอกระบวนการเรียนรู7มากกวrาเนื้อหาวิชา สrงผลให7ผู7เรียนสามารถบูรณาการ

ความรู7 หรือสร7างองคDความรู7ด7วยตัวเอง โดยการลงมือปฏิบัติ (Bonwell & Eison, 1991) โดยเฉพาะอยrางย่ิง

การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยDน้ัน นอกจากจะสอนให7นักศึกษามีความรู7ในเน้ือหาวิชา

แล7ว ยังมีความจำเป�นต7องฝ�กฝนและพัฒนาให7นักศึกษามีความพร7อมในการเข7าสูrสังคมการทำงานในอนาคต

ด7วย โดยการฝ�กและพัฒนาทักษะด7านบุคลิกภาพ ด7านการติดตrอสื่อสาร ด7านการนำเสนอ แตrหากนักศึกษาไมr
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กล7าแสดงออกจะทำให7นักศึกษามีข7อจำกัดในการพัฒนาตนเองและจะสrงผลตrอประสิทธิภาพในการเรียนและ

การทำงานในอนาคต 

พฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต7องเป�นสิ่งสำคัญอยrางยิ่งตrอการใช7ชีวิตของนักศึกษาทั้งในป�จจุบันและ

ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาจะต7องได7รับการฝ�กฝนพฤติกรรมการแสดงออกที่ถูกต7อง เพื่อให7นักศึกษามีความมั่นใจ

ในการแสดงออกในสถานการณDตrางๆ ในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ได7รับการยอมรับ และใช7ชีวิต

อยrางมีความสุข ในทางกลับกันหากนักศึกษาไมrกล7าแสดงออก จะทำให7ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมrกล7า

เผชิญหน7ากับบุคคลที่ไมrเคยรู7จักมากrอน ไมrกล7าที่จะแสดงความคิดเห็น ขาดความมั่นใจในการติดตrอสื่อสาร ซ่ึง

จะสrงผลให7เกิดป�ญหาในการทำงานในอนาคต อยrางไรก็ตามพฤติกรรมการกล7าแสดงออก เป�นพฤติกรรมท่ี

สามารถฝ�กฝนและพัฒนาให7มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมและถูกต7องได7 บุคคลท่ีไมrกล7าแสดงออกอยrางเหมาะสม

มักจะสrงผลที่ไมrพึงประสงคD ทั้งตrอตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกลrาว และบุคคลอื่นที่ต7องไปปฏิสัมพันธDด7วย ผู7ที่ไมr

กล7าแสดงออกอยrางเหมาะสมมักจะรู7สึกวrาตนเองถูกเข7าใจผิด ถูกเอาเปรียบ และถูกใช7งานอยูrอยrางสม่ำเสมอ 

นอกจากนี้อาจรู7สึกโกรธตrอผลที่เกิดขึ้นในสถานการณDนั้น หรืออาจจะแสดงความไมrเป�นมิตรตrอบุคคลอื่น รู7สึก

ไมrดีตrอตนเอง ซึ่งเป�นผลมาจากการที่ไมrสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู7สึกได7 ซึ่งจะนำไปสูrความรู7สึกผิด 

ซึมเศร7า วิตกกังวล และมีความรู7สึกถึงคุณคrาของตนเองลดลง 

ป�ญหาการแสดงออกที่ไมrเหมาะสมของนักศึกษานั้น มีความจำเป�นที่จะต7องถูกพัฒนาจากกระบวน

จัดการเรียนการสอน ซึ ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยDนั ้นนอกจากมี

วัตถุประสงคDเพื่อให7นักศึกษาได7เรียนรู7เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการในการจัดการทรัพยากรมนุษยDในองคDกร

แล7ว ยังมุrงหวังที่จะพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาให7พร7อมที่จะเข7าไปทำงานในองคDกรอีกด7วย ทั้งนี้ในราย

วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยDได7มีเนื้อหาที่เก่ียวข7องกับความจำเป�นในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยD อัน

ได7แกr หัวข7อการคัดเลือกพนักงาน ซึ ่งการคัดเลือกพนักงานขององคDกรนั้น นอกจากจะพิจารณาความรู7

ความสามารถของผู7สมัครงานแล7ว ยังให7ความสำคัญกับบุคลิกภาพและการแสดงออกท่ีเหมาะสมในระหวrางการ

สัมภาษณDงานด7วย รวมทั้งในหัวข7อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDยังมุrงเน7นให7นักศึกษาสามารถจัดโครงการ

ฝ�กอบรมสำหรับพนักงานในองคDกรได7 ซึ่งการพัฒนาพนักงานในองคDกรเป�นสิ่งที่จำเป�นอยrางยิ่งตrอการพัฒนา

องคDกรเพื่อให7มีความสามารถในการแขrงขันได7อยrางตrอเนื่อง จากประเด็นสาระสำคัญในรายวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยDและคุณลักษณะของนักศึกษาในป�จจุบันที่เป�นสมาชิกใน Generation Z เป�นสังคมที่มีความ

เป�น “พลเมืองยุตดิจิตอล (Digital Natives)” สrวนใหญrติดตrอสื่อสารผrานทาง Social Media ทำให7มีทักษะ

ทางสังคมต่ำ (Sladek & Grabinger, 2014) ซึ ่งการจัดการเรียนรู 7เชิงรุก (Active Learning) จึงมีความ

เหมาะสมและสอดคล7องกับบริบทของรายวิชาและพฤติกรรมของผู7เรียน  

จากการศึกษาสภาพป�ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกล7าแสดงออกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข7อง 

และสภาพป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยDในปGที่ผrานมา
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พบวrานักศึกษาสrวนใหญrไมrกล7าแสดงออก ได7ข7อสรุปวrา (1) นักศึกษาที่ไมrกล7าแสดงออกจะไมrชอบกระบวนการ

เรียนรู7แบบเชิงรุก (2) นักศึกษาที่ไมrกล7าแสดงออกจะมีความกังวลและขาดความสุขในการเรียนเมื่อถึงชั่วโมง

ของการฝ�กปฏิบัติ และ (3) เมื ่อการจัดการเรียการสอนเน7นกระบวนการเรียนรู 7แบบเชิงรุก การวัดและ

ประเมินผลสrวนหนึ่งมาจากกิจกรรมการฝ�กปฏิบัติในชั้นเรียน สrงผลให7นักศึกษาที่ไมrกล7าแสดงออกมีผลการ

ประเมินที่ต่ำกวrานักศึกษาที่กล7าแสดงออก ซ่ึงป�ญหาพฤติกรรมไมrกล7าแสดงออกของนักศึกษาจะสrงผลตrอผล

การเรียนของนักศึกษาแล7ว หากไมrได7รับการแก7ไขและพัฒนาจะสrงผลตrอการใช7ชีวิตในอนาคตของนักศึกษา

ตrอไป ซึ่ง Dincyurek et al. (2009) ได7กลrาววrาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกเป�นรูปแบบของพฤติกรรมท่ี

สามารถแก7ไขได7จากการพัฒนาความสัมพันธDระหวrางบุคคลและการแก7ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

ระหวrางบุคคลเพ่ือให7เกิดความกล7าแสดงออกในรูปแบบท่ีเหมาะสมมากข้ึน 

ดังนั้น ผู7วิจัยจึงได7ออกแบบโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก (Assertive Behavioral 

Development Program: ABDP) เพื่อให7ผู7เรียนได7ฝ�กปฏิบัติโดยใช7กระบวนการเรียนรู7เชิงรุก โดยผู7สอนได7จัด

กิจกรรมการเรียนรู7แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาผู7เรียนให7มีความกล7าแสดงออกมีความสอดคล7องกับเนื้อหาสาระของ

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยD หากนักศึกษาได7รับการฝ�กตามโปรแกรม

พัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกอยrางครบถ7วน จะสrงผลให7นักศึกษามีประสิทธิภาพในการแสดงออกท่ี

เหมาะสมมากขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น สามารถนำเสนองานได7อยrางมืออาชีพ มี

ทักษะทางสังคมที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้นพร7อมที่จะเข7ารับการสัมภาษณDงานในอนาคต รวมท้ัง

สามารถใช7ชีวิตรrวมกับผู7อ่ืนได7อยrางมีความสุข 

 

วัตถุประสงคaการวิจัย 

1. เพื่อสร7างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม“โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” 

ตามเกณฑDประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก”  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7 “โปรแกรม

พัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด7านเน้ือหา  

การวิจัยนี้มุrงสร7างนวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” โดยใช7การจัดการ

เรียนรู7แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษา โดยการทดลองกับกลุrมทดลอง

จำนวน 3 ครั้ง ได7แกr กลุrมทดลองขนาดเล็ก กลุrมทดลองขนาดกลาง และกลุrมทดลองขนาดใหญr จากนั้นผู7วิจัย
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ได7นำนวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปใช7พัฒนา

พฤติกรรมการแสดงออกและเก็บข7อมูลการวิจัยกับกลุrมตัวอยrาง 

2. ขอบเขตด7านกลุrมตัวอยrาง ได7แกr นักศึกษาชั้นปGที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD วิทยาเขตสุราษฎรDธานี ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยD จำนวน 48 คน 

3. ขอบแขตด7านระยะเวลา ใช7เวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 2562 (ตั้งแตrวันที่ 25 

ธันวาคม 2562 - วันท่ี 10 เมษายน 2563) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยให7ระบุเป�นรายข7อ ดังน้ี 

1. กำหนดประชากรและกลุrมตัวอยrาง  

1.1 ประชากร ได7แกr นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยD ในภาค

การศึกษาที่ 2 ปGการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD วิทยาเขตสุราษฎรDธานี มีกลุrมเรียน 2 กลุrม 

โดยกลุrมที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาพัฒนาธุรกิจ ชั้นปGที่ 2 จำนวน 48 คน และกลุrมที่ 2 

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ชั้นปGที่ 3 จำนวน 40 คน รวม

ประชากรท้ังส้ินจำนวน 88 คน 

1.2 กลุrมตัวอยrางในการวิจัยครั้งนี้ได7เลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในกลุrมที่ 1  ซึ่งเป�น

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาพัฒนาธุรกิจ ช้ันปGท่ี 2 จำนวน 48 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรต7น ได7แกr การจัดการเรียนรู 7โดยใช7 “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7า

แสดงออก” เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมของนักศึกษา 

  2.2 ตัวแปรตาม ได7แกr ผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7 

“โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” 

3. ข้ันตอนการสร7างนวัตกรรมและเก็บข7อมูล 

  ตอนท่ี 1 การสร7างเคร่ืองมือและทดสอบประสิทธิภาพ 

                                การสร7างเครื่องมือที่ใช7ในการทดลอง ได7แกr นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรม

การกล7าแสดงออกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาตามแนวคิดของ Wood et al. 

(1978) ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมที่ต7องได7รับการพัฒนา ได7แกr การปรับโทนเสียง การผันเสียง ระดับเสียง และ

การแสดงออกทางสีหน7าให7สอดคล7องกับสถานการณDที่กำหนด รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่จะต7องพัฒนา ได7แกr 

การสบตา การใช7ภาษากาย การรักษาทrาทางที่ตั้งตรงและแข็งแรงการรักษาระยะหrาง และการสัมผัสทางกาย
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กับคูrสนทนา การมุrงเน7นไปที่พฤติกรรมการแสดงออกทางวาจา รวมถึงคำพูดและเนื้อหาสาระที่ใช7ในการ

แลกเปลี่ยนระหวrางบุคคล การพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกเป�นการบำบัดแบบไมrรุกราน ซึ่งจะชrวยเพ่ิม

ความกล7าแสดงออก ลดความวิตกกังวลทางสังคมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวrางบุคคล (Lee et 

al., 2013; Mitamura, 2018) โดยได7บูรณาการลักษณะพฤติกรรมที่ต7องได7รับการพัฒนาเข7ากับการจัดการ

เรียนรู7เชิงรุก 4 รูปแบบ ได7แกr Brainstorming, Problem-based Learning, Think-Pair-Share และ Role 

Playing ทั้งนี้ผู7วิจัยได7บันทึกพฤติกรรมการแสดงออกในแตrละครั้งของผู7เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ

แสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาที่ใช7สร7างนวัตกรรมและหาประสิทธิภาพตามเกณฑDที่ตั้งไว7 E1/E2 = 80/80 

(ชัยยงคD พรหมวงศD, 2556) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู7เชี่ยวชาญ 5 ทrาน ทดลองใช7นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมการกล7าแสดงออก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพกับกลุrมตัวอยrางที่ไมrใชrกลุrมทดลองจริง ได7แกr (1) 

นักศึกษาชั้นปGที่ 3 สาขาพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 คน ภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 2561 (2) นักศึกษาชั้นปGที่ 2 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 2561 และ (3) นักศึกษาชั้นปGที่ 3 สาขา

การจัดการงานวิศวกรรม จำนวน 30 คน ภาคเรียนที ่ 1 ปGการศึกษา 2562 ตามลำดับ เพื ่อทดสอบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรมกrอนนำไปเก็บข7อมูลจากกลุrมตัวอยrางในภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 

2562  

  ตอนท่ี 2 การเก็บข7อมูลในการวิจัยกับกลุrมตัวอยrาง  

                      การเก็บรวบรวมข7อมูลในการวิจัยน้ัน ผู7วิจัยได7ทำการเลือกกลุrมตัวอยrางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด ซึ่งได7แกrนักศึกษาชั้นปGที ่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรD วิทยาเขตสุราษฎรDธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษยD จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แกr การจัดการเรียนรู7โดยใช7นวัตกรรม 

“โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑD 80/80 สำหรับเครื่องมือที่ใช7ใน

การรวบรวมข7อมูล ได7แกr แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษา โดยผู7วิจัยทำการ

ประเมินและพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของกลุrมตัวอยrางตามนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการ

กล7าแสดงออก และนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ในการแสดงออกที่เหมาะสมของกลุrม

ตัวอยrางตrอไป 

4. เคร่ืองมือวิจัยและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูล ได7แกr แบบประเมินพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

ของนักศึกษา ประกอบด7วยข7อคำถาม จำนวน 10 ข7อ แบบประเมินเป�นแบบมาตราสrวนประมาณคrา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ได7แกr ระดับคะแนน 5 พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีมาก ระดับคะแนน 4 พฤติกรรมการ

แสดงออกที่ดี ระดับคะแนน 3 พฤติกรรมการแสดงออกพอใช7 ระดับคะแนน 2 พฤติกรรมการแสดงออกไมrดี 

และ ระดับคะแนน 1 พฤติกรรมการแสดงออกไมrดีและต7องปรับปรุงอยrางเรrงดrวน และได7ตรวจสอบคrาดัชนี
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ความสอดคล7อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผู7เชี ่ยวชาญ 5 คน มีคrา IOC เทrากับ 

0.89 

5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมข7อมูลตามนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก 

- ABDP1 (ประเมินกrอนเรียน) โดยให7นักศึกษาแตrละคนแนะนำตัวเองประมาณ 5 นาที 

อาจารยDผู7สอนสังเกตและประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะท่ีนำเสนอ 

- ABDP2 (ประเมินระหวrางเรียน) การนำเสนอเกี ่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษยDเป�น

กิจกรรมกลุrม 4 – 5 คน ให7สมาชิกแตrละคนในกลุrมออกมานำเสนอประมาณกลุrมละ 20 นาที อาจารยDผู7สอน

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะท่ีนำเสนอ 

- ABDP3 (ประเมินระหวrางเรียน) การเข7ารับการสัมภาษณDงาน เป�นกิจกรรมรายบุคคล ให7แตr

ละคนออกมาแสดงบทบาทสมมุติเป�นผู7เข7ารับการสัมภาษณDงาน คนละ 15 นาที อาจารยDผู7สอนสังเกตและ

ประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะตอบคำถามในการสัมภาษณDงาน 

- ABDP4 (ประเมินระหวrางเรียน) การนำเสนอหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษยDขององคDกร 

เป�นกิจกรรมกลุrม 4 – 5 คน ให7สมาชิกแตrละคนในกลุrมออกมานำเสนอประมาณกลุrมละ 20 นาที อาจารยD

ผู7สอนสังเกตและประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะท่ีนำเสนอ 

- ABDP5 (ประเมินระหวrางเรียน) การนำเสนอเกี ่ยวกับการคrาตอบแทน สวัสดิการ และ

ผลประโยชนDตอบแทน เป�นกิจกรรมกลุrม 4 – 5 คน ให7สมาชิกแตrละคนในกลุrมออกมานำเสนอประมาณกลุrม

ละ 20 นาที อาจารยDผู7สอนสังเกตและประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะท่ีนำเสนอ 

- ABDP6 (ประเมินหลังเรียน) การนำเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในท่ี

ทำงาน เป�นกิจกรรมกลุrม 4 – 5 คน ให7สมาชิกแตrละคนในกลุrมออกมานำเสนอประมาณกลุrมละ 20 นาที 

อาจารยDผู7สอนสังเกตและประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนในขณะท่ีนำเสนอ 

6. วิธีการวิเคราะหDข7อมูล 

6.1 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (ชัยยงคD พรหมวงศD, 2556) 

การหาคrา E1 = ( ΣX / N )  x  100 

                           A 

โดยท่ี   E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไว7ในชุดการสอนคิดเป�นร7อย

ละจากการทำแบบฝ�กหัดและหรือประกอบด7วยกิจกรรมการเรียน

ระหวrางเรียน 

 ΣX แทน คะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู7เชิงรุกระหวrางเรียน 

 A แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมการเรียนรู7เชิงรุกระหวrางเรียน 

 N แทน จำนวนผู7เรียน 
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   การหาคrา E2   = ( ΣF / N )  x  100 

                                          B 

โดยท่ี   E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธD (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตัวผู7เรียนหลัง

การเรียนด7วยชุดการเรียนการสอน) คิดเป�นอัตราสrวนจากการทำ

แบบทดสอบหลังเรียนและหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

 ΣX แทน คะแนนจากการทำกิจกรรมการเรียนรู7เชิงรุกหลังเรียน 

 B แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมการเรียนรู7เชิงรุกหลังเรียน 

 N แทน จำนวนผู7เรียน 

 6.2 การหาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index)  

       การหาดัชนีประสิทธิผลเป�นการประเมินความก7าวหน7าในการเรียน โดยประเมินจาก

คะแนนหลังเรียนที่เพิ่มขึ้นจากกrอนเรียน (เผชิญ กิจระการ, 2544) และคำนวณหาความแตกตrางของคะแนน

กrอนเรียนและคะแนนหลังเรียน ดังน้ี 

   คrาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = คะแนนเฉล่ียหลังเรียน - คะแนนเฉล่ียกrอนเรียน         

                                           คะแนนเต็มหลังเรียน - คะแนนเฉล่ียกrอนเรียน 

 6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7 

“โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” โดยใช7คrาเฉล่ีย คrาสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคrา

ที (t-test) 

 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม“โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก” ตามเกณฑD

ประสิทธิภาพ 80/80 

      การวิเคราะหDคะแนนประเมินพฤติกรรมของกลุrมทดลอง จำนวน 30 คน โดยใช7กิจกรรม ABDP2 – 

ABDP5 ด7วยคะแนนรวมระหวrางเรียน (E1) และคะแนนประเมินพฤติกรรม โดยใช7กิจกรรม ABDP6 ด7วย

คะแนนรวมหลังเรียน (E2) ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม “โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก”  

      โดยใช7เกณฑD E1/E2 = 80/80 

เกณฑaประสิทธิภาพ 

คะแนน 𝒙" ร.อยละ E1/E2 = 80/80 

ระหวrางเรียน (200) 163.17 81.58 E1 = 81.58 

หลังเรียน (50) 41.43 82.87 E2 = 82.87 
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 จากตารางที ่ 1 ผลการประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของกลุ rมทดลองโดยใช7นวัตกรรม 

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก กลุrมทดลองจำนวน 30 คน มีคะแนนระหวrางเรียนรวม 4,895 

คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยตrอคน 162.92 คะแนน คิดเป�นร7อยละ 81.58 ซึ่งหมายถึง E1 = 81.58 และคะแนน

ประเมินพฤติกรรมหลังเรียนได7คะแนนรวม 1,243 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยตrอคน 41.43 คะแนน คิดเป�นร7อย

ละ 82.87 ซึ่งหมายถึง E2 = 82.87 จึงสรุปได7วrาการจัดการเรียนการสอนโดยใช7นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนา

พฤติกรรมการกล7าแสดงออก เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษา มีประสิทธิภาพ 

E1/E2 = 81.58/82.87 ผrานเกณฑDท่ีต้ังไว7 สามารถนำไปใช7ได7 

2. ผลการวิเคราะหDดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก  

   การวิเคราะหDคะแนนประเมินพฤติกรรมของกลุrมทดลอง จำนวน 30 คน โดยใช7กิจกรรม ABDP1 

และ ABDP6 เปรียบเทียบกันโดยใช7สูตรคำนวณดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหDดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก 

จำนวนนักศึกษา 

(คน) 

คะแนนเต็ม �̅� ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) กrอนเรียน หลังเรียน 

30 50 30.83 41.43 0.5529 

 

 จากตารางที่ 2 พบวrาคrาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ในการกล7าแสดงออกของนักศึกษา โดยการใช7

นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกเทrากับ 0.5529 แสดงวrากลุrมทดลองมีความกล7า

แสดงออกเพ่ิมข้ึน 0.5529 หรือคิดเป�นร7อยละ 55.29 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7นวัตกรรม 

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก 

    การวิเคราะหDคะแนนประเมินพฤติกรรมของกลุrมตัวอยrาง จำนวน 48 คน โดยใช7กิจกรรม ABDP1 

และ ABDP6 เปรียบเทียบความแตกตrางท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7นวัตกรรม  

              โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก 

การประเมิน x& S.D. t Sig 

กrอนเรียน 25.15 5.36 17.21 .000 

หลังเรียน 39.06 2.92 

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  จากตารางที่ 3 พบวrาผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของกลุrมตัวอยrาง จำนวน 48 คน 

โดยใช7นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก ระหวrางกrอนเรียน (�̅� = 25.15, S.D. = 5.36) 

และหลังเรียน (�̅� = 39.06, S.D. = 2.92) มีความแตกตrางกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวrากrอนเรียน

อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผล  

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสามารถนำ

ผลการวิจัยมาอภิปรายผลได7ตrอไปดังน้ี 

1. ผลการสร7างและการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7า

แสดงออก (ABDP) มีคrาประสิทธิภาพเทrากับ 81.58/82.87 ซึ่งสูงกวrาเกณฑDที่กำหนด แสดงวrาการสอนโดยใช7

นวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะนำไปใช7ในการเรียนการ

สอนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยDเพื่อให7นักศึกษามีความกล7าแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณD

ตrางๆ ซึ่งสอดคล7องกับผลการวิจัยของ วิราวรรณ บุญชวลิตและคณะ (2555) ได7ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม

กล7าแสดงออกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตรDพบวrาเครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนาพฤติกรรมกล7า

แสดงออกมีคrาประสิทธิภาพเทrากับ 85.25/83.83 ซึ่งแสดงให7เห็นวrาเครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนาพฤติกรรมมี

ประสิทธิภาพสูงกวrาเกณฑDที่กำหนด เชrนเดียวกับผลการวิจัยของ สุริยะ ประทุมรัตนD (2557) ซึ่งได7ศึกษา

เกี ่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกที่เกี ่ยวกับการพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช7รางวัลในการเสริมแรงทางบวกพบวrามีคrาประสิทธิภาพเทrากับ 

88.56/89.44 ซ่ึงสูงกวrาเกณฑDท่ีกำหนด 

2. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก (ABDP) มีคrา

เทrากับ 0.5529 หรือคิดเป�นร7อยละ 55.29 แสดงให7เห็นวrาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของนักศึกษาในกลุrม

ทดลองดีขึ้น เนื่องจากนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก (ABDP) มีกระบวนการประเมิน

พฤติกรรมกrอนเรียนเพื่อค7นหาจุดที่ควรพัฒนาในด7านการแสดงออกของกลุrมทดลอง ทั้งน้ีในระหวrางเรียนได7ใช7

กระบวนการจัดการเรียนรู7แบบเชิงรุกในการพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของนักศึกษา โดยผู7สอนได7ทำ

การประเมินพฤติกรรมการกล7าแสดงออกของผู7เรียนทุกครั้งและให7ข7อมูลย7อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา

ตนเองตrอไป รวมทั้งมีการประเมินหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล7องกับผลการวิจัย

ของ ซึ่งสอดคล7องกับผลการวิจัยของ วิราวรรณ บุญชวลิตและคณะ (2555) พบวrานวัตกรรมการเรียนรู7แบบ 

4MAT มีคrาดัชนีประสิทธิผลเทrากับ 0.7587 หรือคิดเป�นร7อยละ 75.87 แสดงให7เห็นวrานวัตกรรมการเรียนรู7

แบบ 4MAT มีผลตrอการพัฒนาพฤติกรรมกล7าแสดงออกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7นวัตกรรม

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก พบวrากลุrมตัวอยrางมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวrากrอนเรียน

อยrางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล7องกับผลการวิจัยของ ณิรดา  เวชญาลักษณD (2558) ซึ่งได7วิจัย

เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกโดยใช7วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาคณะครุศาสตรD 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวrานักศึกษามีพฤติกรรมการกล7าาแสดงออกที่ดีขึ้น และยังสอดคล7องกับ

ผลการวิจัยของ ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2562) ซึ่งได7ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟ�ง - พูด และ

พฤติกรรมการกล7าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารโดยใช7กิจกรรมบทบาทสมมติ 

พบวrานักศึกษามีความสามารถในการฟ�ง – พูด และพฤติกรรมกล7าแสดงออกเพิ่มขึ้นหลังจากใช7กิจกรรม

บทบาทสมมติ นอกจากน้ี Mello & Less (2013) ได7พบวrาการเรียนรู7แบบเชิงรุกที่มุrงเน7นให7ผู7เรียนมีความกล7า

แสดงออกจะทำให7ผู7เรียนมีคะแนนประเมินหลังการพัฒนาดีกวrาคะแนนประเมินกrอนการพัฒนา เนื่องจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู7แบบเชิงรุกทำให7นักศึกษามีความกระตือรือร7นในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการ

แสวงหาความรู7ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการประยุกตDใช7ความรู7จึงสrงผลให7มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และจะ

ชrวยเพ่ิมความกล7าแสดงออก ลดความวิตกกังวลทางสังคมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวrางบุคคลให7

มากข้ึน (Lee, T., 2013; Mitamura, 2018)   

 

สรุปผลและข.อเสนอแนะ  

งานวิจัยน้ีสามารถสรุปข7อค7นพบตามวัตถุประสงคDได7ดังตrอไปน้ี 

1. ผลการสร7างและการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7า

แสดงออก (ABDP) ที่ใช7ทดสอบกับกลุrมทดลองมีคrาประสิทธิภาพเทrากับ 81.58/82.87 ซึ่งสูงกวrาเกณฑDท่ี

กำหนด (80/80) 

2. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก (ABDP) มีคrาเทrากับ 

0.5529 หรือคิดเป�นร7อยละ 55.29 แสดงวrากลุrมทดลองมีพฤติกรรมการกล7าแสดงออกท่ีดีข้ึนร7อยละ 55.29 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการกล7าแสดงออกกrอนและหลังการใช7นวัตกรรม

โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกพบวrากลุrมตัวอยrางมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวrากrอนเรียนอยrาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สำหรับข7อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข7อเสนอแนะในการทำวิจัยครั ้งตrอไปนั ้น ผู 7ว ิจัยได7ให7

ข7อเสนอแนะไว7ดังตrอไปน้ี  

1. ข7อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช7 

ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป�นสrวนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยDในศตวรรษท่ี 

21 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรD วิจัยและนวัตกรรม ซึ ่งคนไทยยุคใหมrต7องมีทักษะในการ
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แสดงออกที่เหมาะสมในด7านการคิดสร7างสรรคD มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณD และ 

ทักษะการจัดการที่ดี ซึ่งพฤติกรรมการกล7าแสดงออกเป�นพฤติกรรมหลักที่เกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธD

ระหวrางบุคคลและเป�นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสูrการเป�นบุคคลท่ีมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต 

2. ข7อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตrอไป 

2.1 ควรศึกษาแบบเปรียบเทียบระหวrางกลุrมควบคุมและกลุrมไมrควบคุม เพื่อให7เห็นความแตกตrาง 

ของกลุrมตัวอยrาง อีกท้ังเป�นการสะท7อนประสิทธิภาพของนวัตกรรมในเชิงเปรียบเทียบ 

2.2 ควรนำโปรแกรมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการกล7าแสดงออก (Assertive Behavioral 

Development Program: ABDP) ไปพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับที่ต่ำกวrาปริญญาตรีเพื่อปรับ

ทัศนคติเชิงบวกตrอการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสร7างความม่ันใจในตนเอง  

2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการกล7าแสดงออกจำแนกตามลักษณะสrวนบุคคลและสภาพแวดล7อม

ทางครอบครัวเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวrานักศึกษาที่มีป�จจัยสrวนบุคคลและสภาพแวดล7อมทางครอบครัว

แตกตrางกันจะมีพฤติกรรมการกล7าแสดงออกตrางกันหรือไมr 
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บทคัดย4อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคD เพ่ือประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 และ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ประชากรท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี ได7แกe ผู7บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7าน

แมeออกฮู ประจำปGการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 167 คน เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลเปoน

แบบสอบถามการประเมินโครงการสำหรับผู7บริหาร/ครูผู7สอน และแบบสอบถาม การประเมินโครงการสำหรับ

นักเรียน วิเคราะหDข7อมูลโดยใช7สถิติแจกแจงความถ่ีและหาคeาร7อยละ โดยการคำนวณหาคeาเฉล่ีย (μ) และสeวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) มีคeาความเช่ือม่ันเทeากับ .961 

ผลการวิจัยพบวeา การดำเนินงานการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 โดยรวมอยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมินผeานเกณฑD เม่ือพิจารณาเปoนราย

ด7านเรียงลำดับคeาเฉล่ียจากน7อยไปหามาก ดังน้ี ด7านกระบวนการ ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น และด7านผลผลิต 

ตามลำดับ 

แนวทางการพัฒนา คือ 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรกำหนดเปoน

ยุทธศาสตรD กลยุทธD นโยบายระดับชาติ เพ่ือยกระดับระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7มีการพัฒนาในทุก ๆ 

ด7าน มีการพัฒนาเทคโนโลยีให7ทันสมัย เพ่ือเข7าถึงและตรวจสอบข7อมูลนักเรียนได7งeายตeอการดำเนินงานดูแล

ชeวยเหลือนักเรียน 2) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรกำหนดเปoนยุทธศาสตรD กลยุทธD นโยบายระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือยกระดับระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและสนองนโยบาย และควรมี

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให7มีความรู7ใหมe ๆ อยูeเสมอ เพ่ือเข7าถึงและให7คำปรึกษานักเรียนได7อยeาง
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รวดเร็วและรอบคอบ 3) สถานศึกษาควรกำหนดเปoนยุทธศาสตรD กลยุทธD นโยบายระดับสถานศึกษา เพ่ือ

ยกระดับระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานอยูeเสมอ เพ่ือให7เข7าถึง เข7าใจ 

นักเรียนได7งeายและดำเนินงานได7ตามวัตถุประสงคDอยeางมีประสิทธิภาพ และควรพัฒนาเทคโนโลยีให7ทันสมัย 

เพ่ือใช7ตรวจสอบข7อมูลและให7คำปรึกษาแกeนักเรียนได7สะดวกและรวดเร็ว 

 

คำสำคัญ : ระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

 

Abstract 

The purpose of the research seemed to evaluate the student care and support 

system project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School in Phop Phra District, Tak 

Province under Tak Primary Educational Service Area Office 2, and to investigate 

implementation approaches to the student care and support system project of Ban Mae Ok 

Hu Border Patrol Police School in Phop Phra District, Tak Province under Tak Primary 

Educational Service Area Office 2. The population of the research was 167 school 

administrators, teachers and students of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School, 

Academic Year 2019. The research instruments were project evaluation questionnaires for 

school administrators and teachers, project evaluation questionnaires for students. The 

collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic mean (μ), and standard 

deviation (σ). Confidence equal .961. 

The findings of the research indicated that; on the whole, the evaluation of                

the student care and support system project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School 

in Phop Phra District, Tak Province under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

seemed to be at the high level, which passed the criteria according to evaluation criteria. 

When each aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, 

it was found that the aspect that had the highest level was process. Moreover, the second 

and third highest levels seemed to be the side of input and output respectively. 

In terms of the development approaches to the evaluation of the student care and 

support system project of Ban Mae Ok Hu Border Patrol Police School in Phop Phra District, 

Tak Province under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that 1) the 

Office of the Basic Education Commission should define the strategies and national policies 
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to improve the student care and support system in all aspects and focus on technology 

development to access and check information of the students to be easy to care and 

support them. 2) The Educational Service Area Office should define the strategies and 

policies of the Educational Service Area Office to improve the student care and support 

system of all schools for policy responses. In addition, the Educational Service Area Office 

should focus on technology and employee development to gain new knowledge and access 

information to give students advice immediately and carefully. 3) The school should define 

the strategies and school policies to improve the student care and support system. In 

addition, the school should focus on employee development to access information and 

understand students easily and effectively carry out the project according to the objectives. 

The school should also focus on technology development to access and check information 

of the students and give students advice conveniently and immediately. 

 

Keywords : Student Care and Support System 

 

บทนำ 

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปoนสถานศึกษาขนาดกลาง ในปGการศึกษา 2562 มีนักเรียนท้ังส้ิน 485 คน 

เป�ดทำการสอนในระดับช้ันอนุบาล ถึง ช้ันประถมศึกษาปGท่ี 6 เปoนชุมชนกะเหร่ียง ติดกับชายแดนไทย พมeา 

สภาพของครอบครัวยังพบอีกวeาเปoนครอบครัวท่ีไมeสมบูรณD สาเหตุมาจากอาชีพของผู7ปกครองนักเรียนสeวน

ใหญeทำไรeทำนาและรับจ7าง ซ่ึงเปoนอาชีพท่ีไมeม่ันคง ผู7ปกครองนักเรียนต7องเดินทางไปรับจ7างยังตeางจังหวัดหรือ

ไปทำไรeทำนาในฝw�งพมeา และจำเปoนต7องฝากบุตรหลานไว7กับ ปู� ยeา ตา ยาย และญาติ ซ่ึงบุคคลเหลeาน้ีมีอายุ

คeอนข7างมาก ไมeสามารถดูแลบุตรหลานได7อยeางท่ัวถึง และอีกประการหน่ึงเก่ียวกับสภาพครอบครัวของ

นักเรียนท่ีพบ คือ พeอ แมeมีการหยeาร7างกัน  ทำให7เด็กขาดความอบอุeน ขาดการให7คำปรึกษาท่ีดี ทางโรงเรียน

จึงมีการจัดทำโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนเพ่ือให7คำปรึกษาแกeนักเรียนและยังเปoนการดำเนินงาน

สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอีกด7วย แตeผู7วิจัยมีข7อสังเกตวeาการดำเนินการระบบดูแลชeวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนน้ันได7ดำเนินการอยeางตeอเน่ืองมาโดยตลอด  มีลักษณะเปoนงานประจำ ไมeปรากฏการ

แตeงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ได7แกe คณะกรรมการทีมนำ ทีมประสาน 

และทีมทำ และไมeมีข7อมูลการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ซ่ึงผู7วิจัยมีแนวความคิดวeาถ7า

โรงเรียนมีการกำหนดโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน มีการแตeงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  มีการ
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ดำเนินการดูแลชeวยเหลือนักเรียนอยeางเปoนระบบ และมีการประเมินโครงการแล7ว จะทำให7ทราบจุดเดeน จุด

ด7อย ปwญหา และอุปสรรค ก็จะสามารถนำข7อมูลท่ีได7มาพัฒนาระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนให7มีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนได7  

 จากความเปoนมาและความสำคัญของปwญหาตลอดจนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับการประเมิน

โครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ผู7วิจัยจึงสนใจท่ีจะทำการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือท่ีจะได7ทราบปwญหา อุปสรรคและหาวิธีปรับปรุงแก7ไข โดยใช7แนวคิดการประเมิน

เชิงระบบ (System Approach) ซ่ึงมีกรอบในการประเมินเปoน 3 ด7าน คือ ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น ด7าน

กระบวนการดำเนินงาน และด7านผลผลิตของโครงการ ผลการศึกษา จะเปoนประโยชนD และเปoนแนวทางท่ี

ผู7บริหารโรงเรียน จะได7นำผลท่ีได7จากการศึกษา ไปปรับเปoนข7อมูลเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานระบบดูแล

ชeวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาตeอไป 

 

วัตถุประสงคsของการวิจัย 

1. เพื ่อประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน               

บ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7กำหนดขอบเขตของการวิจัยเปoน 2  ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1  การประเมินโครงการระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ?านแม4ออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

1.  ขอบเขตด7านเน้ือหา 

  การวิจัยคร้ังน้ีใช7แนวคิดการประเมินเชิงระบบ (System Approach) นพพล โพธ์ิเงิน (2560 : 

144)  มีกรอบในการประเมินเปoน 3 ด7าน ดังน้ี 

 1.1 ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น (Input) ได7แกe บุคลากรดำเนินงาน วัสดุอุปกรณD สถานท่ีและงบประมาณ 

 1.2 ด7านกระบวนการดำเนินงาน (Process) โดยใช7วงจรคุณภาพ (PDCA) ได7แกe การเตรียมการ

จัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม การประเมินผลและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน 

 1.3 ด7านผลผลิตของโครงการ (Output) ได7แกe 1) โรงเรียนมีระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนโดยมี

กระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได7 2) สeงเสริมให7ครูประจำ
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ช้ัน/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู7ปกครอง ชุมชน หนeวยงานและองคDกรภายนอกมีสeวนรeวมในการดูแล

ชeวยเหลือนักเรียน 3) นักเรียนได7รับการดูแลชeวยเหลือและสeงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เปoนคนท่ีสมบูรณDท้ัง

ด7านรeางกาย อารมณD สังคม และสติปwญญา 

 2. ขอบเขตด7านประชากร  

   ประชากรท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี ได7แกe ผู7บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู ประจำปGการศึกษา 2562 รวมท้ังส้ิน 167 คน  ประกอบด7วย 

     1. ผู7บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน 

     2. ครู จำนวน 24 คน (ไมeรวมผู7วิจัย) 

     3. นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู จำนวน 142 คน 

 3. ขอบเขตด7านตัวแปร 

  ตัวแปรในการประเมินแบeงออกเปoน 3 ด7าน ได7แกe 

  1. ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น (Input) ได7แกe 

       1.1  บุคลากรดำเนินงาน   1.3  สถานท่ี 

       1.2  วัสดุอุปกรณD   1.4  งบประมาณ 

  2.  ด7านกระบวนการดำเนินงาน (Process)  

       2.1  การเตรียมการจัดกิจกรรม  2.3  การประเมินผล 

       2.2  การดำเนินกิจกรรม  2.4  การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

  3.  ด7านผลผลิตของโครงการ (Output)  

 4. ขอบเขตด7านเวลา 

 ผู7วิจัยทำการวิจัยในปGการศึกษา 2562 

 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ?านแม4ออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

1.  ขอบเขตด7านเน้ือหา 

 ผู7วิจัยใช7แนวคิดการประเมินเชิงระบบ (System Approach) ซ่ึงหาแนวทางพัฒนาโครงการ

ระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 3 ด7าน ได7แกe  

  1.1 ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น (Input)  

  1.2 ด7านกระบวนการดำเนินงาน (Process)  

  1.3 ด7านผลผลิตของโครงการ (Output)  

 2. ขอบเขตด7านแหลeงข7อมูล 
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          ผู7ให7ข7อมูล ได7แกe ผู7ทรงคุณวุฒิและผู7เช่ียวชาญเก่ียวกับโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

จำนวน 17 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติดังตeอไปน้ี 

   1) ผู7บริหารการศึกษา ท่ีมีประสบการณDในการบริหารงานไมeน7อยกวeา 3 ปG จำนวน 2 คน 

   2) ผู7บริหารสถานศึกษา มีประสบการณDในการบริหารงานไมeน7อยกวeา 5 ปG จำนวน 5 คน 

   3) ครูผู7รับผิดชอบโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน จำนวน 5 คน 

   4) ศึกษานิเทศกD จำนวน 3 คน 

   5) นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  ห รื อ อ า จ า ร ยD ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เอ ก                           

มีประสบการณDทำงานไมeน7อยกวeา 5 ปG จำนวน 2 คน 

  3.  ขอบเขตด7านตัวแปร 

      แนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

  4. ขอบเขตด7านเวลา 

                    ผู7วิจัยทำการวิจัยในปGการศึกษา 2562 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  ประชากรท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี ได7แกe ผู7บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ7านแมeออกฮู ประจำปGการศึกษา 2562 จำนวน 167 คน ประกอบด7วย 

     1) ผู7บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน 

     2) ครู จำนวน 24 คน (ไมeรวมผู7ศึกษา) 

     3) นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู จำนวน 142 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช?ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช7ในการประเมินคร้ังน้ี เปoนแบบสอบถาม แบeงออกเปoน 2 ฉบับ คือ  

 ฉ บับ ท่ี  1  แบบสอบถามสำห รับ ผู? บ ริห ารสถาน ศึกษ าและค รู  ด7 านปw จ จัย เบ้ื อ งต7 น                    

ด7านกระบวนการดำเนินงาน และด7านผลผลิตของโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก แบeงออกเปoน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถามเปoนแบบเลือกตอบ 

(Checklist) 

  ตอน ท่ี  2   แบบสอบถามความ คิด เห็น เก่ี ยว กับการประเมิน โครงการระบบ                     

ดูแลชeวยเหลือนักเรียน มีลักษณะเปoนมาตราสeวน ประมาณคeา (Rating Scale) ของลิเคิรDท (1967) (Likert’s 

five rating scale) แบeงออกเปoน 5 ระดับ  
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 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ด7านผลผลิตของโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

แบeงออกเปoน 2 ตอนดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถามเปoนแบบเลือกตอบ 

(Checklist) 

  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือ

นักเรียน มีลักษณะเปoนมาตราสeวน ประมาณคeา (Rating Scale) ของลิเคิรDท (1967)  (Likert’s five rating 

scale) แบeงออกเปoน 5 ระดับ  

การสร7างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษากรอบแนวคิด เอกสาร รายงานโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน                     

2. สร7างแบบสอบถามฉบับรeางนำเสนออาจารยDท่ีปรึกษาการศึกษาเก่ียวกับการประเมินโครงการ

ระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน เพ่ือพิจารณาแก7ไขปรับปรุง 

3. นำรeางแบบสอบสอบถามเสนอผู7เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและ

ตรวจสอบความถูกต7องและสมบูรณDของข7อคำถามแตeละข7อ ซ่ึงผู7เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ซ่ึงเปoนผู7มีความรู7 

ความสามารถด7านการวิจัย (Content Validity)  

 4. นำแบบสอบถามท่ีผeานการตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไขแล7วไปหาคeาดัชนีความสอดคล7องของข7อ

คำถามท่ีต7องการประเมิน (Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข7อคำถามท่ีมีคeาเฉล่ียต้ังแตe 

0.60-1.00 พร7อมท้ังนำข7อเสนอแนะจากผู7เช่ียวชาญมาแก7ไขปรับปรุงแบบสอบถามและเสนอตeอกรรมการอีก

คร้ัง กeอนนำไปทดลองเพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Relibility) 

 5.  นำแบบสอบถามประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ท่ีผeานการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแล7ว ไปทดลองใช7 (Try Out) กับโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โดยใช7กลุeมผู7บริหารสถานศึกษา และครู 

จำนวน 30 คน จากน้ันนำมาวิเคราะหDคeาความเช่ือม่ัน (Reliability) หรือหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช7

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย มีคeาความเช่ือม่ันเทeากับ .961 

 6.  นำแบบสอบถามการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน และผลท่ีได7จากการทดลอง

ใช7 มาเสนอตeออาจารยDท่ีปรึกษาการศึกษาค7นคว7าอิสระ เพ่ือขอเสนอแนะในการปรับเคร่ืองมือให7มีความ

สมบูรณD และขอความเห็นชอบกeอนนำไปใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูล 

 7.  จัดพิมพDเคร่ืองมือเพ่ือนำไปใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลกับกลุeมตัวอยeางตeอไป 

การวิเคราะหsข?อมูล 

ผู7วิจัยวิเคราะหDข7อมูลโดยใช7โปรแกรมคอมพิวเตอรDสำเร็จรูป มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ตรวจแบบสอบถามการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 
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2. ตรวจความสมบูรณDของแบบประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนท่ีได7รับกลับคืนมา

วิเคราะหDข7อมูล 

3. วิเคราะหDข7อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู7ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช7ได7แกe แจกแจงความถ่ีและ

หาคeาร7อยละ (Percentage) 

4.  วิเคราะหDข7อมูล ผู7วิจัยวิเคราะหDข7อมูล โดยการคำนวณหาคeาเฉล่ีย (𝜇) และสeวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (𝜎) โดยใช7โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมคอมพิวเตอรD ดังน้ี ข7อมูลเก่ียวกับปwจจัยเบ้ืองต7น กระบวนการ

ดำเนินงานและผลผลิตของโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน วิเคราะหDข7อมูลโดยการหาคeาเฉล่ีย (𝜇) สeวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) และคeาร7อยละ (%) แล7วนำคeามาแปลความหมาย โดยวิธีการของลิเคิรDท (Likert)  

ท้ังน้ีผู7วิจัยได7กำหนดเกณฑDการตัดสินการปฏิบัติงานของโครงการท่ีมีคeาเฉล่ียมากกวeาหรือ

เทeากับ 3.51 เปoนเกณฑDการประเมินความเหมาะสมของโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โดยถ7า คeาเฉล่ีย 

น7อยกวeา 3.50 หรือ คeาเฉล่ียต่ำสุดในกลุeม ให7นำมาเปoนแนวทางในการพัฒนาโครงการระบบดูแลชeวยเหลือ

นักเรียน 

 

ผลการวิเคราะหsข?อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู7วิจัยได7เสนอผลการศึกษาข7อมูลโดยแบeงเปoน 3 ตอน ดังน้ี 

  สeวนท่ี 1 สถานภาพของผู7ตอบแบบสอบถาม 

  สeวนท่ี 2 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

  สeวนท่ี 3 ผลการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ส4วนท่ี 2 ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ?านแม4ออก

ฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

ตารางท่ี 1.  แสดงคeาเฉล่ียและสeวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการระบบดูแล

ชeวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยรวมและราย

ด7าน 

ลำดับ รายด?าน 

ระดับความ

เหมาะสม แปลผล 
ผลการ

ประเมิน 
µ s 

1 ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น 4.08 0.71 มาก ผeานเกณฑD 

2 ด7านกระบวนการดำเนินงาน 3.94 0.73 มาก ผeานเกณฑD 

3 ด7านผลผลิตของโครงการ 4.30 0.64 มาก ผeานเกณฑD 

 โดยรวม  4.10 0.18 มาก ผ4านเกณฑs 

 จากตารางท่ี 1. พบวeาความคิดเห็นของผู7บริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกับการประเมินโครงการ

ระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยรวม

อยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมินผeานเกณฑD ( = 4.10, s=0.18) เม่ือพิจารณาเปoน

รายด7านเรียงลำดับคeาเฉล่ียจากน7อยไปหามาก ดังน้ี ด7านกระบวนการดำเนินงาน ( =3.94, s=0.7) ด7าน

ปwจจัยเบ้ืองต7น ( =4.08,s=0.7) และด7านผลผลิตของโครงการ ( =4.30,s=0.6)  ตามลำดับ 
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ส4วนท่ี 3 ผลการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินโครงการระบบดูแลช4วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ?านแม4ออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

ตารางท่ี 2.  แสดงความถ่ีและการจัดลำดับการหาแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด7านปwจจัยเบ้ืองต7น 

ลำดับท่ี แนวทางการดำเนินโครงการ ความถ่ี 

1 สถานศึกษาควรมีการอบรมให7ความรู7และทักษะ รวมท้ังการเผยแพรe

ข7อมูล ความรู7แกeครูท่ีปรึกษาหรือผู7เก่ียวข7องในเร่ืองท่ีเอ้ือประโยชนDตeอ

การดูแลชeวยเหลือนักเรียนในส่ิงท่ีจำเปoนโดยเฉพาะเร่ืองทักษะการ

ปรึกษาเบ้ืองต7น และแนวทางการแก7ไข ปwญหาตeาง ๆ ของนักเรียนซ่ึง

โรงเรียนควรดำเนินการอยeางตeอเน่ืองและสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

5 

2 ผู7บริหารโรงเรียน ผู7ชeวยผู7บริหาร คณะครูและบุคลากร ควรตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการดูแลชeวยเหลือนักเรียน และ ให7การสนับสนุน

การดำเนินงานหรือรeวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยeางสม่ำเสมอ 

 

 

4 

3 ควรมีการตรวจสอบและวิเคราะหDโครงการ/กิจกรรม แล7วกำหนด

แผนปฏิบัติงานในแตeละกิจกรรม เพ่ือการใช7งบประมานท่ีเหมาะสม 

 

3 

4 คณะกรรมการหรือคณะทำงาน ควรมีการประสานงานอยeางใกล7ชิด และ

มีการประชุมในแตeละคณะ อยeางสม่ำเสมอตามท่ีกำหนด 

 

3 

5 ควรมีการกำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานท่ี 

และสภาพแวดล7อมของโรงเรียน การจัดทำผังบริเวณโรงเรียน 

 

2 

 จากตารางท่ี 2. แสดงแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ตามความเห็นของผู7เช่ียวชาญ ท้ัง 17 ทeานได7ให7แนวทางด7านปwจจัยเบ้ืองต7นดังน้ี การดำเนิน

โครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดำเนินการ ในอันดับแรก ได7แกe 

สถานศึกษามีการอบรมให7ความรู7และทักษะ รวมท้ังการเผยแพรeข7อมูล ความรู7แกeครูท่ีปรึกษาหรือผู7เก่ียวข7องใน

เร่ืองท่ีเอ้ือประโยชนDตeอการดูแลชeวยเหลือนักเรียนในส่ิงท่ีจำเปoนโดยเฉพาะเร่ืองทักษะการปรึกษาเบ้ืองต7น และ

แนวทางการแก7ไข ปwญหาตeาง ๆ ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควรดำเนินการอยeางตeอเน่ืองและสม่ำเสมอ (ความถ่ี 

5) รองลงมา ได7แกe ผู7บริหารโรงเรียน ผู7ชeวยผู7บริหาร คณะครูและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
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การดูแลชeวยเหลือนักเรียน และ ให7การสนับสนุนการดำเนินงานหรือรeวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยeาง

สม่ำเสมอ (ความถ่ี 4) และ ตรวจสอบและวิเคราะหDโครงการ/กิจกรรม แล7วกำหนดแผนปฏิบัติงานในแตeละ

กิจกรรม เพ่ือการใช7งบประมานท่ีเหมาะสม (ความถ่ี 3) 

 

ตารางท่ี  3.  แสดงความถ่ีและการจัดลำดับการหาแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด7านด7านกระบวนการดำเนินงาน 

ลำดับท่ี แนวทางการดำเนินโครงการ ความถ่ี 

1 สถานศึกษาควรมีการศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน  

วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

 

8 

2 สถานศึกษาควรดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด  5 

3 ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ศึกษาวิเคราะหD 2 

4 ควรมีการสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธD เก่ียวกับการดำเนิน

โครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

2 

 จากตารางท่ี 3. แสดงแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ตามความเห็นของผู7เช่ียวชาญ ท้ัง 17 ทeานได7ให7แนวทางด7านกระบวนการดำเนินงาน ดังน้ี การ

ดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดำเนินการ ในอันดับแรก ได7แกe 

สถานศึกษามีการศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลชeวยเหลือ

นักเรียน (ความถ่ี 8) รองลงมา ได7แกe สถานศึกษาดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด (ความถ่ี 5) และ มีการนิเทศ 

กำกับ ติดตาม ศึกษาวิเคราะหD พร7อมท้ังมีการสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธD เก่ียวกับการดำเนินโครงการระบบ

ดูแลชeวยเหลือนักเรียน (ความถ่ี 2) 

 

ตารางท่ี  4.  แสดงความถ่ีและการจัดลำดับการหาแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด7านผลผลิตของโครงการ 

ลำดับท่ี แนวทางการดำเนินโครงการ ความถ่ี 

1 สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการให7มีระบบการดูแลชeวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาให7 ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 

7 

2 สถานศึกษาควรมีการประสานงานระหวeางสถานศึกษากับหนeวยงานและ  
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ลำดับท่ี แนวทางการดำเนินโครงการ ความถ่ี 

บุคคลภายนอก เชeน ผู7ปกครอง เครือขeายผู7ปกครอง องคDกร ตeางๆ  ทหาร

สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 

4 

3 สถานศึกษาควรมีการให7คำปรึกษาแนะนำ สอดสeองดูแลให7ความ

ชeวยเหลือเด็กและเยาวชนท้ังด7านความปลอดภัยและการแก7ปwญหา

พฤติกรรม 

 

3 

4 สถานศึกษาควรมีการดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและให7

ขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน 

 

1 

5 สถานศึกษาควรมีการติดตามผล  สะท7อนปwญหา  และแสดงความคิดเห็น

ท่ีเปoนประโยชนDตeอการดำเนินการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

 

1 

6 สถานศึกษาควรมีการให7ความรeวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู7 เผยแพรe

ข7อมูล ขeาวสาร  สารสนเทศท่ีเปoนประโยชนDและนeาสนใจ 

1 

จากตารางท่ี 4. แสดงแนวทางการดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ตามความเห็นของผู7เช่ียวชาญ ท้ัง 17 ทeานได7ให7แนวทางด7านผลผลิตของโครงการ ดังน้ี การดำเนิน

โครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดำเนินการ ในอันดับแรก ได7แกe 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการให7มีระบบการดูแลชeวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให7 ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ (ความถ่ี 7) รองลงมา ได7แกe สถานศึกษามีการประสานงานระหวeางสถานศึกษากับหนeวยงานและ

บุคคลภายนอก เชeน ผู7ปกครอง เครือขeายผู7ปกครอง องคDกร ตeางๆ  ทหารสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานี

ตำรวจ (ความถ่ี 4) และ สถานศึกษามีการให7คำปรึกษาแนะนำ สอดสeองดูแลให7ความชeวยเหลือเด็กและเยาวชน

ท้ังด7านความปลอดภัยและการแก7ปwญหาพฤติกรรม (ความถ่ี 3) 
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีนeาสนใจซ่ึงควรนำมาอภิปราย ดังน้ี 

  1. สภาพการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ7านแมeออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีสภาพ

โดยรวมอยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมินผeานเกณฑD เม่ือพิจารณาเปoนรายด7าน

เรียงลำดับคeาเฉล่ียจากน7อยไปหามาก ดังน้ี ด7านกระบวนการดำเนินงาน ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น และด7านผลผลิต 

ตามลำดับ ท้ังน้ีอาจเปoนเพราะวeา การทำงานเปoนไปอยeางเปoนระบบ มีการดำเนินงานตามข้ันตอน โดยมีการวาง

แผนการทำงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานอยeางตeอเน่ือง 
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  2. ด7านปwจจัยเบ้ืองต7น โดยรวมอยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมินผeาน

เกณฑD ท้ังน้ีอาจเปoนเพราะวeา การทำงานเปoนไปอยeางเปoนระบบ มีการดำเนินงานตามข้ันตอน โดยมีการวาง

แผนการทำงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานอยeางตeอเน่ือง  

  3. ด7านกระบวนการดำเนินงาน โดยรวมอยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมิน

ผeานเกณฑD ท้ังน้ีอาจเปoนเพราะวeา มีการเตรียมการจัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรม การประเมินผล การ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน อยeางเปoนระบบ  

  4. ด7านผลผลิต โดยรวมอยูeในระดับมาก ซ่ึงผลการตัดสินตามเกณฑDการประเมินผeานเกณฑD ท้ังน้ี

อาจเปoนเพราะวeา โรงเรียนมีระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได7 สeงเสริมให7ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู7ปกครอง 

ชุมชน หนeวยงานและองคDกรภายนอกมีสeวนรeวมในการดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7นักเรียนได7รับการดูแล

ชeวยเหลือและสeงเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ เปoนคนท่ีสมบูรณDท้ังด7านรeางกาย อารมณD สังคม และสติปwญญา  

  ท้ังน้ีอาจเปoนเพราะวeา การทำงานเปoนไปอยeางเปoนระบบ มีการดำเนินงานตามข้ันตอน โดยมี

การวางแผนการทำงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานอยeางตeอเน่ือง ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ชุติมา 

พงษDเกษ (2552 : 109) ศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยใช7รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Modal ของ 

Stuffebeam ใน 4 ด7าน คือ ด7านบริษัท ด7านปwจจัย ด7านกระบวนการ และด7านผลผลิต ผลการวิจัยพบวeา 1. 

การประเมินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 4 โดยภาพรวมอยูeในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากคeาเฉล่ียมากไปหาน7อย คือ ด7านปwจจัยนำเข7า ด7าน

บริบท ด7านผลผลิตของโครงการ และด7านกระบวนการ ตามลำดับเม่ือเทียบกับเกณฑDการประเมินพบวeา 

ภาพรวมและรายด7าน ผeานเกณฑDการประเมิน  

 5. แนวทางพัฒนาโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ7านแมe

ออกฮู อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู7เช่ียวชาญได7

เสนอแนวทางพัฒนา วeาควรดำเนินการดังน้ี  

  5.1 แนวทางการพัฒนาด7านปwจจัยเบ้ืองต7น ควรดำเนินการ ในอันดับแรก ได7แกe สถานศึกษามี

การอบรมให7ความรู7และทักษะ รวมท้ังการเผยแพรeข7อมูล ความรู7แกeครูท่ีปรึกษาหรือผู7เก่ียวข7องในเร่ืองท่ีเอ้ือ

ประโยชนDตeอการดูแลชeวยเหลือนักเรียนในส่ิงท่ีจำเปoนโดยเฉพาะเร่ืองทักษะการปรึกษาเบ้ืองต7น และแนวทาง

การแก7ไข ปwญหาตeาง ๆ ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควรดำเนินการอยeางตeอเน่ืองและสม่ำเสมอ 

      5.2 แนวทางการพัฒนาด7านกระบวนการดำเนินงาน การดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือ

นักเรียน ให7มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดำเนินการในอันดับแรก ได7แกe สถานศึกษามีการศึกษาสภาพและทิศ

ทางการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลชeวยเหลือนักเรียน 
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  5.3 แนวทางการพัฒนาด7านผลผลิต การดำเนินโครงการระบบดูแลชeวยเหลือนักเรียน ให7มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ควรดำเนินการในอันดับแรก ได7แกe สถานศึกษามีการบริหารจัดการให7มีระบบการดูแล

ชeวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให7 ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

  ท้ังน้ีอาจเปoนเพราะวeา มีการวางแผนงานท่ีดีต้ังแตeเร่ิมต7นจะทำให7งานมีกระบวนการทำงานอยeาง

เปoนข้ันตอน รู7จุดบกพรeองหากมีข7อผิดพลาด มีการสeงเสริมสนับสนุนท่ีดีก็จะสามารถทำให7งานสำเร็จได7ตาม

วัตถุประสงคD ซ่ึงสอดคล7องกับแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) คือ วงจรท่ี เอดวารDด เดมม่ิง 

(W.Edwards Deming) ปรมาจารยDด7านการบริหารคุณภาพเผยแพรeให7เปoนเคร่ืองมือสำหรับการปรับปรุง

กระบวนการทำงานให7ดีย่ิงข้ึน และชeวยค7นหาปwญหาอุปสรรคในแตeละข้ันตอน การวางแผน (Plan: P) การ

ปฏิบัติตามแผน (Do: D) การตรวจสอบ (Check: C) และการปรับปรุงให7เหมาะสม (Action : A) การปฏิบัติ

ตามวงจร PDCA อยeางต้ังใจและถูกต7องจะชeวยให7เกิดความม่ันใจในการทำงาน เม่ือหมุนวงจร PDCA ซ้ำ จะทำ

ให7เกิดการปรับปรุงและทำให7ระดับของผลลัพธDสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

 

ข?อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช? 

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรกำหนดเปoน

ยุทธศาสตรD กลยุทธD นโยบายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายระดับสถานศึกษา เพ่ือยกระดับระบบดูแล

ชeวยเหลือนักเรียน ให7มีการพัฒนาในทุก ๆ ด7าน ให7ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและสนองนโยบาย 

  2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีให7ทันสมัย เพ่ือเข7าถึงและตรวจสอบข7อมูลนักเรียนได7

งeายตeอการดำเนินงานดูแลชeวยเหลือนักเรียน 

  3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให7มีความรู7ใหมe ๆ อยูeเสมอ เพ่ือเข7าถึง

และให7คำปรึกษานักเรียนได7อยeางรวดเร็วและรอบคอบ 

  4. สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานอยูeเสมอ เพ่ือให7เข7าถึง เข7าใจ นักเรียนได7

งeายและดำเนินงานได7ตามวัตถุประสงคDอยeางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยbอ 

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคD เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจร

อิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีมของ

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี โดยใช7เอกสารประกอบการสอน ในรูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ที่มีตpอเอกสารประกอบการสอน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการ

เรียนรู7ผpานแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีม รูปแบบการวิจัยเปtนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย 

ประกอบด7วย เอกสารประกอบการสอน แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา กลุpมตัวอยpาง เปtนนักศึกษาสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางาน

พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน ซึ่งได7มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แกp คpาเฉล่ีย สpวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคpาคะแนนที ผลการวิจัย พบวpา 

             1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื ้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ที ่พัฒนาขึ ้น 8 หนpวย        

การเรียนรู7 มีคุณภาพ โดยภาพรวม อยูpในระดับดีมาก (X = 4.51 ; SD = 0.50) 
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             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด7วยคpาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T-Score) กpอนเรียน มีคpา

คะแนนทีเฉลี่ย เทpากับ 40.58 สpวนหลังเรียน มีคpาคะแนนทีเฉลี่ย เทpากับ 59.19 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวpากpอนเรียน 18.61 คิดเปtนร7อยละ 45.86 

             3. นักศึกษามีความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD 

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยภาพรวม อยูpในระดับมากท่ีสุด (X = 4.81 ; SD = 0.39)   

  

คำสำคัญ :  เอกสารประกอบการสอน  หนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD  แอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

 

Abstract 

            This Research on "The Study of Teaching Materials Development for Electronic Circuit 

Fundamentals Subject as Online e- book by Learning via Microsoft Team Application of 

Electronic Students at Pattani Industrial and Community Education College" has the objectives; 

(1) to develop teaching materials as Online e-book (2) to compare academic achievement of 

electronic students and (3)  to study the satisfaction of Electronic students with this teaching 

materials as Online e-book. The research model is action research. Research instruments were 

teaching materials, quality assessment, academic achievement test and the students 

satisfaction assessment.  The sample used as the first- year diploma students in medical 

electronics for nine persons by purposive method.  The statistics used for data analysis were 

mean, standard deviation and T-Score. The research results revealed that: 

             1. The developed teaching materials for Electronic Circuit Fundamentals Subject with 

eight lessons were very good quality in overall. 

             2. The academic achievement of students with average T-Score was 45% higher than 

the learning achievement before study with this material. 

             3. The students were satisfied at the most level with this teaching materials in overall. 

 

Keywords: Teaching Materials, Online e-book, Microsoft Team Application 

 

บทนำ 

             การพัฒนาผู7เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต7องตอบสนองผู7เรียนให7มากท่ีสุดและเหมาะกับศักยภาพ

ของผู7เรียน เพื่อให7ผู7เรียนสามารถนำความรู7ไปใช7ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคตได7 ดังแนวทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 
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การจัดการอาชีวศึกษาวpา การจัดการเรียนรู7ด7านอาชีวศึกษา จะต7องพัฒนาให7ทันกับเทคโนโลยีใหมp ๆ สามารถ

ปฏิบัติได7จริง จึงจะทำให7ผู7เรียนสามารถเข7าสูpโลกของอาชีพได7 ซึ่งสอดคล7องกับการจัดการศึกษาตามพระราช 

บัญญัติการศึกษาแหpงชาติ พ .ศ. 2542 ท่ีต7องยึดหลักวpา ผู7เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู7และพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยให7สถานศึกษาและหนpวยงานที่เกี ่ยวข7องดำเนินการจัดเนื ้อหาสาระและ

กิจกรรม ให7สอดคล7องกับความสนใจความถนัดของผู7เรียน คำนึงถึงความแตกตpางระหวpางบุคคล ฝ�กทักษะ 

กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณDและการประยุกตDความรู7มาใช7เพื่อป�องกันและแก7ไขป[ญหา 

จัดการเรียนการสอนจากสื่อการเรียนการสอนและแหลpงวิทยาการประเภทตpาง ๆ ให7เกิดขึ้นได7ทุกเวลาทุก

สถานที่และผสมผสานสาระความรู7ด7านตpาง ๆ อยpางได7สัดสpวนสมดุลกัน  )กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 (  แตpละ

รายวิชา                 

            รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD รหัสวิชา 30100-0003 เปtนรายวิชาในกลุpมปรับพื้นฐาน

วิชาชีพของนักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกสDและสาขาอื่น ๆ ตามโครงสร7างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 สำหรับนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรมัธยมตอนปลายเข7าศึกษาตpอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ซึ่งนักศึกษาจะต7องเรียนให7ผpานเกณฑDที่กำหนดไว7 จึงจะจบหลักสูตรได7 (สำนักงานคณะกรรมการ      

การอาชีวศึกษา, 2563) ดังนั้น ครูผู7สอน จะต7องจัดเตรียมการสอนให7ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู7เรียนให7มี

ความเจริญงอกงามอยpางเต็มที่ จนสามารถใช7ความรู7ความสามารถของตนเองพัฒนาชาติบ7านเมืองตpอไป 

นอกจากนี้ ครูควรพัฒนาตนเองด7านวิชาชีพ เพื่อให7มีความรู7ทั้งด7านเจตคติและด7านเทคนิควิธีการสอน รวมท้ัง 

ประกอบอาชีพอยpางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การใช7เอกสารประกอบการสอนเปtนเทคนิควิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ี

มีความสำคัญและสามารถแก7ป[ญหาผู7เรียนได7 )เกริก  ทpวมกลาง และ จินตนา  ทpวมกลาง , 2555)    

            การเรียนรู7ในรายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ยังประสบป[ญหาเกี่ยวกับผู7เรียนหลายประการ 

นอกจากป[ญหาความแตกตpางระหวpางบุคคลด7านความสามารถทางสมองในการเรียนรู7แล7ว ยังมีป[ญหาเกี่ยวกับ

การใช7ภาษา ซึ่งคุ7นชินกับการใช7ภาษาท7องถิ่นในการสื่อสาร ทำให7เกิดความเข7าใจในเนื้อหาช7าเร็วแตกตpางกัน 

เนื่องจากผู7เรียนสpวนใหญpที่เข7าศึกษาตpอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพื้นท่ี  3 จังหวัดชายแดนภาคใต7 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายจาก

มสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลา  ซึ่งเรียนหลักสูตรทางศาสนาคูpขนานกับหลักสูตรสายสามัญ นอกจากน้ี 

การจัดการเรียนการสอนที่ผpานมา ซึ่งใช7สื่อนำเสนอ )เพาเวอรDพอยตD( ในรูปแบบไฟลD PDF โดยการเรียนรู7ด7วย

ตนเองผpาน LINE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด7วยคpาคะแนนทีเฉลี่ย เทpากับ  84 . 48 เมื่อเปรียบเทียบกับการ

จัดการเรียนการสอนด7วยเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟลD PDF โดยการเรียนรู7ด7วยตนเองผpาน LINE 

สpงผลให7ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคpาคะแนนทีเฉล่ีย เทpากับ 52.29 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร7อยละ 8. 54 นอกจากน้ี เอกสาร

ประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสDที่มีจำหนpายตามท7องตลาดในป[จจุบัน มีเนื้อหาไมp

ครบถ7วนตามคำอธิบายรายวิชา จึงจำเปtนต7องจัดหาหรือค7นคว7าเพิ่มเติม ทำให7ขาดประสิทธิภาพหรือขาดความ
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ตpอเนื่องในการเรียนรู7 ทั้งนี้ ครูผู7สอน ในฐานะผู7พัฒนาคน จึงต7องจัดเตรียมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

และสื่อประเภทอื่น ๆ รpวมด7วย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและผู7เรียน รวมทั้ง จัดกิจกรรม

สpงเสริมการเรียนรู7อยpางหลากหลาย ดังนั้น ผู7วิจัยจึงสนใจพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐาน

วงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนDเรียนรู7ผpานแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีมและได7

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู7รูปแบบใหมpขึ้น โดยให7ผู7เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน ทำแบบฝ�กหัด ด7วยตนเองตาม

ศักยภาพ ทบทวนหรือทดสอบความเข7าใจด7วยวิธีการถาม -ตอบ จากครูผู7สอนหรือใช7โปรแกรมเกมท่ีตอบสนอง

ตpอการเรียนการสอนทันทีทันใด เพ่ือมุpงให7เกิดประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  

  

วัตถุประสงค5การวิจัย 

             1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีมของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี 

             2. เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัย        

การอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนรายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ซึ่งใช7

เอกสารประกอบการสอน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู 7ผpานแอปพลิเคช่ัน

ไมโครซอฟตDทีม   

             3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีตpอเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD 

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

           การพัฒนาและศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

          1. ขอบเขตของเน้ือหา 

              1.1 คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ประเมินโดย 

ผู7เช่ียวชาญ 

              1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งใช7เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ใน

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 
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              1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ที ่มีตpอคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื ้นฐานวงจร

อิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

          2. ประชากรและกลุbมตัวอยbาง 

              2.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD ว ิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปGการศึกษา 2563 จำนวนท้ังส้ิน 64 คน   

              2.2 กลุpมตัวอยpาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD สาขางานอิเล็กทรอนิกสDการแพทยD 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่ 1 จำนวน 9 คน ซึ่งได7มาจากการเลือก

แบบเจาะจง เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ตามแผนการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

           กระบวนการดำเนินการวิจัย  ผู7วิจัยได7ดำเนินการตามข้ันตอนตpาง ๆ ดังน้ี          

          1. ประชากรและกลุbมตัวอยbาง 

               1.1 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD ว ิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับ

ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง ปGการศึกษา 2563 จำนวนท้ังส้ิน 64 คน 

               1.2 กลุpมตัวอยpาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD สาขางานอิเล็กทรอนิกสDการแพทยD 

วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่ 1 จำนวน 9 คน ซึ่งได7มาจากการเลือก

แบบเจาะจง เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ตามแผนการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 

          2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

               2.1 ตัวแปรอิสระ คือ เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ใน

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD ท่ีพัฒนาข้ึน โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม  

               2.2  ตัวแปรตาม ได7แกp  

                   1 ( ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยกา รอาชีพป[ตตานี 

ซึ่งใช7เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสD

ออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

                   2 ( ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ที่มีตpอ

เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD 

โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1080 ~ 
 

          3. ข้ันตอนการสรxางและพัฒนานวัตกรรม 

               การสร7างและพัฒนานวัตกรรม ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

                   1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD 

                   2 ( วิเคราะหDหลักสูตรจากเนื้อหาของจุดประสงคDรายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายใน

รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

                   3) กำหนดหัวข7อเร่ืองหรือช่ือหนpวยการเรียนรู7 

                   4) ศึกษาเอกสาร หนังสือแบบเรียน วารสารและแหลpงเรียนรู7บนเครือขpายอินเทอรDเน็ตท่ี

เก่ียวข7องกับรายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD   

                   5) กำหนดจุดประสงคDการเรียนรู 7ทุกหัวข7อเรื ่องหรือหนpวยการเรียนรู7 ให7สอดคล7องกับ

จุดประสงคDรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

                   6) ดำเนินการสรุปประเด็นเนื้อหาทุกหัวข7อเรื่องและครอบคลุมจุดประสงคDเชิงพฤติกรรมในแตp

ละหนpวยการเรียนรู7 เปtนเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบไฟลD

นามสกุล .doc 

                   7) ทำการแปลงไฟลDเอกสาร Document (นามสกุล .doc) เปtนไฟลDรูปแบบ Portable  

Document Format (นามสกุล .pdf) 

                   8) นำไฟลDนามสกุล Portable  Document Format เข7าสูpโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลนD แปลง

เปtนไฟลDหนังสืออิเล็กทรอนิกสD (e-book) แบบออนไลนD เพ่ือนำมาใช7ในการจัดการเรียนการสอน 

                   9) สร7างห7องเรียนด7วยแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม (Microsoft Team) 

                   10) นำที่อยูpการเชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนหรือลิ้ง (Link) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสD (e-book) 

แบบออนไลนD โพสตDลงห7องเรียนบนแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม (Microsoft Team) สำหรับใช7ในการเรียนรู7 

          4. การสรxางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

               เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย ดังน้ี 

                4.1 แบบประเมินคุณภาพของผู7เชี่ยวชาญที่มีตpอเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐาน

วงจรอิเล็กทรอนิกสD มีรายละเอียดของการสร7างและการหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธD ตัวอยpางแบบประเมินเอกสารประกอบการสอนจาก

แหลpงข7อมูลตpาง ๆ เก่ียวกับการประเมินเอกสารประกอบการสอน 

                    2) วิเคราะหD ออกแบบและสร7างแบบประเมิน โดยแบpงออกเปtน 3 ตอน ประกอบด7วย ข7อมูล

ทั่วไปของผู7เชี่ยวชาญ เปtนแบบสำรวจรายการ, ความคิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญที่มีตpอเอกสารประกอบการสอน 

เปtนแบบประมาณคpา 5 ระดับ ซ่ึงแบpงรายการประเมินออกเปtน 5 ด7าน และ ข7อคิดเห็น/ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1081 ~ 
 

                    3) นำแบบประเมินท่ีสร7างเสร็จแล7ว ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไข  

                    4) สpงแบบประเมินสื่อการสอนให7แกpผู7เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล7องของข7อคำถาม

กับคำนิยาม   

                    5) นำผลการประเมินท่ีได7มาวิเคราะหDหาคpาดัชนีความสอดคล7องของข7อคำถามกับคำนิยาม ผล

การวิเคราะหD พบวpา ทุกข7อคำถามมีความสอดคล7องกับคำนิยาม 

                    6) ปรับปรุงแก7ไขข7อคำถามบางข7อ ตามท่ีผู7เช่ียวชาญแนะนำหรือให7ข7อเสนอแนะ  

                4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน รายวิชางานพื ้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD มี

รายละเอียดของการสร7างและการหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 

                    1) ออกแบบหรือสร7างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให7สอดคล7องกับจุดประสงคDเชิง

พฤติกรรม ให7ครบท้ัง 8 หนpวยการเรียนรู7 ตามหัวข7อเร่ืองท่ีได7วิเคราะหDไว7 

                    2) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร7างเสร็จแล7ว ตรวจสอบและดำเนินการ

ปรับปรุงแก7ไข  

                    3) ออกแบบหรือสร7างแบบประเมินความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับจุดประสงคDเชิง

พฤติกรรม ให7ครบท้ัง 8 หนpวยการเรียนรู7 

                    4) นำแบบประเมินความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับจุดประสงคDเชิงพฤติกรรมที่สร7าง

เสร็จแล7ว ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไข  

                    5) สpงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนพร7อมแบบประเมินความสอดคล7องของ

แบบทดสอบเทียบกับจุดประสงคDเชิงพฤติกรรม ให7ผู7เช่ียวชาญพิจารณา  

                    6) นำผลการประเมินที่ได7มาวิเคราะหDหาคpาดัชนีความสอดคล7องของแบบทดสอบเทียบกับ

จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม แตpละข7อ ท้ัง 8 หนpวยการเรียนรู7 ผลการวิเคราะหDคpา IOC พบวpา ข7อคำถามทุกข7อ ท้ัง 

8 หนpวยการเรียนรู7 หนpวยละ 10 ข7อ มีความสอดคล7องกับจุดประสงคDเชิงพฤติกรรม 

                    7) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดลองใช7กับกลุpมควบคุม ซึ่งเปtนนักศึกษาที่เคย

เรียนในรายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD  

                    8) ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุpมควบคุมท่ีได7ทดลองใช7  

                    9) นำคะแนนที่ได7จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาจัดเรียงลำดับจาก

คะแนนสูงสุดไปยังคะแนนต่ำสุด 

                    10) วิเคราะหDหาคpาดัชนีความยากงpาย โดยการนำผลรวมของจำนวนผู7ตอบถูกกลุpมสูงและกลุpม

ต่ำ หารด7วยจำนวนผู7ตอบท้ังหมด คูณด7วย 100                                

                          ผลการวิเคราะหD พบวpา ข7อคำถามทุกข7อ มีคpาดัชนีความยากงpาย จัดอยู pในเกณฑDท่ี

เหมาะสม เปtนแบบทดสอบท่ีดี ซ่ึงมีคpาดัชนีความยากงpาย อยูpระหวpาง 21.42% - 83.33% 
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                    11) วิเคราะหDหาคpาอำนาจจำแนก โดยใช7เทคนิคร7อยละ 50 โดยการนำจำนวนผู7ตอบถูกกลุpม

สูงลบด7วยจำนวนผู7ตอบกลุpมต่ำ หารด7วยจำนวนผู7ตอบท้ังหมดของกลุpมสูงหรือกลุpมต่ำ )กลุpมใดกลุpมหน่ึง(   

                         ผลการวิเคราะหD พบวpา ข7อคำถามทุกข7อ มีคpาอำนาจจำแนก อยูpในชpวง เกณฑDดี เปtนแบบ 

ทดสอบท่ียอมรับได7 ซ่ึงมีคpาอำนาจจำแนก อยูpระหวpาง 0.28 - 0.8 

                    12) วิเคราะหDหาคpาความเชื ่อมั ่น ใช7วิธีการของคูดเดอรD -รีชารDดสัน (KR21) สำหรับแบบ 

ทดสอบท่ีเปtนแบบปรนัย 

                         ผลการวิเคราะหD พบวpา คpาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ )r) ของแบบทดสอบ จำนวน 5 หนpวย 

การเรียนรู7 มีคpาเทpากับ 0.80 ขึ้นไป ซึ่งเปtนคpาความเชื่อมั่นที่ยอมรับได7 สpวนอีก 3 หนpวยการเรียนรู7 มีคpาความ

เช่ือม่ัน ประมาณ 0.79 ซ่ึงต่ำกวpาคpาท่ียอมรับได7 

                4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตpอเอกสารประกอบการสอน 

                    1) ศึกษาลักษณะและตัวอยpางแบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 

                    2) ออกแบบและสร7างแบบประเมิน เปtนแบบประมาณคpา 5 ระดับ แบpงรายการประเมินออก 

เปtน 3 ด7านประกอบด7วยด7านเน้ือหา ด7านภาพประกอบและการจัดพิมพD และ ด7านประโยชนDและการใช7งาน 

                    3) นำแบบประเมินท่ีสร7างเสร็จแล7ว ตรวจสอบและปรับปรุงแก7ไข  

                    4) สpงแบบประเมินสื่อการสอนให7แกpผู7เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความสอดคล7องของข7อคำถาม

กับคำนิยาม   

                    5) นำผลการประเมินท่ีได7มาวิเคราะหDหาคpาดัชนีความสอดคล7องของข7อคำถามกับคำนิยาม ผล

การวิเคราะหD พบวpา ทุกข7อคำถามมีความสอดคล7องกับคำนิยาม 

                    6) นำแบบประเมินความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบการสอนให7นักศึกษากลุpมทดลองทำการ

ประเมินเอกสารประกอบการสอน    

                    7) วิเคราะหDหาคpาความเชื่อมั่นของผลการประเมินความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบการสอน 

ผลการวิเคราะหD อยูpในระดับท่ียอมรับได7 

          5. การเก็บรวบรวมขxอมูล ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

                5.1 ระดับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD โดย

ผู7เช่ียวชาญ แล7วนำผลการประเมิน เพ่ือดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย           

                5.2 ระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา      

                    1) นำแบบทดสอบประมวลความรู7 ให7นักศึกษากลุpมตัวอยpางทดสอบประมวลความรู7กpอนเรียน 

ทำการตรวจและบันทึกผลการทำแบบทดสอบ                                   

                    2) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให7นักศึกษากลุpมตัวอยpาง ทำแบบทดสอบกpอน

เรียนในแตpละหนpวยการเรียนรู7 ตรวจและบันทึกผลการทำแบบทดสอบกpอนเรียน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1083 ~ 
 

                    3) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให7นักศึกษากลุpมตัวอยpาง ทำแบบทดสอบหลัง

เรียนในแตpละหนpวยการเรียนรู7 ตรวจและบันทึกผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน 

                    4) นำแบบทดสอบประมวลความรู7 ให7นักศึกษากลุpมตัวอยpางทดสอบประมวลความรู7ในปลาย

ภาคเรียน ตรวจและบันทึกผลการทำแบบทดสอบ                            

                    5) นำผลคะแนนท่ีได7ในแตpละกิจกรรม ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย           

               5.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

                    1) นำแบบประเมินความพึงพอใจให7นักศึกษากลุpมตัวอยpาง ประเมินพิจารณาเอกสารประกอบ 

การสอน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

                    2) ตรวจสอบความถูกต7องและความเรียบร7อยของแบบประเมิน                            

                    3) นำผลการประเมิน เพ่ือดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย     

      

            6. การวิเคราะห5ขxอมูล ดำเนินการโดยใช7โปรแกรมสำเร็จรูปตามวัตถุประสงคDในการวิจัย ดังน้ี 

                6.1 คpาเฉลี่ย (Mean) และสpวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยวิเคราะหDจากผล

การประเมิน ดังน้ี 

                    1) คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนจากผู7เชี่ยวชาญ โดยกำหนดระดับการประเมินและ

การแปลความหมายตามเกณฑDสัมบูรณD ได7แกp คpาเฉลี่ย 4.50-5.00 มีคุณภาพอยูpในระดับดีมาก 3.50-4.49 มี

คุณภาพอยูpในระดับดี คpาเฉล่ีย 2.50-3.49 มีคุณภาพอยูpในระดับปานกลาง คpาเฉล่ีย 1.50-2.49 มีคุณภาพอยูpใน

ระดับพอใช7 และ คpาเฉล่ีย 1.00-1.49 มีคุณภาพอยูpในระดับปรับปรุง 

                    2) ความพึงพอใจของนักศึกษากลุpมตัวอยpางท่ีมีตpอเอกสารประกอบการสอน โดยกำหนดระดับ 

การประเมินและการแปลความหมายตามเกณฑDสัมบูรณD ได7แกp คpาเฉล่ีย 4.50-5.00 มีความพึงพอใจอยูpในระดับ

มากที่สุด คpาเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจอยูpในระดับมาก คpาเฉลี่ย 2.50-3.49 มีความพึงพอใจอยูpในระดับ

ปานกลาง คpาเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจอยูpในระดับน7อย และ คpาเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจอยูp

ในระดับน7อยท่ีสุด 

                6.2 คpาคะแนนที (T-score) วิเคราะหDจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู 7เรียนเพื ่อหาระดับ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยใช7เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD 

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD      

 

ผลการวิจัย 

            การวิเคราะหDข7อมูล จำแนกตามวัตถุประสงคD ดังน้ี 
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            1. การวิเคราะหDคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ซ่ึง

สามารถแสดงข7อมูลได7ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คpาเฉลี่ย และสpวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามผลการประเมินของผู7เชี่ยวชาญที่มีตpอเอกสารประกอบ   

การสอน รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ท่ีผู7วิจัยพัฒนาข้ึน 

รายการ X SD การแปลผล 

1. ด7านการใช7ภาษาในการเขียน 4.27 0.46 ดี 

2. ด7านเน้ือหา       4.53 0.52 ดีมาก 

3. ด7านภาพประกอบ 4.27 0.46 ดี 

4. ด7านรูปเลpมและการจัดพิมพD 4.92 0.26 ดีมาก 

5. ด7านคุณประโยชนD 4.53 0.52 ดีมาก 

    ภาพรวม 4.51 0.50 ดีมาก 

 

            จากตารางท่ี 1 พบวpา ผู7เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นตpอเอกสารประกอบการสอน วิชางานพื้นฐานวงจร

อิเล็กทรอนิกสD มีคุณภาพ โดยภาพรวม อยูpในระดับดีมาก (X = 4.51 ; SD = 0.50) เมื่อพิจารณารายด7าน 

พบวpา ด7านรูปเลpมและการจัดพิมพD ด7านเน้ือหาและด7านคุณประโยชนD อยูpในระดับดีมาก สpวนด7านภาพประกอบ

และด7านการใช7ภาษาในการเขียน อยูpในระดับดี ตามลำดับ 

            2. การวิเคราะหDผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพ

ป[ตตานี ซ่ึงแสดงข7อมูลด7วยคpาคะแนนที (T Score) ได7ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด7วยคpาคะแนนทีเฉล่ีย (Average T-Score) ของนักศึกษาท่ีเรียนใน  

             รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD โดยใช7เอกสารประกอบการสอน ในรูปแบบหนังสือ 

             อิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

 คะแนนกpอนเรียน   คะแนนหลังเรียน  

เลขท่ี คะแนน Z Score T Score เลขท่ี คะแนน Z Score T Score 

1 21 -1.051534453 39.48466 1 48 0.826268242 58.26268 

2 23 -0.935726694 40.64273 2 54 1.243224461 62.43224 

3 14 -1.45686161 35.43138 3 45 0.617790132 56.1779 

4 19 -1.167342212 38.32658 4 46 0.687282835 56.87283 

5 23 -0.935726694 40.64273 5 55 1.312717165 63.12717 
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 คะแนนกpอนเรียน   คะแนนหลังเรียน  

เลขท่ี คะแนน Z Score T Score เลขท่ี คะแนน Z Score T Score 

6 19 -1.167342212 38.32658 6 47 0.756775539 57.56776 

7 35 -0.240880139 47.5912 7 51 1.034746352 60.34746 

8 26 -0.762015055 42.37985 8 49 0.895760945 58.95761 

9 26 -0.762015055 42.37985 9 49 0.895760945 58.95761 

  ผลรวม 365.2056   ผลรวม 532.7033 

  คpาเฉล่ีย 40.5784   คpาเฉล่ีย 59.18925 

 

            จากตารางที่ 2 พบวpา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด7วยคpาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T-

Score) กpอนเรียน มีคpาคะแนนทีเฉลี ่ย เทpากับ 40.58 สpวนหลังเรียน มีคpาคะแนนทีเฉลี ่ย เทpากับ 59.19        

โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวpากpอนเรียน 18.61 คิดเปtนร7อยละ 45.86  

            3. การวิเคราะหDระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพ

ป[ตตานี ซ่ึงสามารถแสดงข7อมูลได7ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คpาเฉลี่ย และสpวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตpอเอกสารประกอบ   

การสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD ท่ี

ผู7วิจัยพัฒนาข้ึน 

รายการ X SD การแปลผล 

1. ด7านเน้ือหา 4.86 0.35 มากท่ีสุด 

2. ด7านภาพประกอบและการจัดพิมพD       4.72 0.45 มากท่ีสุด 

3. ด7านประโยชนDและการใช7งาน 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

    ภาพรวม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

 

            จากตารางที่ 3 พบวpา นักศึกษามีความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐาน

วงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม 

โดยภาพรวม อยูpในระดับมากท่ีสุด (X = 4.81 ; SD = 0.39)  เม่ือพิจารณารายด7าน พบวpา ทุกด7าน อยูpในระดับ

มากท่ีสุด   
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อภิปรายผล  

            1) เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ท่ีพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ โดย

ภาพรวม อยูpในระดับดีมาก เมื ่อพิจารณารายด7าน พบวpา ด7านรูปเลpมและการจัดพิมพD ด7านเนื้อหา ด7าน

คุณประโยชนD อยูpในระดับดีมาก สpวนด7านภาพประกอบ ด7านการใช7ภาษาในการเขียน อยูpในระดับดี ทั้งน้ี 

เนื่องจากผู7วิจัยได7ออกแบบเอกสารประกอบการสอนให7มีลักษณะที่ดีมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เหมาะสมและ

เกิดประโยชนDแกpผู7เรียน โดยใช7รูปแบบ ขนาดอักษรเหมาะสม สวยงาม อpานงpาย จัดพิมพDเนื้อหาด7วยรูปแบบ

เดียวตpอเนื่องกัน มีสpวนประกอบของเอกสารครบถ7วนตามรูปแบบ เข7าเลpมสวยงามและสะดวกตpอการใช7งาน 

ภาพประกอบมีขนาดเหมาะสม สวยงาม ชัดเจน จัดวางเหมาะสม สวยงาม และเนื้อหามีความสัมพันธDสอดคล7อง

ตpอเนื่องกันทุกหนpวยการเรียนรู7 มีรายละเอียดที่ถูกต7องสมบูรณD สามารถสื่อความหมายได7ชัดเจน ซึ่งสอดคล7อง

กับงานวิจัยของ มานพ  ทองใบ (2551) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน สำหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชpางไฟฟ�าและสาขาวิชาชpางอิเล็กทรอนิกสD พบวpา มี

คุณภาพ โดยภาพรวม อยูpในระดับดีมาก 

            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี ซึ่งใช7

เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD 

โดยการเรียนรู 7ผpานแอปพลิเคชั ่นไมโครซอฟตDทีมด7วยคpาคะแนนทีเฉลี ่ยหลังเรียนสูงกวpากpอนเรียน ทั้งน้ี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร7อยละ 45.86 เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน 

รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD มีการออกแบบและพัฒนาจนมีคุณภาพอยูpในระดับดีมาก ทำให7ผู7เรียน

มีพัฒนาการ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในการเรียนรู7 มีความเข7าใจในเนื้อหาบทเรียน จึงสpงผลให7ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ ชาญ  จับฟ[¥น (2563) ท่ีได7ศึกษาเก่ียวกับ

การสร7างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค พบวpา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวpากpอนเรียนอยpางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล7องกับงานวิจัยของ จำเนียร  วงศDประ

ไพโรจนD (2558) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โดยใช7เอกสารประกอบการเรียน พบวpา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนหลังเรียนสูงกวpาเกณฑDที่กำหนดอยpางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังสอดคล7องกับ

งานวิจัยของ สันทนา  สงครินทรD (2555) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับการสร7างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ 

การสอน วิชาชpางไมโครคอนโทรลเลอรD หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดชpาง

อุดรธานี พบวpา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวpากpอนเรียนอยpางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01   

            3) นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี มีความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบ 

การสอน รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpาน
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แอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีม ภาพรวม อยูpในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด7าน พบวpา ทุกด7าน อยูpในระดับ

มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากผู7เรียนสามารถเข7าถึงเนื้อหาบทเรียนได7งpายและสะดวกในการเรียนรู7 ดึงดูดความสนใจ 

สามารถเรียนรู7ด7วยตัวเองตามศักยภาพ โดยมีกิจกรรมสpงเสริมการเรียรู7นำทาง เนื้อหาบทเรียนมีการเรียงลำดับ

หัวข7อจากงpายไปหายากตpอเนื่องสัมพันธDกัน ครบถ7วนทุกหัวข7อเรื่องตามจุดประสงคDการเรียนรู7 มีภาพประกอบ

สอดคล7องกับเน้ือหา อpานเข7าใจงpายเหมาะสมกับผู7เรียน ภาพประกอบและรูปแบบ ขนาดอักษรเหมาะสมสวยงาม 

จึงสpงผลให7นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ ธนนันทD    มาศธนานันตD

(2550) ท่ีได7ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช7เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องรับวิทยุ สำหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พบวpา นักศึกษามีความพึงพอใจตpอการเรียน โดยใช7

เอกสารประกอบการสอน ภาพรวม อยูpในระดับมากที่สุด และ สอดคล7องกับผลงานวิจัยของ อนินทิตา  ทั่งคำ 

(2558) ที่ได7ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ำ โดยใช7เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร7างสรรคDชิ้นงานด7วยการใช7เครื่องมือฟ¦ลเตอรD วิชาการผลิตส่ือ

สิ่งพิมพDของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบวpา นักศึกษามีความรู7สึกพึงพอใจตpอเอกสาร

ประกอบการเรียน โดยภาพรวม อยูpในระดับมากท่ีสุด 

 

สรุปผลและขxอเสนอแนะ  

            สรุปผลตามวัตถุประสงคDการวิจัย ดังน้ี 

            1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 มีคุณภาพ โดยภาพรวม อยูpในระดับดีมาก 

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี หลัง

เรียนสูงกวpาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกpอนเรียน โดยมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน ร7อยละ 45 

            3. นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD วิทยาลัยการอาชีพป[ตตานี มีความพึงพอใจตpอเอกสารประกอบ 

การสอน รายวิชางานพ้ืนฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpาน

แอปพลิเคช่ันไมโครซอฟตDทีม ภาพรวม อยูpในระดับมากท่ีสุด 

  ขxอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชxประโยชน5  

             จากการใช7เอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD พบวpา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวpากpอนเรียนและนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผู7วิจัยขอเสนอแนะวpา 

ควรใช7สื่อการสอนประเภทออนไลนD เนื่องจากผู7เรียนมีความสนใจเรียนรู7ผpานอุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDมากกวpาส่ือ

ประเภทอ่ืนและเหมาะสมกับผู7เรียนในยุคป[จจุบัน 
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  ขxอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตbอไป 

             ควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนให7มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ อาจใช7เทคนิคอินโฟกราฟ¦กใน

การออกแบบเนื้อหาบทเรียน และเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู7ของผู7เรียนด7วยเทคนิควิธีที่หลากหลายรูปแบบอยpาง

เหมาะสมเปtนระบบ โดยเฉพาะกิจกรรมสpงเสริมการเรียนรู7 เพื่อสร7างความเข7าใจของผู7เรียน อาจสpงผลให7เกิด

ประสิทธิภาพในการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให7สูงข้ึนได7  

 

กิตติกรรมประกาศ   

            รายงานวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกสD ในรูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสDออนไลนD โดยการเรียนรู7ผpานแอปพลิเคชั่นไมโครซอฟตDทีม สำเร็จลุลpวงได7ด7วยดีเกิดจาก

ความรpวมมือของนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสD สาขางานอิเล็กทรอนิกสDการแพทยD วิทยาลัยการอาชีพ

ป[ตตานี ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู7เชี่ยวชาญและครูผู7สอนทุกทpานที่ได7มีสpวนรpวมในการประเมินคุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอน เพ่ือใช7สำหรับพัฒนาผู7เรียน จนทำให7การจัดทำรายงานเสร็จสมบูรณD   
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บทคัดย1อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7เกมเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z โดยเปvนกรณีศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีแหoงหนึ่ง เครื่องมือที่ใช7ใน

งานวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผoานการตรวจสอบความเชื่อมั่นด7วยการวิเคราะหDคoาสัมประสิทธิ์อัลฟyาครอนบาค 

โดยทำการศึกษากับอาสาสมัครซึ่งเปvนนักศึกษา Generation Z จำนวน 100 คน ท่ีใช7งานระบบการเรียนการ

สอนที่ขับเคลื ่อนด7วยกลไกเกมผoาน Web Browser เปvนระยะเวลา 1 เดือน แล7วตอบแบบสอบถามผoาน 

Google Form เมื่อนำข7อมูลจากจากแบบสอบถามมาวิเคราะหDหาความสัมพันธDโดยใช7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธD

แบบสเปGยรDแมน พบวoาอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธDกันในเชิงบวก ในระดับสูงกับความต้ังใจในการใช7กลไก

เกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z และความคาดหวังในประสิทธิภาพ สภาพสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการใช7งาน แรงจูงใจด7านความบันเทิง และกลไกของเกม มีความสัมพันธDกันในเชิงบวก ในระดับ

ปานกลาง กับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z สoวนความ

คาดหวังในความพยายาม ไมoมีความสัมพันธDกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของ

นักศึกษา Generation Z 

  

คำสำคัญ:  การเรียนรู7โดยอาศัยเกม  เกมมิฟ�เคชัน  พฤติกรรมการเรียนรู7ยุคดิจิทัล  เจเนอเรช่ันซี  

 

Abstract 

The research aims to study factors influencing the intention to use game mechanics to 

support the learning of Generation Z students in one technological college. A questionnaire 

was developed from literature review and validated using the Cronbach’s Alpha Coefficient. 
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One hundred volunteers used a game-driven teaching system through the Web Browser for a 

period of 1 month. The results from 100 questionnaires were analyzed to find the correlation 

between the factors using the Spearman Correlation Coefficient. It was found that Social 

Influence had high influence on the intention to use game mechanics to support the learning 

of the Generation Z students in this study. And Performance Expectations, Conditions of Use, 

Entertainment Incentives and game mechanics had moderate influence on the intention to 

use games to support the learning of the Generation Z students in this study. On the other 

hand, Effort Expectation had no influence on the intention to use game mechanics to support 

the learning of the Generation Z students in this study. 

 

Keywords: Game-based Learning, Gamification, Learning behaviour in digital age, Generation Z 

 

บทนำ 

ปnจจุบันโลกได7มีการเปลี่ยนแปลงไปอยoางรวดเร็ว รวมทั้งมีสิ่งที่นoาสนใจเกิดขึ้นอยoางมาก ทำให7เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยoางมากมายในสังคมโลก และยังสoงผลถึงพฤติกรรมของผู7ที่เกิดในชoวงปG 2538 ถึง 2553 ท่ี

เรียกวoา Generation Z ซึ่งเปvนกลุoมที่เติบโตมาพร7อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความสามารถในการใช7

เทคโนโลยีและเรียนรู7ได7อยoางรวดเร็ว (พิมพDพันธD เดชะคุปตD และพเยาวD ยินดีสุข, 2557) อาจกลoาวได7วoาเปvน 

Digital Native ที่เติบโตมาในสิ่งแวดล7อมที่เต็มไปด7วยเทคโนโลยี ทำให7คนรุoนนี้มีทั้งความรู7 และความสามารถ

ทางด7านเทคโนโลยีเปvนอยoางดี มีโลกทัศนDที่กว7างเพราะการติดตoอสื่อสาร และการเข7าถึงข7อมูลตoาง ๆ ทำได7งoาย 

และด7วย Generation Z นี้เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยoางรวดเร็วตลอดเวลา จึงทำให7สามารถ

เรียนรู7เรื่องตoาง ๆ ปรับตัวได7อยoางรวดเร็ว และมีพฤติกรรมใช7เวลาสoวนใหญoอยูoในโลกออนไลนD (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 

2550; สำนักงานบริหารและพัฒนาองคDความรู7, 2560) มีความเชื่อที่จะปรับทัศนคติถ7าเห็นวoาสิ ่งนั ้นเปvน

ประโยชนDตoอตนเอง มีความกล7าแสดงออก ชอบเรียนรู7ด7วยการแบoงปnนประสบการณDกับเพื่อน พร7อมที่จะ

สื่อสารกัน ชอบทำงานหลายอยoางพร7อมกัน แตoมีความอดทนต่ำ จึงไมoชอบการอoาน คิดวิเคราะหDในสิ่งที่ยาว 

หรือซับซ7อนเกินไป (โยธิน คันสนยุทธ และคณะ, 2533) จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา Generation Z 

นี้ทำให7พบวoารูปแบบกระบวนการเรียนสอนอาจต7องปรับให7เหมาะสมกับนักศึกษา Generation Z จึงต7องหา

กระบวนการวิธีการรูปแบบใหมo ๆ เพื่อใช7ในการสoงเสริมพัฒนาการเรียนรู7ของ Generation Z (ยืน ภูoวรวรรณ, 

2561; รศรินทรD เกรย และคณะ, 2559)  

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสถานการณDตoาง ๆ และแนวโน7มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยoางรวดเร็วจึงทำ

ให7พบวoาในปnจจุบันได7มีการนำแนวคิดของเกมมิฟ�เคชัน ที่เปvนการนำเอากลไกของเกมมาสร7างความสนใจใน
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การเรียน เพื่อสร7างประสบการเรียนรู7แบบใหมoให7แกoผู7เรียน (Adams and Rollings, 2006) โดยนำกลไกของ

เกมมาใช7เสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือเปvนส่ิงท่ีชoวยกระตุ7น และสร7างแรงจูงใจในการเรียนรู7 ทำ

ให7มีสoวนรoวมกับการเรียนที่สนุกสนานมากขึ้น ผoานกลไกของเกมที่ไมoใช7ตัวเกม (Assael, 2004; Backlund, 

Engström, Johannesson, 2006; Nacke, Harrigan, Randall, 2013) ทำให7คน Generation Z รู 7สึกวoาอยูo

ในสภาพแวดล7อมที่เปvนเกม มีเป¢าหมายในการเรียนรู7 การมีปฏิสัมพันธD การมีสoวนรวม การสะสมแต7ม การให7

รางวัล การเลื่อนระดับ นักศึกษา Generation Z จะซึมซับเนื้อหาที่ผoานกิจกรรมการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7 เกิดกระบวนการ ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก7ไขปnญหา อาจกลoาวได7วoาเปvนการเรียนรู7ผoาน

การเลoน และเรียนไปในเวลาเดียวกัน (Play and Learn) (สำนักงานบริหารและพัฒนาองคDความรู7, 2560; 

พิมพDพันธD เดชะคุปตD และพเยาวD ยินดีสุข, 2557) 

สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได7นำแนวคิดของเกมมิฟ�เคชันมาประยุกตDใช7กับระบบสนับสนุนการ

เรียนรู7ออนไลนD ซึ่งแนวคิดของเกมมิฟ�เคชันที่นำมาใช7ในการศึกษาจะเปvนการนำองคDประกอบ และกลไกของ

เกมเพื่อสร7างการตอบสนอง สร7างแรงจูงใจ และเพิ่มการมีสoวนรoวม ของนักศึกษาผoานทางระบบการสนับสนุน

การเรียนรู7ออนไลนD ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับผู7สอนเมื่อต7องการนำแนวคิดของเกมมิฟ�เคชันมาใช7 (Davidchwartz, 

2011) คือ ต7องมีการกำหนดสoวนประกอบของเกมมิฟ�เคชัน โดยพิจารณาถึงการนำกลไกเกมมาปรับใช7ในการ

ออกแบบสภาพแวดล7อมในการจัดการเรียนรู7 ซึ่งกลไกเกมนั้นสามารถแบoงออกเปvน 2 กลุoม คือ 1) กลไกท่ี

เกี่ยวข7องกับการพัฒนาตนเอง (Self-Element) เชoน การสะสมแต7ม การเลื่อนระดับชั้น การมอบเหรียญรางวัล 

เปvนต7น 2) กลไกที่เกี่ยวข7องกับผู7อื่น (Social-Element) เชoน กระดานผู7นำ การแขoงขันระหวoางผู7เรียนด7วย

กันเอง การทำกิจกรรมเปvนทีม หรือการแบoงปnนข7อมูลสoวนตัว เปvนต7น ซึ่งรูปแบบของแนวคิดของเกมมิฟ�เคชันท่ี

นำมาประยุกตDใช7กับระบบสนับสนุนการเรียนรู7ออนไลนD ในการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถแสดงได7ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ระบบการสนับสนุนการเรียนรู7ออนไลนDท่ีขับเคล่ือนด7วยแนวคิดเกมมิฟ�เคชัน 

ท่ีมา: http://sls.sbac.ac.th/SLS2/ 

 

ภาพที่1 สามารถอธิบายได7วoา ระบบการสนับสนุนการเรียนรู7ออนไลนDที่นำมาใช7ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

ได7นำแนวคิดของเกมมิฟ�เคชัน คือ การนำกลไกของเกมมาใช7เสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อเปvน

สิ ่งที ่ช oวยกระตุ 7น และสร7างแรงจูงใจในการเรียนรู 7 ทำให7มีสoวนรoวมกับการเรียนท่ีสร7างประสบการณD

สภาพแวดล7อมในการเรียนรู7ท่ีแตกตoางจากการเรียนแบบปกติ ผoานกลไกของเกมท่ีไมoใช7ตัวเกมน้ันเอง 

ดังนั้นผู7วิจัยจึงจัดทำวิจัยนี้ขึ ้นมาเพื่อศึกษาปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoงหน่ึง โดยหวังวoาผลจากการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถเปvนแนวทางให7แกoผู7ที่เกี่ยวข7อง และผู7ที่สนใจได7นำไปใช7เปvนแนวทางในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยผoานการจูงใจนักศึกษาผoานกลไกของเกม ทำให7นักศึกษาที่อยู oใน 

Generation Z ยอมรับการใช7งานเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 เพิ่มคุณภาพของการนำเกมมาใช7สนับสนุนการ

เรียนรู7 และสร7างแรงจูงใจที่สoงผลตoอพฤติกรรมในการเรียนรู7ของผู7เรียน ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนให7สอดคล7องกับพฤติกรรมของนักศึกษา Generation Z 

 

วัตถุประสงคmการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปnจจัยและหาความสัมพันธDระหวoางปnจจัยด7วยกรอบแนวคิดของ UTAUT2 ท่ีสoงผลตoอการ

ยอมรับใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoง

หน่ึง 
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 2. เพื่อนำผลที่ได7จากการศึกษามาใช7เปvนแนวทางในการวางแผน และดำเนินการจัดการใช7กลไกเกม

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ให7แกoนักศึกษา Generation Z เพื่อสร7างแรงจูงใจในการเรียนรู7ให7สอดคล7องปnจจัยท่ี

ทำให7นักศึกษา Generation Z ยอมรับใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 

3. เพื่อนำผลที่ได7จากการศึกษาไปใช7ออกแบบสภาพแวดล7อมที่สามารถกระตุ7นความสนใจให7กับ

นักศึกษา Generation Z และทำให7นักศึกษานำไปใช7แล7วเกิดความเพลิดเพลิน เกิดการมีสoวนรoวมระหวoางกัน 

และทำให7เกิดประสบการณDในการเรียนรู 7ที ่สอดคล7องกับปnจจัยที่ได7จากการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ 

UTAUT2  

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. กลุoมอาสาสมัครท่ีใช7สำหรับการวิจัยเปvนกลุoมนักศึกษาท่ีเปvน Generation Z ซ่ึงอยูoในชoวงอายุ 16 – 

23 ปG ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoงหน่ึง 

 2. เครื่องคอมพิวเตอรD สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ตที่ใช7สำหรับการวิจัยนี้ไมoมีข7อจำกัดในเรื่องของรุoน 

ยี่ห7อ ระบบปฏิบัติการ ประสิทธิภาพ แตoหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรD สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ตทั่วไปที่มี

จำหนoายในท7องตลาด และเปvนเครื่องคอมพิวเตอรD สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ตที่สามารถใช7งานระบบการเรียน

การสอนท่ีขับเคล่ือนด7วยกลไกเกมผoาน Web Browser ได7 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช<ในการศึกษาวิจัย คือกลุoมนักศึกษาที่เปvน Generation Z และอยูoในชoวงอายุ 16 – 23 ปG 

และเปvนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปGท่ี 3 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงชั้นปGท่ี 1 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปGท่ี 2 ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoง

หน่ึง จำนวน 242 คน 

 กลุ1มอาสาสมัครที่ใช<ในการศึกษาวิจัย ในจำนวนประชากรที่ใช7ในกรณีศึกษาครั้งนี้ 242 คน จำแนกได7ดัง

ตoอเปvนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปGที่ 3 จำนวน 135 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงชั้นปGท่ี1 จำนวน 62 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปGที่ 2 จำนวน 45 

คน ผู7วิจัยทำการเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) (กัลยา วานิชยDบัญชา, 2542) โดยแบoงกลุoม

อาสาสมัครออกเปvน 3 กลุoมตามสัดสoวนของนักศึกษาแตoละระดับการศึกษา ซึ่งมีลักษณะระดับชoวงอายุ และ

ระดับการศึกษาที่ตoางกัน และวิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑDการเลือกแบบอาสาสมัคร มีขั ้นตอนการ

ดำเนินการตoอไปน้ี   
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ข้ันตอนท่ี1 แบoงประชากรมาแบoงออกเปvนกลุoมยoอยดังน้ี 

 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปGท่ี 3   จำนวน 135 คน  

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปGท่ี 1 จำนวน 62  คน  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปGท่ี 2 จำนวน 45  คน 

เมื่อทำการแบoงประชากรออกเปvนกลุoมเสร็จสิ้นแล7ว จะทำการระบุจำนวนอาสาสมัครจากแตoละกลุoม

ตามสัดสoวนประชากร โดยในการแบoงสัดสoวนของกลุoมประชากรท่ีต7องให7ได7ขนาดท่ีเหมาะสมในการศึกษาวิจัยน้ี 

สามารถคำนวณโดยใช7วิธีการประมาณคoาในการเลือกอาสาสมัครแบบแบoงช้ันดังน้ี 

 

จำนวนประชากรแตoละกลุoม

จำนวนประชากรท้ังหมด
× จำนวนอาสาสมัครท่ีต7องการ 

 

 ขั้นตอนท่ี2 เลือกอาสาสมัครจากแตoละกลุoมตามสัดสoวนประชากรจำนวน 242 คน และได7จำนวนกลุoม

อาสาสมัครตามสัดสoวนของระดับการศึกษาตามตารางท่ี 1 ดังตoอไปน้ี  

 

ตารางท่ี 1 อาสาสมัครแตoละกลุoมตามสัดสoวนประชากร  

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

จำนวนประชากร 135 62 45 242 

จำนวนกลุoมตัวอยoางในแตoละระดับ 56 26 18 100 

 จากตารางที่ 3.1 การเลือกอาสาสมัครแตoละกลุoมตามสัดสoวนประชากร และได7จำนวนกลุoมอาสาสมัคร

ตามสัดสoวนของระดับการศึกษาตามตารางตoอไปน้ี จำนวนประชากรทั ้งหมดจำนวน 242 คน เปvนกลุoม

ประชากรที่มีความแตกตoางกัน เชoน ระดับชoวงอายุ ระดับชoวงของการศึกษา จึงได7ทำการแบoงชั้นภูมิ ) Stratum) 

ตามลักษณะอยoางใดอยoางหนึ่ง โดยไมoให7มีหนoวยซ้ำกัน ซึ่งแตoละหนoวยของกลุoมอาสาสมัครจะต7องอยูoในชั้นภูมิ

ใดชั้นภูมิหนึ่งเทoานั้น (กัลยา วานิชยDบัญชา, 2542) โดยการจัดให7ชั้นภูมิเดียวกันจะประกอบด7วยหนoวยที่มี

ลักษณะคล7ายคลึงกันมากที่สุด และมีความแตกตoางระหวoางชั้นภูมิมากที่สุดเมื่อจัดชั้นภูมิแล7วจะเกิดชั้นภูมิยoอย 

แตoละชั้นภูมิจะมีประชากร N1, N2, ... , NL จากนั้นจึงเลือกอาสาสมัคร หรือตัวแทนจากแตoละชั้นภูมิด7วย

ขนาด N1, N2, ..., NL ตามลำดับอยoางเปvนอิสระกัน   

ขั้นตอนท่ี3 เมื่อได7จำนวนกลุoมอาสาสมัคร ในแตoละระดับทำการคัดอาสาสมัครเข7ารoวมโครงการตาม

จำนวนอาสาสมัครในแตoละระดับ จากนั้นจึงนำมาทำการคัดเลือกอาสาสมัครให7ได7ตามจำนวนที่ต7องด7วยการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1096 ~ 
 

เลือกอาสาสมัครแตoละกลุoมตามสัดสoวนประชากร คือ 100 คน และอาสาสมัครต7องให7ความยินยอมเข7ารoวมใน

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงมีวิธีการคัดเลือกอาสาสมัคร และการคัดออกมีดังตoอไปน้ี 

 

เกณฑmการคัดเข<ามีดังต1อไปน้ี 

- เปvนนักศึกษา ภายในวิทยาลัย และมีชoวงอายุระหวoาง 16 – 23 ปG เนื่องจากเปvนกลุoมชoวงอายุที่อยูoใน 

Generation Z 

- เปvนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูoในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปGที่3 หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปGท่ี1 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปGท่ี2 

- อาสาสมัครในครั้งนี้ต7องสามารถเข7าถึง คอมพิวเตอรD, สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ต ได7ตลอดเวลาท่ี

สะดวก และสามารถใช7งานคอมพิวเตอรD, สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ตได7 

- อาสาสมัครต7องให7ความยิมยอม และสมัครใจในการเข7าใช7 ระบบที่ขับเคลื่อนด7วยกลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7 

- อาส าสมัครที่กำลังศึกษาอยูoในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปGที่3 หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่1 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปGที่2 และต7องทำการลงทะเบียนเรียนอยoาง

น7อย 1 ใน 3 วิชาซึ่งเปvนวิชาที่เป�ดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช ีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใช7ในการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปG

การศึกษา 2563 ได7แกo  

วิชา 2901- 2002 วิชาภาษาสอบถามข7อมูลเชิงโครงสร7างเบื้องต7น สำหรับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปGท่ี3 

วิชา 3901- 2001 วิชาโครงสร7างข7อมูลและอัลกอริธึม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปG

ท่ี 1 

วิชา 3901- 2005 วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด7วยเทคโนโลยีจาวา สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ช้ันปGท่ี2 

 

เกณฑmการคัดออกมีดังต1อไปน้ี 

-  อาสาสมัครไมoใชoนักศึกษา ภายในวิทยาลัย และไมoได7มีอายุอยูoในชoวงระหวoาง 16 – 23 ปG 

- อาสาสมัครไมoได7อยู oในการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเปvนนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

- อาสาสมัครไมoสามารถเข7าถึง คอมพิวเตอรD , สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ต ได7ตลอดเวลาท่ีสะดวก และไมo

สามารถใช7งานคอมพิวเตอรD, สมารDตโฟน หรือแท็บเล็ตได7 
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- อาสาสมัครไมoให7ความยิมยอม และไมoสมัครใจในการเข7าใช7 ระบบที่ขับเคลื่อนด7วยกลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7 

-  อาสาสมัครไมoได7ทำการลงทะเบียนเรียนอยoางน7อย 1 ใน 3 วิชาซึ่งเปvนวิชาที่เป�ดสอนตามหลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั ้นปGที ่3 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ชั ้นปGที ่1 หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั ้นปGที ่2 ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และใช7ใน

การศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 ได7แกo  

วิชา 2901- 2002 วิชาภาษาสอบถามข7อมูลเชิงโครงสร7างเบ้ืองต7น สำหรับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปGท่ี3 

วิชา 3901- 2001 วิชาโครงสร7างข7อมูลและอัลกอริธึม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง ช้ันปG

ท่ี 1 

วิชา 3901- 2005 วิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุด7วยเทคโนโลยีจาวา ส ำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ช้ันปGท่ี 2 

 

กรอบแนวทางงานวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7

ของนักศึกษา Generation Z โดยผู 7ว ิจ ัยได7นำทฤษฎีการยอมรับการใช7งานเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance) ได7แกo Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT และ UTAUT2 

(Venkatesh, Morris, Davis, 2003) มาประยุกตDใช7ในการศึกษา ซึ่งตาม UTAUT2 ปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความ

ตั้งใจท่ีจะใช7เทคโนโลยี มี 5 ปnจจัย คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพล

ทางสังคม สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งาน และแรงจูงใจด7านความบันเทิง นอกจากนั้นผู7วิจัยได7นำ 

“กลไกของเกม” เข7ามาใช7รoวมในกรอบแนวคิดของ UTAUT2 เนื่องจากการนำรูปแบบกลไกของเกม หรือวิธีคิด

แบบในเกม มาประยุกตDใช7ในสิ่งที่ไมoใชoเกม หรือประยุกตDใช7ในการเรียนรู7 จะชoวยเพิ่มความสนุก ความนoาใช7 นoา

ติดตาม ให7กับผู7ใช7 โดยทำให7การเรียนรู7เปvนเสมือนเกมการแขoงขัน (Banci and Soren, 2008) เปvนการกระตุ7น

ให7ผู 7ใช7กลับมาเลoนซ้ำอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อสร7างประสบการณDเหมือนกับการเลoนเกม เพื่อขับเคลื่อนการ

ตอบสนองของกลุ oมผู 7ใช7งาน (Simões, Redondo, Vilas, 2013, p.346) และเกิดปฏิกิริยาที ่มีผลตoอการ

ตัดสินใจในการเลือกใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนในการเรียนรู7 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีกรอบแนวทาง

งานวิจัยดังภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวทางงานวิจัย 

 

สมมติฐานในงานวิจัย 

 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) คือ การที่นักศึกษามีความเชื่อวoาการใช7

ระบบที่ขับเคลื่อนด7วยกลไกเกมในการสนับสนุนการเรียนรู7 จะชoวยให7บรรลุการเรียนรู7ตามที่นักศึกษาได7

ต้ังเป¢าหมายไว7 (Venkatesh et al., 2012) ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา  

 สมมติฐานข<อท่ี 1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกม

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) คือ การที่นักศึกษารับรู7ในความงoาย ไมoต7องใช7

ความพยายามสูงในการใช7งานมากนัก สามารถเรียนรู7 และเข7าใจได7งoาย สะดวกไมoซับซ7อน (Venkatesh et al., 

2012) ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา 

 สมมติฐานข<อท่ี 2 ความคาดหวังในความพยายามมีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกม

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

Performance Expectancy 

Effort Expectancy 

Social Influence Intention to use Game 

Mechanics 

 to Support Learning 

Facilitating Conditions 

Hedonic Motivation 

Game Mechanics 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5
 

H
6 
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~ 1099 ~ 
 

 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ อิทธิพลของบุคคลรอบข7างที ่มีผลตoอการตัดสินใจ ซ่ึง

นักศึกษาสามารถรับรู7ได7ด7วยตนเอง และมีความเห็นคล7อยตามกลุoมบุคคลรอบข7าง ที่มีอิทธิพลตoอการตัดสินใจ 

หรือความรู7สึกของนักศึกษา(Venkatesh et al., 2012) ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา 

 สมมติฐานข<อท่ี 3 อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7ของนักศึกษา 

 สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช<งาน (Facilitating Conditions) คือ ความพร7อมของนักศึกษา

ในการใช7ทรัพยากรทั้งด7านโครงสร7างพื้นฐาน เครือขoาย ที่แตoละบุคคลเชื่อวoาโครงสร7างพื้นฐานที่มีอยูoสามารถ

รองรับระบบที่ขับเคลื่อนด7วยกลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 (Venkatesh et al., 2012) และสามารถ

อำนวยความสะดวกในการเรียนรู7ได7 ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา 

 สมมติฐานข<อท่ี 4 สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งานมีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการ

ใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

 แรงจูงใจด<านความบันเทิง (Hedonic Motivation) คือ การที่นักศึกษารู7สึกเพลิดเพลินที่ได7รับจากการ

ใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 ซ่ึงเปvนปnจจัยสำคัญท่ีกำหนดการยอมรับการใช7เทคโนโลยีโดยตรง (Brown 

and Venkatesh, 2005) ดังนั้นจึงเปvนเหตุผลของการผนวก แรงจูงใจด7านความบันเทิงเพื่อใช7เปvนตัวพยากรณD

ความต้ังใจท่ีจะใช7งาน ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา 

 สมมติฐานข<อท่ี 5 แรงจูงใจด7านความบันเทิงมีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช7เกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

 กลไกเกม (Game Mechanics) คือ กฎเกณฑDและการโต7ตอบตoาง ๆ ในเกมที ่จะทำให7เกิดความ

สนุกสนานเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช7กับสิ่งที่ไมoใชoเกมให7เกิดเปvนเกมขึ้นมาได7 ซึ่งจะมีอยูoหลายรูปแบบ หรือ

บางครั้งก็ผสมผสานกัน ซึ่งจะทำให7เกิดการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของนักศึกษาที่ถูกขับเคลื่อนด7วยกลไกเกม 

ซึ ่งในการแสดงปฏิกิริยาในการตอบสนองตoอความพยายามที่จะตอบสนองตoอความต7องการ และความ

ปรารถนาพื้นฐานของมนุษยD โดยลักษณะของความต7องการพื้นฐานของมนุษยDที่มีในการเลoนเกม (Hamari, 

Koivisto and Sarsa, 2014) ดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานวoา 

 สมมติฐานข<อท่ี 6 การนำกลไกของเกมมาใช7มีความสัมพันธDเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช7งานกลไกเกม

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 

 การดำเนินงานเพื่อศึกษาหาปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7

ของนักศึกษา Generation Z ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoงหนึ ่ง มีขั ้นตอน และวิธีการดำเนินงาน

ดังตoอไปน้ี 
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~ 1100 ~ 
 

 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ Generation Z พฤติกรรมการเรียนรู7ในยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับเกมมิฟ�เค

ชัน )Gamification) การเรียนรู 7แบบผสมผสาน )Blended Learning) ทฤษฎีเกี ่ยวข7องกับแรงจูงใจ และ

รวบรวมงานที่เกี่ยวข7องกับการยอมรับการใช7งานเทคโนโลยีของนักศึกษา Generation Z รวมทั้งทฤษฎีรวม

การยอมรับการใช7งานเทคโนโลยี )UTAUT2 ( หลังจากน้ันสร7างกรอบแนวทางการวิจัยและสมมติฐาน 

 2. จัดทำ Web Application ท่ีเปvนแหลoงการเรียนรู7เพิ่มเติมที่ใช7ทบทวนเนื้อหาที่ได7เรียนผoานมาแล7ว 

และใช7กลไกเกมเข7ามาสร7างเปvนกิจกรรมเสริมเนื้อหาภายในรายวิชาควบคูoกับการเรียนตามชoวงเวลาปกติ และ

จัดทำแบบสอบถามตามกรอบแนวทางการวิจัย 

3. เลือกอาสาสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู7วิจัยต7องการจำนวน 100 คน อาสาสมัครเข7าใช7 Web 

Application ท่ีจัดเตรียมไว7เปvนเวลา 1 เดือนโดยเข7าใช7วันละ 1 คร้ังเปvนอยoางน7อย  

4. เม ื ่ออาสาสมัครใช 7งาน Web Application ไปแล7ว 1 เด ือน ผ ู 7ว ิจ ัยทำการเก ็บข7อมูลด 7วย

แบบสอบถามผoาน Google Form ภายใน 1 สัปดาหD แล7วทำการวิเคราะหDข7อมูลเพื่อศึกษาปnจจัยและหา

ความสัมพันธDระหวoางปnจจัยด7วยกรอบแนวคิดของ UTAUT2 ที่สoงผลตoอการยอมรับใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ในวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoงหนึ่ง และสรุปผลที่ได7จากการศึกษา

ในคร้ังน้ี ตoอไป  

 

การทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 หลังจากที่ได7ทำการสร7างแบบสอบถามเรียบร7อยแล7ว ผู7วิจัยได7นำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุoม

อาสาสมัครจำนวน 40 คน (Pilot Test) และนำผลที่ได7ไปทำการทดสอบเพื่อหาคoาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ด7วยคoา Cronbach’s Alpha โดยคoาที่ได7จะต7องมีคoา Alpha >0.7 (Cronbach and Lee, 1990) โดยมีสูตรใน

การหาคoา Cronbach’s Alpha Coefficient คือ 

 

𝛼 = 
#
#$%

 (1 − )*+,

*-,
) 

 

 𝛼 คือ คoาสัมประสิทธ์ิแอลฟyา 

 k คือ จำนวนข7อคำถามของแบบสอบถาม 

 𝑖0 คือ ความแปรปรวนคะแนนของข7อคำถามแตoละข7อ 

 𝑡0 คือ ความแปรปรวนคะแนนของข7อคำถามรวมทุกข7อ 

 ผลการทดสอบแบบสอบถามที่ได7ทำการสร7างขึ ้นมานั ้นสามารถสรุปคoา Cronbach’s Alpha 

Coefficient ได7ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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~ 1101 ~ 
 

ตารางท่ี 2 คoา Cronbach’s Alpha Coefficient 

ป#จจัย ค1า Cronbach’s Alpha Coefficient 

1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 0.806 

2. ความคาดหวังในความพยายาม       0.774 

3. สภาพส่ิงอำนวยความสะดวกในการใช7งาน 0.899 

4. อิทธิพลทางสังคม 0.746 

5. แรงจูงใจด7านความบันเทิง 0.914 

6. กลไกของเกม 0.886 

7. ความต้ังใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 0.819 

 จากตารางท่ี 2 ปnจจัยทุกตัวมีคoา Cronbach’s Alpha Coefficient มากกวoา 0.7 ดังนั้นข7อคำถามทุก 

ๆ ข7อสามารถใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีได7 

 

ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข<อมูล 

1. ประชาสัมพันธDชี้แจงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนด7วยกลไกของเกมในครั้งนี้ โดยอาจารยD

ผู7สอนในรายวิชา ในการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 จากน้ันเลือกอาสาสมัครท่ีตรงตามคุณสมบัติ

ท่ีกำหนดไว7 

2. เมื่อได7จำนวนอาสาสมัครครบตามจำนวนที่ต7องการ 100 คน ระบบจะทำการสุoม Username และ 

Password ให7แกoอาสาสมัครในการเข7าใช7เกมเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู 7 ซึ ่งวิธีการสุ oม Username และ 

Password ให7แกoอาสาสมัครดังกลoาวจะทำให7ไมoสามารถย7อนกลับไปหาตัวตน และข7อมูลจริงของอาสาสมัครได7 

และในการใช7เกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ในครั้งนี้ อาสาสมัครจะต7องเข7าใช7ผoาน Web Application โดยมี

ระยะเวลาทั้งสิ ้น 1 เดือน และควรมีความถี่ในการใช7งานอยoางน7อยวันละ 1 ครั ้ง ครั ้งละ 1 ชั ่วโมง โดย

อาสาสมัครสามารถเลือกชoวงเวลาที่เหมาะสมตามที่สะดวกเข7าใช7งาน เพื่อทบทวนเนื้อหาที่ได7เรียนผoานมาแล7ว 

และใช7กลไกของเกมเข7ามาสร7างเปvนกลไกเสริมเน้ือหาภายในรายวิชาควบคูoกับการเรียนตามชoวงเวลาปกติ  

 3. เมื่อใช7งานไปแล7ว 1 เดือน ผู7วิจัยจะทำการเก็บข7อมูลการสอบถามจากอาสาสมัครผoาน Google 

Form ภายใน 1 สัปดาหD  

 

วิธีการวิเคราะหmข<อมูล  

ในการวิเคราะหDผลข7อมูลที่ได7จากแบบสอบถามนั้น ผู7วิจัยได7ทำการวิเคราะหDข7อมูลทางสถิติ 2 รูปแบบ

คือข7อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด7วย คoาความถี่ คoาร7อยละ คoากลางข7อมูล และ

คoาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และข7อมูลสถิติอ7างอิง (Inferential Statistics) เน่ืองจากข7อมูลท่ีได7จากการเก็บรวบรวม
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เปvนข7อมูลที่อยูoในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) จึงมีความเหมาะสมกับการทดสอบทางสถิติที่ไมoได7

คำนึงถึงการกระจายข7อมูลประชากร (Hedges and Olkin, 1985; Cohen, 1988) ดังนั้นในการศึกษาวิจัยใน

ครั ้งนี ้จะทดสอบสมมติฐานโดยใช7สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธDแบบสเปGยรDแมน (Spearman Correlation 

Coefficient) ซึ ่งเปvนสถิติที ่ เหมาะสมกับข7อมูลที ่อยู oในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ในการหา

ความสัมพันธDระหวoางตัวแปร 2 ตัว  โดยคoาที ่ได7จะอยูoที ่ -1.00 ถึง 1.00 ซึ ่ง (Hedges and Olkin, 1985; 

Cohen, 1988) สูตรที่ใช7ในการคำนวณคoาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDแบบสเปGยรDแมน (Spearman Correlation 

Coefficient) คือ 

 

𝑟3 =1 - 
4∑ 67

,8
79:

;(;,$%)
 

   

𝑟3   คือ คoาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธDแบบสเปGยรDแมน 

  ∑𝐷0  คือ ผลรวมของผลตoางของอันดับแตoละคูoกำลังสอง 

  N  คือ ขนาดของกลุoมตัวอยoาง 

การแปลผลระดับความสัมพันธDจากคoาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธDนั ้น หากคoาเข7าใกล7 1 หรือ - 1 

หมายความวoามีความความสัมพันธDกันในระดับสูง แตoหากคoาสัมประสิทธิ์มีคoาเข7าใกล7 0 หมายความวoาไมoมี

ความสัมพันธDกัน หรือมีความสัมพันธDกันในระดับต่ำ ทั้งนี้ถ7าคoาที่ได7เปvนคoาบวก หมายความวoาตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามมีความสัมพันธDในทิศทางเดียวกัน แตoถ7าเปvนคoาติดลบหมายความวoา ตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ตามมีความสัมพันธDในทิศทางตรงกันข7าม สoวนคoาเปvนศูนยDหมายความวoาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไมoมี

ความสัมพันธDกัน 

 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคD คือเพื่อหาปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ในวิทยาลัยเทคโนโลยีแหoงหน่ึง 

ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ได7ศึกษาปnจจัย 6 ปnจจัย ได7แกo ความคาดหวังในประสิทธิภาพ )Performance 

Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม )Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม )Social Influence) 

สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งาน )Facilitating Conditions) แรงจูงใจด7านความบันเทิง )Hedonic 

Motivation) กลไกของเกม )Game Mechanics) ซึ่งได7นำข7อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปnจจัยทั้ง 6 ปnจจัยมาทำ

การวิเคราะหDด7วยวิธีการทางสถิติ ซ่ึงได7ผลสรุปจากการศึกษาดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สรุปความคิดเห็นเก่ียวกับปnจจัยท่ีมีอิทธิพลตoอความต้ังใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนแหoงหน่ึง  

ป#จจัย ค1าเฉล่ีย SD 

1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 4.31 0.71 

2. ความคาดหวังในความพยายาม 4.28 0.74 

3. อิทธิพลทางสังคม 4.11 0.67 

4. สภาพส่ิงอำนวยความสะดวกในการใช7งาน 4.30 0.75 

5. แรงจูงใจด7านความบันเทิง 4.41 0.71 

6. กลไกของเกม 4.29 0.72 

 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปnจจัยที่มีอิทธิพลตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ของกลุoมนักศึกษาอาสาสมัคร ซึ่งพบวoากลุoมนักศึกษาอาสาสมัครในครั้งนี้มีระดับความ

คิดเห็นในเรื่องความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพส่ิง

อำนวยความสะดวกในการใช7งาน แรงจูงใจด7านความบันเทิง กลไกเกม อยูoในระดับเห็นด7วยมากท่ีสุด  

และจากการทดสอบสมมติฐานด7วยสถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) โดยใช7สหสัมพันธDสเปGยรD

แมน (Spearman Correlation) ซึ่งสามารถแสดงผลสรุปจากการวิเคราะหDตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี

ความสัมพันธD ตามสมมติฐานท่ีได7ต้ังไว7ในกรอบแนวทางการศึกษาวิจัยดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 3 ความสัมพันธDระหวoางปnจจัยและความต้ังใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 

ของนักศึกษา Generation Z 

 

จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายได7วoาปnจจัยทางด7านอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธDเชิงบวกในระดับสูง 

กับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษากลุoมอาสาสมัคร และความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งาน แรงจูงใจด7านความบันเทิง การนำกลไกเกมมาใช7ใน

การสนับสนุนการเรียนรู7 มีความสัมพันธDเชิงบวกในระดับปานกลาง กับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษากลุoมอาสาสมัคร สoวนความคาดหวังในความพยายาม ไมoมีความสัมพันธDกับ

ความต้ังใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษากลุoมอาสาสมัคร ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

อภิปรายผล  

 1. น ักศ ึกษากลุ oมอาสาสมัครมีระด ับความคิดเห ็นในเร ื ่องความคาดหวังในประสิทธ ิภาพ 

)Performance Expectancy) ของการใช7กลไกเกมเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู7 อยู oในระดับเห็นด7วยมาก มี

คoาเฉลี่ย 4.31 ซึ่งแสดงวoานักศึกษามีความคิดเห็นวoาการใช7งานกลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา 

ทำให7เกิดประโยชนDในการเรียนรู7 ชoวยทำให7เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการค7นหาข7อมูลสำหรับการเรียนรู7

ในรายวิชาตoาง ๆ หรือเปvนชoองทางที่ชoวยให7สามารถรับขoาวสารตoาง ๆ ในการเรียนในรายวิชาได7 อีกทั้งยัง
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สามารถชoวยแก7ไขปnญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวoางการเรียนรู7ของนักศึกษาได7 ซึ่งทำให7นักศึกษาสามารถเข7าถึง

เน้ือหาตoาง ๆ และสามารถนำมาใช7สนับสนุนการเรียนรู7ของตนเองได7ดีข้ึน 

2. นักศึกษากลุoมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเรื ่องความคาดหวังในความพยายาม )Effort 

Expectancy) ในการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 อยูoในระดับเห็นด7วยมาก มีคoาเฉล่ีย 4.28 ซ่ึงแสดงวoา

นักศึกษาสามารถเรียนรู7ที่จะใช7งานกลไกเกมผoานคอมพิวเตอรD หรืออุปกรณDการสื่อสารไร7สายเคลื่อนที่ได7

โดยงoาย  

3. นักศึกษากลุoมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเรื่องอิทธิพลทางสังคม )Social Influence)  ตoอ

การใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 อยูoในระดับเห็นด7วยมาก มีคoาเฉลี่ย 4. 11 ซึ่งแสดงวoาบุคคลรอบข7าง 

เชoน เพ่ือน ครอบครัว หรือบุคคลท่ีมีความสำคัญกับนักศึกษาน้ัน มีอิทธิพลตoอการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู7 ผoานคอมพิวเตอรD หรือผoานอุปกรณDการส่ือสารไร7สายเคล่ือนท่ี 

4. นักศึกษากลุoมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเรื่องสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งาน 

)Facilitating Conditions) ตoอการใช7เกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 อยูoในระดับเห็นด7วยมาก มีคoาเฉล่ีย 4.30 ซ่ึง

แสดงวoานักศึกษาอยูoในสภาพแวดล7อมที่เอื้ออำนวยตoอการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 เชoน การมี

คอมพิวเตอรD หรืออุปกรณDการสื่อสารไร7สายเคลื่อนที่ ที่อยูoในสภาพพร7อมใช7งาน มีสัญญาณอินเทอรDเน็ต

ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช7งาน  

5. นักศึกษากลุ oมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองแรงจูงใจด7านความบันเทิง )Hedonic 

Motivation) ในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 อยูoในระดับเห็นด7วยมาก มีคoาเฉลี่ย 4. 41 ซึ่งแสดงวoา

นักศึกษามีความพึงพอใจในการออกแบบที่สวยงามของระบบ เชoนสีที่ใช7 รูปภาพประกอบ เปvนต7น รวมทั้งรู7สึก

เพลิดเพลินกับการใช7กลไกเกมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู7 

6. นักศึกษากลุoมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเรื่องกลไกเกม )Game Dynamics) เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7 อยูoในระดับเห็นด7วยมาก มีคoาเฉลี่ย 4. 29 ซึ่งแสดงวoา นักศึกษาสนใจการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู7เพราะตนเองได7รับผลประโยชนDที่คาดหวังไว7 เชoน กลไกเกม Mission and Challenge นั้นสร7าง

ความท7าทายทำให7นักศึกษาเกิดความต7องการพิชิตภารกิจให7สำเร็จ จึงเปvนความท7าทาย อยากเอาชนะ เพ่ือ

สร7างความเช่ือม่ันในตัวเอง และได7รับการยอมรับจากผู7คนรอบข7าง  

7. นักศึกษากลุoมอาสาสมัครมีระดับความคิดเห็นในเรื่องความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุน

การเรียนรู 7 )Intention to use Game Mechanics to Support Learning ( อยู oในระดับเห็นด7วยมาก มี

คoาเฉลี่ย 4.24 ซึ่งแสดงวoานักศึกษากลุoมอาสาสมัครสoวนใหญoมีความสนใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู7ตoอไปในอนาคต 

8. จากคoาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธDแบบสเปGยรDแมนตามที่แสดงในภาพท่ี3 พบวoาปnจจัยทางด7านอิทธิพล

ทางสังคม มีความสัมพันธDเชิงบวกในระดับสูง กับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของ
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นักศึกษากลุoมอาสาสมัคร และความคาดหวังในประสิทธิภาพ สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช7งาน 

แรงจูงใจด7านความบันเทิง การนำกลไกเกมมาใช7ในการสนับสนุนการเรียนรู7 มีความสัมพันธDเชิงบวกในระดับ

ปานกลาง กับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษากลุoมอาสาสมัคร สoวนความ

คาดหวังในความพยายาม ไมoมีความสัมพันธDกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของ

นักศึกษากลุoมอาสาสมัคร ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

สรุปผลและข<อเสนอแนะ  

1. จากการศึกษาพบวoานักศึกษา Generation Z ที ่เปvนกลุ oมอาสาสมัครในกรณีศึกษาครั ้งนี ้ให7

ความสำคัญ กับความบันเทิง และการนำกลไกของเกมมาใช7เพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 หากมีการออกแบบสoวน

ประสานผู7ใช7งานที่เหมาะสม และมีกลไกในการออกแบบเกมมาประยุกตDใช7ในการออกแบบกิจกรรมการเสริม

การเรียนรู7 จะทำให7กระตุ7น และสร7างแรงจูงใจในการเรียนรู7ให7กับนักศึกษา Generation Z ได7 เกิดเปvนการ

สร7างประสบการณDที่เหมือนกับเลoนเกมที่นักศึกษา Generation Z มีความคุ7นชินเปvนอยoางดี เมื่อนำเอาแนวคิด 

และกลไกของเกมมาประยุกตDใช7กับสิ่งที่ไมoใช7การเลoนเกมแบบโดยตรง ยoอมทำให7เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ไปในทิศทางที่พึงประสงคD และสามารถสร7างความสัมพันธDกับนักศึกษาได7 ทำให7เกิดความภักดี (Loyalty) และ

ยอมรับการใช7งาน (Acceptance of Use) ด7วยกลไกของเกม และกoอให7เกิดความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ได7 

2. ผลที่ได7จากการศึกษาวิจัยนี้อาจชoวยให7ผู7สอนใช7ประโยชนDจากผลการศึกษาวิจัย โดยได7ทราบปnจจัย

ที่มีตoอความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation Z ได7เฉพาะเจาะจง

มากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนากลไกเกมรoวมกับการสอนที่ตรงกับความต7องการของนักศึกษา ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงมาก

ที่สุด คือ อิทธิพลทางสังคมที่มีความสัมพันธDกับความตั้งใจในการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของ

นักศึกษาในระดับสูงกวoาปnจจัยอื่น ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับการนำกลไกเกมมาใช7เพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 คือ 

ต7องทำให7บุคคลรอบข7างใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7 จึงสามารถทำให7นักศึกษาอยากใช7กลไกเกมเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู7ด7วยเพ่ือให7ได7รับการยอมรับจากผู7คนรอบข7าง 

3. การนำแนวคิดของเกมมิฟ�เคชันมาใช7สนับสนุนการเรียนรู7นั้น เปvนการนำกลไกเกมมาใช7บูรณาการ

รoวมกับกระบวนการเรียนการสอน ทำให7เกิดบรรยากาศที่เปvนมิตรระหวoางนักศึกษากับผู7สอน และสร7าง

แรงจูงใจด7วยการมอบรางวัลเหรียญตราสัญลักษณD หรือรางวัล การได7รับผลตอบแทน รวมถึงความท7าทาย เปvน

การผลักดันให7นักศึกษามีความพยายามให7ได7ในสิ่งต7องการ และประสบความสำเร็จ เกิดการยอมรับความเปvน

ตัวตนของตนเอง  ได7รับการยอมรับระหวoางกัน ซึ่งเปvนพฤติกรรมที่ถูกผลักดันโดยกลไกเกม ดังนั้นในการนำ

กลไกเกมมาใช7ในการสนับสนุนการเรียนรู7จึงเปvนอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช7รoวมกับรูปแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และสร7างประสบการณDท่ีดีในการเรียนรู7ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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จากข7อจำกัดในการวิจัยทางด7านระยะเวลา และการเก็บรวมรวบข7อมูลจากกลุoมอาสาสมัคร จึงมี

ข7อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตoอไปวoาควรทำการศึกษาดังตoอไปน้ี 

1. การประยุกตDใช7กลไกเกมรoวมกับการสอนน้ัน สามารถกระตุ7นให7นักศึกษาแสดงออกอยoางสร7างสรรคD

ด7วยตนเองจึงควรมีการพัฒนารูปแบบกลไกเกม และการออกแบบสoวนประสานผู7ใช7งานให7เหมาะสมกับ

Generation ของนักศึกษา และควรสอดรับกับเทคโนโลยีใหมoท่ีทันตoอการเปล่ียนแปลงในยุคปnจจุบัน 

2. อาจมีการศึกษาการใช7กลไกเกมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู7ของนักศึกษา Generation อื่น ๆ วoา

นักศึกษา Generation อื่น จะมีความคิดเห็น และความสนใจในการใช7กลไกเกมเพื่อการเรียนรู7เหมือน หรือ

แตกตoางจากนักศึกษา Generation Z หรือไมoอยoางไร 
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บทคัดย?อ 
 การทำวิจัยในคร้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงคDในการวิจัยจำนวน 2 ข7อ คือ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บ

ข7อมูล คือ แบบสอบถาม การวิจัยคร้ังน้ีใช7วิธีการสุsมตัวอยsางแบบหลายข้ันตอน สถิติท่ีใช7 ได7แกs คsาความถ่ี         

คsาร7อยละ คsาเฉล่ียเลขคณิต ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA กลุsมประชากรท่ีเลือกใช7

เป�นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีบางพระ จำนวน 4 คณะ 1 

สำนัก และ 1 สถาบัน รวม 2,375 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขตศรีราชา 

จำนวน 5 คณะ รวม 16,315 คน รวมท้ังส้ิน 18,690 คน และประชากรกลุsมตัวอยsางท่ีได7มาจำนวน 400 คน มา

จากการคำนวณหาขนาดของกลุsมตัวอยsางจากสูตรของ Taro Yamane โดยคำนวณได7ออกมา คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนท่ีบางพระ จำนวน 51 คน และ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 349 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน ผลการวิจัยพบวsา 

นั ก ศึกษาสs วน ใหญs เป� น เพศชาย มีชs วงอายุ ต้ั งแตs มากกวs า  21 ปG ข้ึน ไป  สs วน ใหญs กำลั งศึกษาอ ยูs ท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขตศรีราชา มีความถ่ีในการใช7บริการ 1-2 คร้ังตsอปG และสsวนใหญsใช7บริการ  

สายการบินไทยแอรDเอเชีย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวsา เพศ อายุ และสายการบินท่ีใช7บริการ มีทัศนคติ       

ท่ีไมsสsงผลตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ ในสsวนของมหาวิทยาลัยและความถ่ีในการใช7บริการ พบวsา          

มีทัศนคติท่ีสsงผลตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ อยsางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล7องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว7 
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คำสำคัญ: ทัศนคติ ภาพลักษณD สายการบินต7นทุนต่ำ 

 

Abstract 

 This research was conducted with two research objectives: to study and compare      

the attitudes of undergraduate students in Sriracha district on the image of low-cost airlines. 

The instruments used for data collection were questionnaires. This research was based on a 

multi-step sampling method. The statistics used were frequency, percentage, arithmetic mean. 

Standard deviation t-test and One-Way ANOVA Population selected as undergraduate students 

Rajamangala University of Technology Tawan-ok, totaling 4 faculties, 1 department and            

1 institute, total 2,375 students and undergraduate students, Kasetsart University Sriracha 

Campus, 5 faculties, 16,315 people, totaling 18,690 people and the sample population of 400 

were derived from the calculation of sample size from Taro Yamane's formula, which was 

calculated as undergraduate students, Rajamangala University of Technology Tawan-ok,          

51 students and undergraduate students Kasetsart University Sriracha Campus: 349 students, 

totaling 400 students The research results were found that Most of the students are male.   

They are over 21 years old and most of them are studying at Kasetsart University Sriracha 

Campus The frequency of service is used 1-2 times per year and most of them use Thai Air Asia. 

The results of the hypothesis testing revealed that gender, age and airline used Have an 

attitude that does not affect the image of low-cost airlines Regarding the university and the 

frequency of using the service, it was found that attitudes affecting the image of low-cost 

airlines were found. With statistical significance at the .05 level, consistent with the hypothesis. 

 

Keywords: Attitude, image, low-cost airlines 
 

 

บทนำ 

 อุตสาหกรรมการบิน เป�นอุตสาหกรรมขนสsงทางอากาศภาคบริการท่ีมีขนาดใหญs โดยมีวัตถุประสงคD 

เพ่ือการขนสsงผู7โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางได7ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัย และ

สามารถตอบสนองความต7องการของผู7โดยสาร อีกท้ัง ในป�จจุบันราคาบัตรโดยสารยังสามารถเข7าถึงกลุsมลูกค7าได7
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ทุกกลุsมเป�าหมาย โดยรูปแบบการให7บริการของธุรกิจสายการบินสามารถแบsงได7 2 รูปแบบ ได7แกs สายการบิน     

ท่ีให7บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-Service Carrier หรือ FSC) เชsน สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอรDเวยD 

เป�นต7น และสายการบินต7นทุนต่ำ (Low-Cost Carrier หรือ LCC) เชsน สายการบินไทยไลอ7อนแอรD สายการบิน 

ไทยสมายลD เป�นต7น ด7วยความหลากหลายของการให7บริการของสายการบินจึงทำให7อุตสาหกรรมการบินได7รับ

ความนิยมจากผู7โดยสาร ส่ิงหน่ึงท่ีทำให7ผู7โดยสารหันมาเลือกใช7บริการ คือ ภาพลักษณDท่ีดีของสายการบินซ่ึงเป�น

ป�จจัยหน่ึงท่ีทำให7ผู7โดยสารตัดสินใจเลือกใช7บริการกับสายการบิน  

 ภาพลักษณDของสายการบินเป�นส่ิงท่ีปรากฏแกsสายตาแตsผู7บริโภค และยังเป�นเคร่ืองมือท่ีสามารถชsวยเพ่ิม

ความม่ันใจในการตัดสินใจเลือกใช7บริการกับสายการบิน โดยสายการบินต7นทุนต่ำเป�นรูปแบบการให7บริการ      

อีกรูปแบบหน่ึงท่ีสร7างภาพลักษณDด7านราคาประหยัด เน7นการเดินทางไปยังจุดมุsงหมายปลายทางท่ีมีความปลอดภัย

มากกวsาการบริการเสริมตsาง ๆ ดังน้ัน เพ่ือทำให7เกิดความจงรักภักดีของผู7บริโภคสายการบินต7นทุนต่ำจึงให7

ความสำคัญกับการสร7างภาพลักษณDในสายตาของผู7บริโภคท้ังในด7านสินค7า และบริการ ภาพลักษณDตราย่ีห7อ และ

ภาพลักษณDด7านองคDกร เชsน มีนวัตกรรมใหมs ๆ ท่ีชsวยให7ผู7โดยสารเกิดความสะดวกสบายระหวsางการเดินทาง ไมsวsา

จะเป�นท่ีน่ังท่ีมีความกว7างข้ึน มีความนุsมสบาย ท่ีสามารถเป�นเอกลักษณDแตกตsางจากสายการบินอ่ืน ๆ เป�นต7น    

เพ่ือเป�นการสร7างความประทับใจ และกระตุ7นให7ผู7บริโภคหันมาใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำมากข้ึน อีกท้ังยัง

สsงผลตsอความสำเร็จของกิจการ 

 ในป�จจุบัน ท้ังในประเทศ และตsางประเทศเกิดเหตุการณDโรคระบาดไวรัสโควิด 19 สsงผลให7ธุรกิจ     

สายการบินต7องทำตามมาตรการการป�องกันโรคไวรัสโควิด 19 เพ่ือไมsให7เกิดการระบาดท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทำให7   

สายการบินมีการป�ดให7บริการ ซ่ึงหลังสภาวการณDเกิดโรคระบาดโควิด 19 เร่ิมบรรเทาลง สายการบินจึงต7อง

กลับมาฟ� นฟู เพ่ือเป�นการสร7างความเช่ือม่ัน และดึงดูดให7ผู7โดยสารหันกลับมาเลือกใช7บริการอีกคร้ัง และดึงดูดให7

ผู7บริโภคหันมาเลือกใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำมากข้ึน สายการบินจึงต7องมีมาตรการในการเป�ดให7บริการด7วย

การเว7นระยะหsางทางสังคมของผู7โดยสาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิรsางกาย สวมหน7ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการ

สัมผัสระหวsางพนักงาน และผู7โดยสาร เชsน สายการบินงดให7บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม เป�นต7น เพ่ือดึงดูด

ผู7บริโภคให7หันมาใช7สายการบินเพ่ิมมากข้ึนจึงมีการจัดการด7านภาพลักษณDในด7านตsาง ๆ ไมsวsาจะเป�นภาพลักษณD

ด7านสินค7า และบริการ ภาพลักษณDตราย่ีห7อ และภาพลักษณDด7านองคDกร เชsน การจัดโปรโมช่ันราคาบัตรโดยสาร 

เป�นต7น 

 จากชsวงหลายปGท่ีผsานมา ธุรกิจสายการบินต7นทุนต่ำของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตข้ึนอยsางตsอเน่ือง 

จนกระท่ังในปG พ.ศ. 2563 เกิดการแพรsระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให7ธุรกิจสายการบินต7นทุนต่ำชะลอตัวลง 

เป�นผลทำให7บางธุรกิจสายการบินต7นทุนต่ำบางบริษัทต7องยุติการให7บริการทำให7 สายการบินจึงต7องมีการวางแผน
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พัฒนาเพ่ือเป�นการรักษาภาพลักษณDให7กับองคDกรเพ่ือรักษามาตรฐานการป�องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยมี      

การป�องกันตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได7กำหนดไว7 เชsน การคัดกรองผู7โดยสารกsอนข้ึนเคร่ือง การเว7นระยะหsาง

ทางสังคม เป�นต7น ซ่ึงหน่ึงในผู7ใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำ คือ กลุsมลูกค7าวัยรุsน ภาพลักษณDท่ีดีจึงมีความสำคัญ

ตsอการตัดสินใจเลือกใช7บริการ เชsน การจูงใจในด7านราคา พรีเซนเตอรDในการโฆษณา เป�นต7น จะทำให7สามารถ

เจาะกลุsมลูกค7าวัยรุsนได7งsาย มากข้ึน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตพ้ืนท่ีอำเภอศรีราชามีนักศึกษาสsวนหน่ึง

เลือกใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำ เน่ืองจากสนามบินอยูsใกล7กับมหาวิทยาลัยซ่ึงสะดวกในการเดินทางไป

สนามบินก็คือ ทsาอากาศยานอูsตะเภา และทsาอากาศสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีสายการบินต7นทุนต่ำท่ีเป�ดให7บริการ          

ณ สนามบินดังกลsาว จึงทำให7กลุsมนักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนาตsางจังหวัด จึงทำให7การเดินทางรวดเร็วกวsาการเดินทาง

ด7วยรถโดยสาร และสนามบินอยูsใกล7กับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสะดวกในการเดินทางไปสนามบินก็คือ ทsาอากาศยาน    

อูsตะเภา และทsาอากาศยาน สุวรรณภูมิ คณะผู7วิจัย จึงได7ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในอำเภอศรีราชา ท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะทำให7ทราบถึง

ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตsอภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ และสามารถนำข7อมูลไปปรับใช7 

เพ่ือเป�นแนวทางในการตsอยอดการทำวิจัยด7านภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ    

 

วัตถุประสงคCการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDของสายการบิน

ต7นทุนต่ำ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDของ    

สายการบินต7นทุนต่ำ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด7านประชากร 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีคณะผู7วิจัยได7กำหนดขอบเขตด7านประชากร คือ นักศึกษาจำนวน 2 มหาวิทยาลัย ท่ีต้ัง

อยูsในอำเภอศรีราชา ได7แกs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จำนวน 2,375 คน 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 16,315 คน เป�นประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี 

 2. ขอบเขตด7านเน้ือหา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผู7วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอำเภอ    

ศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ โดยนำแนวคิดของ รุsงรัตนD ชัยสำเร็จ มาประยุกตDใช7 3 ด7าน 
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ได7แกs ด7านภาพลักษณDผลิตภัณฑDและบริการ (Product or Service Image) ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ (Brand 

Image) และด7านภาพลักษณDองคDกร (Institutional Image) 

  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุsมตัวอยsาง 

 กลุsมตัวอยsางท่ีใช7ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   

เขตพ้ืนท่ีบางพระท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2563 (สำนักงานสsงเสริมวิชาการ และ งานทะเบียน, 2563) จำนวน      

6 คณะ รวม 51 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขตศรีราชา ท่ีกำลังศึกษา       

ในภาคเรียนท่ี 1/2563 (สำนักบริหารการศึกษา, 2563) จำนวน 5 คณะ รวม 349 คน รวมท้ังส้ิน 400 คนได7จาก      

การคำนวณหาขนาดของกลุsมตัวอยsางจากสูตรของ Taro Yamane (1973 อ7างถึงใน ณรงคD โพธ์ิพฤกษานันทD 

2556) ดังน้ี 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใช7ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

  1. ตัวแปรต7น (Independent Variable) ได7แกs เพศ อายุ มหาวิทยาลัย ความถ่ีในการใช7บริการ      

สายการบิน สายการบินต7นทุนต่ำท่ีเคยใช7บริการ 

   2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได7แกs การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี เป�นแบบสอบถามจำนวน 3 ตอน โดยมีคsาดัชนีความสอดคล7อง (Item-

Objective Congruence Index: IOC) ของ Rovinelli and Hambleton จากน้ันนำคะแนนของผู7ทรงคุณวุฒิใน

แตsละข7อมารวมกันเพ่ือหาคsาความสอดคล7อง โดยมีคsาดัชนีความสอดคล7องเกิน 0.5 ทุกข7อ คsาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ

เทsากับ .931 

  4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขEอมูล 

  คณะผู7วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามแกsนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาโดยเก็บ

แบบสอบถามด7วยตนเอง จำนวน 400 ชุด 

  5. การวิเคราะหCขEอมูล 

    1. ข7อมูลท่ัวไปของนักศึกษานํามาหาคsาความถ่ี และคsาร7อยละ 
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    2. ข7อมูลทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีตsอภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ นำมา

แปลความหมายตามเกณฑDการแปลความหมายของคะแนน ใช7วิธีการให7คsาน้ำหนักคะแนนของแบบสอบถาม     

แตsละข7อ และนําคะแนนท่ีได7ไปหาคsาสถิติ โดยใช7 

     2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะของข7อมูลพ้ืนฐาน ได7แกs

คsาเฉล่ียเลขคณิต ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

     2.2 สถิ ติทดสอบ (Test Statistics) สถิ ติ ท่ี ใช7 ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได7แกs              

t-test, F-test 

     

ผลการวิจัย 

  การเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบิน

ต7นทุนต่ำ วัตถุประสงคDการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชา

ท่ีมีตsอภาพลักษณDของ สายการบินต7นทุนต่ำ สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 

 1. ข7อมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรD ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรศาสตรDของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชา  
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ตารางท่ี 1   แสดงคsาเฉลี่ย ( ) สsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับทัศนคติของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำในด7านรวม 

 

 จากตารางท่ี 1 ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบิน

ต7นทุนต่ำโดยรวมท้ัง 3 ด7าน อยูsในระดับมาก ( = 4.210, S.D. = .457)  เม่ือพิจารณาเป�นรายด7าน พบวsา       

ทุกด7านอยูsในระดับมาก เม่ือเรียงอันดับตามคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน7อย 3 อันดับแรก ได7แกs ด7านภาพลักษณD

สินค7าและบริการ ( =4.302, S.D. = .517) รองลงมาด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ ( = 4.212, S.D. = .527) และ

ด7านภาพลักษณDองคDกร ( =4.118, S.D. = .612)  

 

ตารางท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบความแตกตsางทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอ

ภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ 
 ทัศนคติของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรใีนอำเภอศรีราชา

ที่มีต?อภาพลักษณCสายการบิน 

ตEนทุนต่ำ 

เพศ อาย ุ มหาวิทยาลัย 
ความถี่ในการใชE

บริการ 

สายการบินที่ใชE

บริการ 

t Sig. F Sig. t Sig. F Sig. F Sig 

1. ภาพลักษณDด7านสินค7าและบริการ -.002 .998 1.051 .351 -2.351 .019* .716 .489 2.131 .076 

2. ภาพลักษณDด7านตรายี่ห7อ .937 .350 .577 .562 -3.506 .001* 7.624 .001* 1.443 .219 

3. ภาพลักษณDด7านองคDกร .139 .243 .292 .747 -1.828 .068 1.223 .295 1.420 .227 

รวม  .781 .435   -2.561 .011     

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีเพศ อายุ และสายการบินท่ีใช7บริการ

ตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ 

และด7านภาพลักษณDองคDกรไมsแตกตsางกัน สsวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีอยูsมหาวิทยาลัย และ 

C

C

C C

C

ขEอที ่
ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอ        

ศรีราชาที่มีต?อภาพลักษณCสายการบินตEนทุนต่ำ 
 

 
S.D. ระดับทัศนคต ิ อันดับที่ 

1 ด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ 4.302 .517 มาก 1 

2 ด7านภาพลักษณDตรายี่ห7อ 4.212 .527 มาก 2 

3 ด7านภาพลักษณDองคDกร 4.118 .612 มาก 3 

 รวม 4.210 .457 มาก  

C
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มีความถ่ีในการใช7บริการตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ

ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ และด7านภาพลักษณDองคDกรแตกตsางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีตsอ

ภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ พบวsา  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีเพศตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ

ในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ และด7านภาพลักษณDองคDกรไมsแตกตsางกัน ท้ังน้ีอาจ

เป�นเพราะ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท้ังเพศชาย และเพศหญิงมีอายุท่ีใกล7เคียงกันมากใน     

การให7บริการในแตsละสายการบินก็มีการให7บริการท่ีเทsาเทียมกัน จึงทำให7นักศึกษาเพศชายและหญิงมีทัศนคติท่ีไมs

แตกตsางกัน เน่ืองจากนักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการได7รับการบริการท่ีเหมือนกัน ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัย

ของเจนจิรา ชินบุตร และคณะ (2561) เร่ืองภาพลักษณDนวัตกรรมบริการท่ีสsงผลตsอการเลือกใช7บริการสายการบิน

ต7นทุนต่ำของผู7โดยสารท่ีเดินทางภายในประเทศ ผลการวิจัยพบวsา ผู7โดยสารท่ีมีเพศตsางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพลักษณDนวัตกรรมการบริการท่ีสsงผลตsอการเลือกใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำ ในภาพรวมและรายด7าน

แตกตsางกันอยsางไมsมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีอายุตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำ

ในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ และด7านภาพลักษณDองคDกรไมsแตกตsางกัน ท้ังน้ี  

อาจเป�นเพราะ เน่ืองจากอายุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีชsวงอายุท่ีไมsแตกตsางกันมาก จึงทำให7พฤติกรรม   

การรับรู7การหาข7อมูลขsาวสารท่ีไมsได7แตกตsางกัน  สsวนใหญsนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชา ท่ีมี

พฤติกรรมในการเลsนส่ือโซเชียลมีเดียท่ีเหมือนกัน เชsน facebook, instargram, twitter จึงทำให7นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีการรับรู7ขsาวสารในด7านตsาง ๆ ท่ีคล7ายกัน จึงสsงผลให7ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอ

ศรีราชาท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำไมsมีความแตกตsางกัน ซ่ึงสอดคล7องงานวิจัยของ สุภาณี ป�สสา 

(2558) ได7ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู7ภาพลักษณDของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของชาวตsางชาติ ผลการวิจัย

พบวsา ประชากรชาวตsางชาติท่ีมีอายุ ภูมิลำเนา และประสบการณDการใช7บริการสายการบินไทยแตกตsางกัน จะมี

การเป�ดรับขsาวสารเก่ียวกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไมsแตกตsางกัน 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีกำลังศึกษามหาวิทยาลัยท่ีตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณD

สายการบินต7นทุนต่ำในด7านภาพลักษณDองคDกรท่ีไมsแตกตsางกัน และในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ และ   

ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อแตกตsางกัน อยsางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล7องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว7     
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ซ่ึงสอดคล7องตามสมมติฐานท่ีต้ังไว7 ท้ังน้ีอาจเป�นเพราะตราย่ีห7อของสายการบินต7นทุนต่ำท่ีมีความแตกตsางกัน เชsน 

การเลือกใช7พรีเซนเตอรDของสายการบิน ตราย่ีห7อของสายการบินในด7านความตรงตsอเวลา หรือช่ือเสียงของ     

สายการบิน สsงผลให7ทัศนคติในการรับรู7ภาพลักษณDแตกตsางกันออกไป เชsน นักศึกษาบางคนอาจเลือกใช7บริการ

ตาม พรีเซนเตอรDท่ีตนเองช่ืนชอบโดยไมsได7คำนึงถึงภาพลักษณDในด7านอ่ืน ๆ หรือนักศึกษาบางคนอาจเลือกใช7

บริการตามสายการบินท่ีตนเองรู7 จักหรือมี ช่ือเสียงตามส่ือตsาง ๆ เป�นต7น ซ่ึงสอดคล7องกับทฤษฎีของ              

วิรัช ลภิรัตนกุล กลsาววsา ภาพลักษณDท่ีมีตsอตราสินค7าใดสินค7าหน่ึง (Brand Image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ

ประชาชนท่ีมีตsอตราสินค7าใดสินค7าหน่ึง หรือย่ีห7อใดย่ีห7อหน่ึง สsวนมากมักจะใช7ในด7านการสsงเสริม การขาย และ

การโฆษณา ซ่ึงภาพลักษณDท่ีมีตsอตราสินค7าน้ีควรมีเอกลักษณDไมsเหมือนใครและโดดเดsนเป�นพิเศษ ถ7าสsอแววไป

ในทางท่ีไมsดีต7องรีบแก7ไขปรับปรุงทันทีเพ่ือไมsให7กระทบตsอช่ือเสียง  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีความถ่ีในการใช7บริการ มีทัศนคติตsอภาพลักษณD         

สายการบินต7นทุนต่ำในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ และภาพลักษณDองคDกรท่ีไมsแตกตsางกัน และใน        

ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อแตกตsางกัน อยsางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล7องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว7 ท้ังน้ี

อาจเป�นเพราะ นักศึกษาท่ีใช7บริการ 1-2 คร้ังตsอปG มีทัศนคติในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ ด7านภาพลักษณD   

ตราย่ีห7อ และด7านภาพลักษณDองคDกร มากกวsานักศึกษาท่ีใช7บริการ 3-4 คร้ังตsอปG เน่ืองจากนักศึกษาท่ีใช7บริการ  

1-2 คร้ังตsอปG มีความถ่ีในการมาใช7บริการไมsบsอยคร้ังจึงทำให7เห็นถึงความเปล่ียนแปลงด7านภาพลักษณDของ     

สายการบินต7นทุนต่ำมากกวsานักศึกษาท่ีใช7บริการ 3-4 คร้ังตsอปG ท่ีเห็นภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ      

จนชินตาจึงทำให7เกิดความรู7สึกไมsเห็นถึงการเปล่ียนแปลงด7านภาพลักษณDของสายการบินต7นทุนต่ำ ซ่ึงสอดคล7อง

กับงานวิจัยของกมลทิพยD พูลผล (2559) วิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีมีผลตsอการเลือกใช7สายการบินไทยสมายลDเส7นทาง

ระหวsางประเทศของผู7โดยสารชาวไทย พบวsา ผู7ใช7บริการท่ีมีความถ่ีในการใช7บริการท่ีแตกตsางกันมีความคิดเห็นตsอ

ป�จจัยสsวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตsอการตัดสินใจเลือกใช7สายการบินไทยสมายลDเส7นทางระหวsาง

ประเทศไมsแตกตsางกัน  

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีมีใช7บริการสายการบินตsางกัน มีทัศนคติตsอภาพลักษณD   

สายการบินต7นทุนต่ำในด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ และด7านภาพลักษณDองคDกรท่ีไมs

แตกตsางกัน ท้ังน้ีอาจเป�นเพราะนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอศรีราชาท่ีใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำ    

สsวนใหญsเลือกใช7บริการกับสายการบินต7นทุนต่ำเพราะต7องเดินทางกลับภูมิลำเนา และเพ่ือการทsองเท่ียว ซ่ึงราคา   

บัตรโดยสารมีราคาท่ีใกล7เคียงกันน้ันอาจสsงผลให7นักศึกษาท่ีเลือกใช7บริการสายการบินต7นทุนต่ำ โดยเน7น      

ความประหยัด การเดินทางท่ีรวดเร็ว และอยsางปลอดภัยมากกวsา จึงไมsได7สนใจในด7านภาพลักษณDตsาง ๆ ของ  

สายการบินต7นทุนต่ำด7านอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคล7องกับมนสินี เลิศคชสีหD (2558) ได7ศึกษาวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีมีผลตsอ    
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การเลือกใช7บริการสายการบินไทยสำหรับการให7บริการภายในประเทศ ผลการวิจัยพบวsา ผู7ใช7บริการสsวนใหญsมี

จุดประสงคDในการใช7บริการเพ่ือการทsองเท่ียว เพ่ือติดตsอธุรกิจ และเพ่ือการกลับบ7าน ราคาคsาโดยสารเหมาะสมกับ

คุณภาพการใช7บริการรวมถึงเหมาะสมกับความสะดวกสบายในการเดินทางมีมาตรฐานความปลอดภัย 

 

สรุปผลและขEอเสนอแนะ 

ขEอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชEประโยชนC 

 1. ด7านภาพลักษณDสินค7าและบริการ ควรมีการต้ังราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพในการให7บริการ จนถึง

ความสะดวกสบายในการเดินทาง ส่ิงอำนวยความสะดวก และนำเทคโนโลยีเข7ามาใช7เพ่ือให7ผู7โดยสารสามารถ

เปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารกับสายการบินอ่ืน ๆ ควรมีการสำรวจเส7นทางการบินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

เส7นทางบิน และจำนวนเท่ียวบินให7ตรงตามความต7องการ รวมท้ังขนาดเคร่ืองบินให7เหมาะสม เพ่ือทำให7รู7สึกถึง

ความคุ7มคsาท่ีผู7โดยสารจะเลือกใช7บริการ 

 2. ด7านภาพลักษณDตราย่ีห7อ สายการบินควรมีการสร7างเอกลักษณDเฉพาะตัวเพ่ือให7เกิดความโดดเดsน

สามารถเป�นท่ีจดจำได7งsาย มีการสร7างความแตกตsาง เชsน การใช7พรีเซนเตอรDในการโฆษณาเพ่ือดึงดูดให7ผู7โดยสาร

เกิดความสนใจและหันมาใช7บริการ เพ่ือสร7างช่ือเสียงให7กับสายการบินและให7เป�นท่ีรู7จักแกsผู7โดยสาร และรวมถึง

การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง 

 3. ด7านภาพลักษณDองคDกร สายการบินควรจะสร7างความเช่ือม่ันในคุณภาพการบริหารจัดการแกsผู7โดยสาร 

และเสริมสร7างภาพลักษณDท่ีดีขององคDกร เชsน การทำการกิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงเป�นส่ิงท่ีผู7โดยสารให7ความสำคัญ 

ดังน้ัน สายการบินควรมีการตอบแทนสังคมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตsอสังคมและส่ิงแวดล7อมเพ่ือสร7าง       

ความตระหนักและปลูกฝ�งจิตสำนึกให7พนักงานคำนึงถึง 

 

ขEอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต?อไป 

 1. ควรมีการศึกษาทัศนคติท่ีมีตsอภาพลักษณDสายการบินต7นทุนต่ำกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย      

หลาย ๆ แหsง เพ่ือนำข7อมูลแตsละมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบให7เป�นรูปธรรมมากข้ึน  

 2. เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป�นการศึกษาโดยเก็บข7อมูลกลุsมตัวอยsางจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในอำเภอศรีราชา ในการศึกษาวิจัยคร้ังตsอไปควรศึกษาข7อมูลกลุsมตัวอยsางจากมหาวิทยาลัยในเขตอ่ืน ๆ เชsน 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล เน่ืองจากนักศึกษาอยูsใกล7เขตสนามบิน  

 3. ในการวิจัยคร้ังน้ีเป�นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให7ได7ข7อมูลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ดังน้ันการศึกษา   

คร้ังตsอไปควรมีการเพ่ิมการสัมภาษณDเพ่ือให7วิจัยมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีฉบับน้ีสำเร็จลุลsวงไปด7วยความกรุณาของ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ ซ่ึงเป�นอาจารยD       

ท่ีปรึกษาวิจัย ท่ีกรุณาเสียสละเวลา ให7คำปรึกษา และแนะแนวทางอันเป�นประโยชนDตsอการดำเนินงานวิจัย     

ด7วยความเอาใจใสsเสมอมา ผู7วิจัยภูมิใจและซาบซ้ึงในพระคุณ จึงกราบขอบพระคุณเป�นอยsางสูง ณ โอกาสน้ี

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิจัยทุกทsาน และอาจารยDทุกทsานในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซ่ึงให7

ความอนุเคราะหDตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ตลอดจนให7ข7อเสนอแนะและแนวคิดตsาง ๆ เพ่ือให7งานวิจัย     

ในคร้ังน้ีมีความสมบูรณDมากย่ิงข้ึน หากผลการศึกษาวิจัยน้ีมีข7อบกพรsองประการใด คณะผู7วิจัยต7องขออภัยมา     

ณ ท่ีน้ีด7วย 
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เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things  

Soil monitoring tools via the Internet of Things 
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บทคัดย9อ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคDเพื ่อสร7างเครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things  

โดยใช7เครื ่องมือวัดคmา NPK, pH, RH, EC สmงคmาขึ ้น Firebase จากนั ้นสmงคmาขึ ้นแอพพลิเคชันรัก(ษD)ดิน            

ซึ่งผู7จัดทำได7มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช7รmวมกับเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things  

โดยมีฟ�งกDชันการทำงานที่มีลักษณะในการรับคmาจากเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน จากนั้นจะแสดงคmาที่วัดได7

บนแอพพลิเคชันรัก(ษD)ดิน และเทียบคmาวmาคmาดินที่วัดได7มีคุณสมบัติเป�นอยmางไร โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 

ดังนี้ 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) ออกแบบและสร7างเคส 3) สร7างเคสเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ 

Internet of Things 4) ออกแบบและเขียนแอพพลิเคชัน ผลการทดลองใช7 เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmาน

ระบบ Internet of Things โดยการว ั ดค m า  NPK, pH, RH, EC ท ุ ก ๆ 1 ช ั ่ ว โมง เป � นจำนวน 10 ค ร้ั ง 

1) คmาเฉล่ียของคmา pH 7.79  สmวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .11 2) คmาเฉล่ียของคmา NPK 39.50 สmวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.90 

3) คmาเฉลี่ยของคmา RH 93.50 สmวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.26  4) คmาเฉลี่ยของคmา EC 12.77 สmวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .20 

ผลที่ได7รับในการจัดทำโครงการ เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things 1) ได7เครื่องมือ

ตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things  2) ชmวยแก7ไขป�ญหาการตรวจสอบดินใช7เวลาในการ

ตรวจสอบนานได7 3) ได7พัฒนาทักษะความรู7ของผู7จัดทำโครงการมากย่ิงข้ึน 

 

คำสำคัญ : อินเทอรDเน็ตออฟติงสD  ความช้ืนดิน  ธาตุอาหารดิน  เกษตรพืช 

 

Abstract 

This project aims to create a soil monitoring tool through the Internet of Things system. Using 

measuring instruments NPK, pH, RH, EC, send up Firebase, then send value to soil application. The 

organizer is developed to be used in conjunction with the soil monitoring tool through the Internet of 
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Things system with a function that is characterized by the acquisition of the soil condition probe. It will 

then show the measured value on the application of love (Phong) soil. And compare what the measured 

soil values are The steps are as follows: 1) plan the operation 2) design and construct the case 3) build 

a case, the soil inspection tool Via the Internet of Things 4) design and write applications Trial results The 

soil monitoring instrument through the Internet of Things system by measuring NPK, pH, RH, EC every 1 

hour, 10 times. 1) Mean pH 7.79 standard deviation. 11 2) Mean NPK 39.50 standard deviation 1.90  

3) mean RH 93.50 standard deviation 1.26 4) mean EC 12.77 deviation Standard Ben. 20 Results obtained 

in the preparation of the project. Soil inspection tools through the Internet of Things system 1) Soil 

inspection tools through the Internet of Things system 2) Help solve soil inspection problems that can 

take a long time to inspect 3) Develop knowledge skills of the organizers. Do more projects 

 

Keywords : Internet of Things, Soil moisture, NPK, Agriculture 

 

บทนำ 

ป�จจุบันการเกษตรในหลายพื้นที่ประสบป�ญหาเกี่ยวกับดินที่ใช7ในการเพาะปลูก และขาดการปรับปรุง

บำรุงดิน ทำให7ดินมีความอุดมสมบูรณDลดลง สmงผลให7การผลิตไมmได7ตามที่มุmงหวังไว7 เกิดความเสื่อมโทรมของดิน 

สถานะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพไมmเหมาะสมตmอการเจริญเติบโตของพืช จากป�ญหาดังกลmาว 

เกษตรกรจึงต7องทำการตรวจสอบสภาพดินและปรับแก7ไขสภาพดินให7เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกมีหลายรูปแบบ 

รูปแบบที่หนึ่งแบบภูมิป�ญญาท7องถิ่น เชmน ทดสอบความเป�นกรด - ดmางของดินโดยใช7น้ำที่คั่นจากดอกอัญชัน 

การทดสอบดินเค็มโดยการนำน้ำที่ได7จากดินที่กรองแล7ว มาต7มจนน้ำระเหยออกไป จนเหลือแตmเกลือที่ตกผลึก 

อยู mตามขอบภาชนะ แล7วดูปริมาณของเกลือวmามากน7อยเพียงใด หรืออาจใช7วิธีสังเกตที ่พืชวmามีอาการหรือ 

การเปลี่ยนแปลงอยmางไร เป�นต7น รูปแบบที่สองแบบใช7เครื่องมือเฉพาะทางในการตรวจสอบ เชmน EC Meter ใช7ในการ

ตรวจสอบคmาความเค็มดิน เครื่องวัดคmา pH ใช7ในการตรวจสอบคmาความเป�นกรด - ดmาง เครื่อง Soil Moisture Meter 

ใช7วัดคmาความชื้นในดิน เป�นต7น และรูปแบบสุดท7ายคือ สmงดินให7สำนักงานพัฒนาที่ดินเพื่อเข7าสูmกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรD แตmวิธีการตรวจสอบทั้งสามรูปแบบมีข7อเสีย เชmน รูปแบบท่ีหนึ่งภูมิป�ญญาท7องถิ่น ผลลัพธDที่ได7

ออกมาคุณภาพไมmแนmนอน รูปแบบที่สองใช7เครื่องมือในการตรวจสอบ การใช7งานคmอนข7างยาก และอุปกรณDที่ใช7ต7องใช7

หลายชนิด ผู7ใช7งานต7องศึกษาวิธีการใช7งานโดยละเอียด เพื่อผลลัพธDที่มีประสิทธิภาพ แบบที่สามสmงดินให7สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเพื ่อเข7าสู mกระบวนการทางวิทยาศาสตรDได7ผลลัพธDที ่มีคุณภาพ แตmบางพื้นที ่อยู mไกลจากสำนักงาน 

พัฒนาที่ดิน อาจใช7เวลานาน สmงผลให7การเพราะปลูกอาจเกิดความลmาช7า หรือคmาของดินเกิดการเปลี่ยนแปลง                              

 ในป�จจุบันมีเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป�นกรอบแนวคิดของระบบโครงขmายที่รองรับ
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การเชื่อมตmอกับอุปกรณDหลากหลายชนิด ตั้งแตm คอมพิวเตอรD โทรศัพทDเคลื่อนที่ อุปกรณDโครงขmาย อุปกรณD

อิเล็กทรอนิกสD Sensor และวัตถุตmาง ๆ เข7าด7วยกัน อันเป�นผลให7ระบบตmาง ๆ สามารถติดตmอส่ือสารและทำงาน

รmวมกันได7อยmางเป�นอัตโนมัติทั้งยังเป�นผลให7มนุษยDสามารถเข7าถึงข7อมูลได7หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณD

และระบบตmาง ๆ ได7อยmางมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีการนำ Internet of Things มาปรับใช7ในด7านของงาน

เกษตร เชmน การเกษตรแมmนยำ การเกษตรแมmนยำอาศัยการทำงานรmวมกันของระบบ Sensor ที่วัดความช้ืน 

ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ ระบบฐานข7อมูลพืช และระบบให7น้ำ ปรับปริมาณแสง และระบบปรับอุณหภูมิ       

ที่ทำงานสอดคล7องกันเพื่อสร7างสภาวะแวดล7อมที่เหมาะสมตmอการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุด (Thailand 

World Economic Outlook Database, 2560)  

 จากการศึกษาถึงป�ญหาการตรวจสอบสภาพดินของเกษตรกร ป�จจุบันจึงมีเทคโนโลยีรองรับการ

ตรวจสอบสภาพดินคmอนข7างมาก เช mน Smart Farm , Sensor  ตรวจวัดสภาพดิน คณะผู 7จ ัดทำจึงมี

แนวความคิดที่จะแก7ไขป�ญหานี้โดยสร7างเครื่องมือตรวจสอบสภาพดิน ที่สามารถวัดคmาความเป�นกรด-ดmาง 

ของดิน ความชื้นของดิน ความเค็มของดิน และธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) 

พร7อมกับใช7เทคโนโลยี Internet of Things คือการให7คmาข7อมูลที่วัดได7แสดงผลการตรวจสอบผmานแอปพลิเคชัน 

และเทียบผลการตรวจสอบกับเกณฑDมาตรฐาน จากกรมที่ดินเพื่อให7เกษตรกรได7ทราบถึงสภาพของดินในการ

เพาะปลูกวmาสภาพดินเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชหรือไมm ผลการตรวจสอบที่ได7มายังสามารถนำไปขยายตmอได7 

ไมmวmาจะเป�นเรื่องของ การทำวิจัยเรื่องดินในพื้นที่ของเขตตmาง ๆ และอาจนำไปสร7างเป�นฐานข7อมูลสำหรับ

การศึกษา คือ เคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things 

 

วัตถุประสงคO 

 เพ่ือสร7างเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things  

 

ขอบเขต 

1.  ด7านคุณสมบัติ  

1.1  สามารถวัดคmาความเป�นกรด-ดmางของดินได7 โดยใช7 Sensor  pH  ในการวัดคmา 

1.1.1  คmาวัดความกรด-ดmางอยูmในชmวง 3.5-8 

1.2  สามารถวัดคmาความช้ืนของดินได7 โดยใช7 Sensor ความช้ืน ในการวัดคmา 

1.3  สามารถวัดคmาธาตุอาหาร N P K ของดินได7 โดยใช7 Sensor  N P K ในการวัดคmา 

1.3.1  คmาการวัด 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง สูง  

1.4 สามารถวัดคmาความเค็มของดินได7 โดยใช7 Sensor EC Sensor ในการวัดคmา 

1.4.1  คmาการวัด 5 ระดับ  
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1)  น7อยกวmา 2 หมายถึงไมmเค็ม 

2)  2-4 หมายถึงเค็มน7อย 

3)  4-8 หมายถึงเค็มปานกลาง 

4)  8-16 หมายถึงเค็มมาก 

5)  มากกวmา 16 หมายถึงเค็มจัด 

2.  ด7านกระบวนการทำงาน 

2.1  Sensor อmานคmา 

2.2  สmงคmาท่ีอmานจาก Sensor ไปยัง Firebase Realtime Database 

2.3  ดึงข7อมูลจาก Firebase Realtime Database 

2.4  แสดงคmาข7อมูลท่ีดึงจาก Firebase Realtime Database บนแอปพลิเคชัน 

3.  ด7านซอฟตDแวรD 

3.1  แสดงผลคmาความเป�นกรด – ดmาง (pH) บนแอปพลิเคชัน 

3.2  แสดงผลคmาความช้ืน (RH) บนแอปพลิเคชัน 

3.3  แสดงผลคmาธาตุอาหารในดิน (N P K) บนแอปพลิเคชัน 

3.4  แสดงผลคmาความเค็ม (EC) บนแอปพลิเคชัน 

3.5  แสดงข7อมูลการเทียบคmา บอกสาเหตุ และแนวทางแก7ป�ญหาเบ้ืองต7น 

3.6  เมนูข7อมูลคูmมือการใช7งานแอปพลิเคชัน และเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน 

 

วิธีการดำเนินการ 

1.  ออกแบบกระบวนการทำงานของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดินผ9านระบบ Internet of Things 

1.1 วางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานของเครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ 

Internet of Things ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการทำงานของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน (Process Diagram) 
 

จากภาพท่ี 1 กระบวนการทำงานของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things 

จะประกอบไปด7วยสmวนบอรDดการทำงาน ESP8266 สำหรับติดตmอสื่อสารบนมาตรฐาน WiFi โดยมีการรับคmา

จากตัว Sensor ความชื้น ความเป�นกรด-ดmาง N P K และความเค็ม จากนั้นจะมีการสmงคmาที่อmานได7จากตัว 

Sensor ข้ึนไปยัง Firebase เพ่ือนำคmาไปแสดงบนแอพพลิเคชัน 

2. ออกแบบโครงสรcางภายนอกของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน 

    โครงสร7าง ประกอบด7วย 2 องคDประกอบคือ ตัวเคสด7านลmาง ตัวเคสด7านบน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร7างรวมของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน 
 

จากภาพที่ 2 ตัวเคสด7านลmางมีลักษณะเป�นกลmองรูปทรงสี่เหลี่ยมสำหรับใสmวงจรใสm Sensor วัดคmาการนำ

ไฟฟ�า และชmองถmาน 9 V ซึ ่งทำการพิมพDจากเครื ่องพิมพD 3 มิติ โดยมีความยาว 150 เซนติเมตร สูง 43 

เซนติเมตรและด7านข7างจะมีชmองวงกลมสำหรับใสm Sensor วัดคmาการนำไฟฟ�า และตัวเคสด7านบนมีลักษณะเป�น

กลmองรูปทรงสี่เหลี่ยมประกอบไปด7วย Sensor ความชื้น กรด-ดmาง และ Sensor ธาตุอาหารหรือ NPK โดย

ตัวเคสมีขนาดความยาว 150 เซนติเมตรความสูง  28 เซนติเมตร ซึ่งได7ออกแบบโดยใช7โปรแกรมการสร7างภาพ 

3 มิติ โดยกลmองสามารถใสm Sensor และอุปกรณDท้ังหมดได7อยmางพอดีตามสัดสmวนท่ีได7ออกแบบ  

 

3. ออกแบบวงจรของ Sensor ของเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน 
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ภาพท่ี 3 วงจรของ Sensor 

จากภาพท่ี 3 ทำการเช่ือมตmอ ไอซี MCP 3008 เข7ากับ NodeMCU โดยการตmอ ขา D8 เข7ากับ ขา

ที่ 7 ของไอซี ขา  D7 เข7ากับขาที่ 6 ขา D6 เข7ากับขาที่ 5 และขา D5 เข7ากับขาที่ 4 สmวนขาที่ 0 และ 1 ของ

ไอซีให7ตmอเข7า VCC ขาท่ี 2 และ 8 ให7ตmอเข7า GND การตmอขาของ Sensor โดย Sensor วัดคmาการนำไฟฟ�า ให7

นำสาย Analog ตmอเข7ากับขา Channel 3 ของไอซี Sensorวัด N P K ตmอเข7ากับ ขา Channel 2  และ 

Sensor วัดคmาความกรด-ดmางกับความช้ืน ตmอเข7ากับขา Channel 0 และ Channel 1 ของไอซี 

 

4. ข้ันตอนการสรcางเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดินผ9านระบบ Internet of Things 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการสร7างเคร่ืองมือตรวจสอบสภาพดิน 

 

 4.1  ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม  

 4.1.1  การเขียนโปรแกรมของเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of 

Things ใช7โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรม โดยจะต7องทำการติดตั้ง Broad ESP8266 ลงบน 

Arduino IDE จากนั้นจะต7องทำการติดตั้ง Library ในสmวนของ Sensor ตmาง ๆ จากนั้นทำการเขียนโปรแกรม

เพื ่อให7อ mานคmาจาก Sensor ทุกตัว และเขียนโปรแกรมเพื ่อสmงคmา Sensor ไปยัง Firebase Realtime 

Database ซ่ึงมีตัวอยmางโค7ดโปรแกรม ดังภาพท่ี 5 

ลง Library MCP3008, Library EC Sensor 

เขียนโค7ดเพื่ออmานคmาจาก Sensor 

ลง Library esp8266 

เร่ิมต7น 

เป¢ดโปรแกรม Arduino IDE 

เขียนโค7ดเพื่อสmงคmา Sensor ไปยัง Firebase 

จบการทำงาน 

แก7ไขโค7ด 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยmางโค7ดโปรแกรมสmวนของโค7ดอmานคmาจาก Sensor และ สmวนของโค7ดอmานคmาจาก Sensor 
 

4.1.2  เชื่อมตmอเข7ากับ Firebase Realtime Database เพื่อทำการรับคmาข7อมูลที่อmานจาก 

Sensor ตmาง ๆ โดยจะต7องทำการสร7างโปรเจค Firebase ขึ้นมา 1 โปรเจตโดยเลือกใช7แบบ Firebase Realtime 

Database จากน้ันทำการป�อน Key Secret และ Host ของฐานข7อมูล ลงในโปรแกรม Arduino IDE ในสmวนของ 

#define FIREBASE_HOST คือ Host ของฐานข7อมูล 

#define FIREBASE_AUTH คือ รหัสข7อมูลลับของโปรเจคบน Firebase หรือท่ีเรียกวmา Key Secret 

ในสmวนของการบันทึกข7อมูลการวัดย7อนหลัง ของตัว Firebase Realtime Database จะใช7ฟ�งกDชัน Backup  

ที ่มีอยู mภายในสmวนของ Firebase Realtime Database เพื ่อบันทึกข7อมูลที ่ได7จากการวัดแบบ Realtime         

ซึ ่งคmาที่เก็บบันทึกจะประกอบไปด7วยคmาจาก Sensor ความชื้น ความเป�นกรด-ดmาง N P K และความเค็ม 

การเก็บข7อมูลจะมี 2 ลักษณะคือ เก็บแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการวัดและเก็บแบบผู7ใช7กำหนด โดยคmาที่เป�น

การเก็บอัตโนมัติระยะเวลาเฉลี่ยที่เก็บจะหmางกันประมาณ 5-7 วินาที และสามารถดาวนDโหลดข7อมูลที่ทำการ

บันทึกย7อนหลังได7ในลักษณะของ Text File เพ่ือนำไปใช7ประโยชนDตmอไปได7 ดังตัวอยmางภาพท่ี 6 

 

 

 

 
 

 

 

ตัวอย9างโคcดการอ9านค9าจาก sensor 

float PH; 

  for (i = 0; i < 10; i++) { 

    PH  = PH + adc.readADC(1); 

    delay(1);   } 

  PH  = PH / 10; 

  if (PH >= 450) {  PH = 40 - ((PH - 450) / 50); 

  } else if (PH >= 280) { PH = 50 - ((PH - 280) / 17);         

  } else if (PH >= 150) { PH = 60 - ((PH - 150) / 13); 

  } else if (PH >=  20) { PH = 70 - ((PH -  20) / 13); 

  } else if (PH >=   0) { PH = 80 - ((PH -  0 ) / 2); } 

  Serial.print("PH : "); 

  Serial.println (PH / 10, 1); 

  Firebase.setFloat("PH", PH / 10); 

  delay(500); 

สmวนของโค7ดอmานคmาจาก Sensor 

สmวนของโค7ดสmงคmา Sensor ไปยัง Firebase 
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ภาพที่ 6 การบันทึกข7อมูลการวัดย7อนหลัง 

 4.2  การออกแบบและสร7างแอปพลิเคชัน 

 4.2.1  ออกแบบในสmวนของหน7า Activity การออกแบบแอปพลิเคชันได7ใช7หลักการ

ออกแบบ UXUI และใช7 Adobe XD ในการออกแบบหน7าตาของแอปพลิเคชัน ในสmวนของการเขียนแอปพลิเค

ชันใช7 Android Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภาพท่ี 7 การทำงานในสmวนของแสดงผลคmาดิน NPK, pH, RH, EC เมนูเทียบคmา และคูmมือ 

 

จากภาพท่ี 7 การทำงานในสmวนของแสดงผลคmาดิน NPK, pH, RH, EC เมนูเทียบคmา และคูmมือ 

1) คลิกท่ีปุ̄มเร่ิม 

2) แสดงหน7าท่ี 2 พร7อมแสดงคmาดิน NPK, pH, RH, EC  

3) เมื่อคลิกปุ¯มเทียบคmาจะแสดงผลหน7าเมนูเทียบคmา โดยมีชื่อตามลำดับดังนี้ ปุ¯มคmาความช้ืน  

ปุ¯มคmาปุ°ยในดิน ปุ¯มคmากรด - ดmาง ปุ¯มคmาความเค็มดิน เมื่อกดเข7าไปในแตmละปุ¯มจะเป�นการเทียบคmาของคmาดิน

จากข7อมูลที่ดึงมาจาก Firebase Realtime Database จะได7ข7อมูลออกมาวmาคmาดินมีคmาเหมาะสมหรือไมmและ

เหมาะสมท่ีจะนำไปปลูกพืชชนิดใด 

4) เม่ือคลิกปุ̄มคูmมือจะแสดงผลหน7าคูmมือการใช7งานแอปพลิเคชัน และเคร่ืองมือวัดคmาดิน 

 4.2.2  สร7างแอปพลิเคชัน โดยใช7โปรแกรม Android Studio แล7วทำการเขียนแอพ

พลิเคชันตามท่ีได7วางแบบ UXUI ไว7 จากน้ันเช่ือมตmอเข7ากับฐานข7อมูล Firebase Realtime Database  

 

 2 

 1 

 4 

3 
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ผลการทดสอบ 

  จากการทดสอบคmาจากการวัด Sensor ความชื้น ความเป�นกรดดmาง ธาตุอาหารและความเค็มจำนวน

ท้ังหมด 10 คร้ัง ผู7จัดทำได7ทำการหาคmาเฉล่ียและสmวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได7ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ตารางค9าเฉล่ียและส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงคmาการวัดคmาจากเซนเซอรDตmาง ๆ 

 

 

รายการ จำนวนคร้ัง ค9าเฉล่ีย )𝑿"( ส9วนเบ่ียงเบน S.D 

ความเป�นกรด -ดmาง  

ธาตุอาหาร 

ความช้ืน 

ความเค็ม 

10 

10 

10 

10 

7.7900 

39.5000 

93.5000 

12.7710 

.11005 

1.90029 

1.26930 

.20157 

7.8 7.8 7.9 7.9 7.6 7.9 7.8 7.8 7.8 7.6

38 38 36 40 38 40 41 41 42 41

94 90 93 94 94 94 94 94 94 94

12.3 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9 12.8 13.01 12.9 12.8

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กราฟแสดงค9าการวัดค9าจากเซนเซอรOต9าง ๆ 

กรด-ดmาง ธาตุอาหาร ความชื้น ความเค็ม 
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สรุปและอภิปรายผล  

การสร7างเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things นั้นจะผลประกอบไปด7วยผลท่ี

ได7รับจากการทำโครงการคือ เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things แสดงผลข7อมูลการ

วัดบนแอพพลิเคชันพร7อมทั ้งข7อแนะนำในการแก7ไขป�ญหาเบื ้องต7น ผลการทดลองอmานคmาจาก Sensor          

คmา Sensor ในการวัดแตmละครั้งมีคmาไมmแตกตmางกันมากจากการทดลองวัดจากจำนวน 10 ครั้งโดยแตmละคร้ัง

หmางกัน 1 ชั่วโมง ซึ่งมีผล ดังนี้ ความเป�นกรด-ดmาง มีคmาเฉลี่ย (𝑋$) 7.79 สmวนเบี่ยงเบน S.D .11 ธาตุอาหาร มี

คmาเฉลี่ย (𝑋$) 39.50 สmวนเบี่ยงเบน S.D 1.90 ความชื้น มีคmาเฉลี่ย (𝑋$)  93.50 สmวนเบี่ยงเบน S.D 1.26 และ 

ความเค็ม มีคmาเฉลี่ย (𝑋$) 12.77 สmวนเบี่ยงเบน S.D .20 การสmงข7อมูลขึ้น Firebase ผลการสmงข7อมูลจาก 

Sensor ไปย ัง Firebase Realtime Database สามารถเช ื ่อมต mอและส mงค mาไปย ัง Firebase Realtime 

Database ได7โดยคmา Sensor ที ่อmานจาก Serial monitor ตรงกับคmาที ่แสดงผลบน Firebase Realtime 

Database การสmงคmา Sensor ขึ้นแอพพลิเคชัน สามารถแสดงข7อมูลความเป�นกรด-ดmาง ธาตุอาหาร ความช้ืน

และความเค็มได7ตรงกับคmาที ่แสดงบน Firebase Realtime Database และสามารถบันทึกข7อมูลการวัด

ย7อนหลังโดยการใช7 Backup ของตัว Firebase Database ได7เพ่ือนำข7อมูลไปใช7ประโยชนDตmอไปได7 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู 7จ ัดทำโครงการเครื ่องมือตรวจสอบสภาพดินผmานระบบ Internet of Things การออกแบบ 

และการสร7างเครื่องมือในครั้งนี้ สำเร็จได7ด7วยความอนุเคราะหDของบุคคลหลายทmาน ผู7มีพระคุณทmานแรกคือ 

อาจารยDกิตติ จุ7ยกำจร ซึ่งเป�นที่ปรึกษาโครงการ รวมไปถึงอาจารยDสาขาคอมพิวเตอรDทุกทmาน ทmานที่สองคือ 

นายภานุพงษD คงจิว นักทดลองวิทยาศาสตรDวิจัย ศูนยDเชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร7างสรรคD สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี ที่ให7ความกรุณาในการชี้แนะและให7ข7อมูล ทmานที่สาม คือ นางสาวกนกพร ปรีเปรม 

เจ7าหน7าที่ประชาสัมพันธD สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี ที่ชmวยประสานงานในการเข7าติดตmอกับศูนยD

เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร7างสรรคDและสุดท7ายกรมพัฒนาที่ดินที่ได7ให7ความกรุณาในการให7ข7อมูลและ

คำแนะนำในการทำโครงการในครั้งน้ี ขอขอบคุณบิดามารดา ที่ได7อยูmเบื้องหลังในความสำเร็จและชmวยเหลือ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการรวมถึงได7ให7กำลังใจตลอดมา และขอขอบคุณผู7ที่เกี่ยวข7องทุกทmาน 

ท่ีคmอยชmวยเหลือในการจัดทำโครงการ 
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การจำแนกรูปภาพบุคคลและรูปภาพที่ไม7ใช7ประเภทบุคคลด<วยโครงข7ายเรซิดวลแบบลึก

และซัพพอรGตเวกเตอรGแมชชีน 

Portrait and Non-Portrait Image Classification using Deep Residual Network 

and Support Vector Machine 

 
พีรณัฐ  มีสกุล1 ศรัณยD  วะรินทรD2  เศวต สมนักพงษD3 
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บทคัดย7อ 

 งานวิจัยน้ีนำเสนอระบบจำแนกรูปภาพประเภท Portrait (รูปภาพประเภทบุคคล) และ Non-Portrait 

(รูปภาพที่ไมgใชgประเภทบุคคล) ออกจากกันโดยการประยุกตDใช7 Convolution Neuron Network โมเดล 

Deep Residual Network(ResNet) และ  Support Vector Machine(SVM) ซ ึ ่ ง เป { นว ิ ธ ี ก ารแบบใหมg  

วัตถุประสงคDของงานวิจัยคือเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบจำแนกรูปภาพบุคคลและรูปภาพที่ไมgใชg

ประเภทบุคคลด7วยโครงขgายเรซิดวลแบบลึกและซัพพอรDตเวกเตอรDแมชชีน โดยการวิจัยเริ่มจากการออกแบบ

ระบบ จากนั้นเก็บข7อมูลรูปภาพตัวอยgางสำหรับการทดลองจำนวนทั้งหมด 400 รูป โดยแบgงเป{น Portrait 

(รูปภาพประเภทบุคคล) 200 รูป และ Non-Portrait (รูปภาพที่ไมgใชgประเภทบุคคล) 200 รูป จากนั้นใช7 

Convolution Neuron Network โมเดล Deep Residual Network (ResNet) ในการสกัดคุณลักษณะเดgน

ของรูปภาพและ Support Vector Machine(SVM) ในการสร7างโมเดลสำหรับการจำแนก จากนั ้นวัด

ประสิทธิภาพของการทดลองโดยการวัดคgา Precision Recall และ Accuracy ตามลำดับ ซึ่งผลการทดลองท่ี

ได7มีความถูกต7องของการจำแนกมากสุดร7อยละ 98  

 

คำสำคัญ:  การจำแนกรูปภาพ โครงขgายประสาทเทียม  ป�ญญาประดิษฐD  ซัพพอรDตเวกเตอรDแมชชีน 

 

Abstract 

 This paper proposes a novel Portrait and Non-Portrait Image Classification using Deep 

Residual Network and Support Vector Machine. The research objectives are developing and 

evaluating performance of a Portrait and Non-Portrait Image Classification using Deep Residual 
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Network and Support Vector Machine. The research starts from system design, then perform 

data collection for 400 images. The dataset contains two classes, Portrait and Non-Portrait. 

Convolution Neural Network with Deep Residual Learning Network is applied to extract image 

feature, then the features are fed into Support Vector Machine to create a classification model. 

The performance evaluation performs by measuring precision, recall and accuracy. The 

classification result shows that; the system is able to classify the image with 98% accuracy. 

 

Keywords: Image Classification, Artificial Intelligent, Neural Network, Support Vector Machine 

 

บทนำ 

 ในป�จจุบันข7อมูลประเภทรูปภาพมีแนวโน7มที่จะมีปริมาณมากขึ้นอยgางรวดเร็ว สืบเนื ่องมาจาก

เคร่ืองมือและอุปกรณDท่ีใช7ในการถgายภาพตgางเร่ิมเป{นท่ีนิยม และถูกนำมาใช7อยgางกว7างขวาง ซ่ึงในป�จจุบัน การ

ถgายรูปภาพสามารถถgายได7ด7วยกล7องของโทรศัพทDมือถือ หรือกล7องดิจิตอล สามารถถgายรูปที่ไหนก็ได7ตามท่ี

ต7องการได7ตลอดเวลา ด7วยเหตุผลน้ีการถgายภาพมีความเป{นท่ีนิยมมากข้ึน ผลท่ีตามมาจึงทำให7มีข7อมูลประเภท

รูปภาพตgางเพิ่มขึ้นด7วยเชgนกัน ซึ่งป�ญหาที่ตามมาคือการจำแนกประเภทของรูปภาพด7วยความสามารถของ

มนุษยDนั้นอาจไมgเพียงพออีกตgอไป ดังนั้น ผู7วิจัยได7ศึกษาข7อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข7องเพื่อพัฒนาระบบจำแนก

รูปภาพ โดยกำหนดขอบเขตให7จำแนกภาพประเภท Portrait (ภาพบุคคล) ออกจากภาพชนิดอื ่นเพื ่อลด

ระยะเวลาในการค7นหาและจัดการกับรูปภาพ Portrait (ภาพบุคคล) ซึ่งเป{นงานวิจัยที่ยังไมgเคยมีมากgอน ใน

งานวิจัยนี ้ การทดลองทำโดยการประยุกตDใช7 Convolution Neural Network(CNN) รgวมกับ Support 

Vector Machine(SVM) ซึ่งผลการทดลองแสดงให7เห็นวgา ระบบสามารถจำแนกรูปภาพบุคคลออกจากภาพ

ประเภทอื่นได7โดยให7ความถูกต7องในการจำแนกสูงสุดถึงร7อยละ 98 ซึ่งข7อผิดพลาดสgวนใหญgนั้นเกิดขึ้นกับ

รูปภาพท่ีมีอัตลักษณDไมgชัดเจน 

 

วัตถุประสงคGการวิจัย 

 1) เพื่อพัฒนาระบบจำแนกรูปภาพบุคคลและรูปภาพที่ไมgใชgประเภทบุคคลด7วยโครงขgายเรซิดวลแบบ

ลึกและซัพพอรDตเวกเตอรDแมชชีน  

 2) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบระบบจำแนกรูปภาพบุคคลและรูปภาพที่ไมgใชgประเภทบุคคลด7วย

โครงขgายเรซิดวลแบบลึกและซัพพอรDตเวกเตอรDแมชชีน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู7วิจัยได7นำเสนอวิธีดำเนินงานตามหัวข7อตgอไปน้ี 

1. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา 

2. การสกัดลักษณะเดgนของรูปภาพโดยใช7 ResNet 

3. การสร7างโมเดลการจำแนกประเภทด7วย Support Vector Machine(SVM) 

4. การทดลองจำแนกประเภทรูปภาพ 

5. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

 

1. ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา 

 การพัฒนาระบบได7ออกแบบการทำงานตามอัลกอริทึมน้ี 

 
ภาพท่ี 1 อัลกอริทึมการทำงานโดยรวมของระบบ 

 

ภาพรวมการทำงานของระบบจะเร่ิมจากการนำรูปภาพท้ังหมดในชุดข7อมูลตัวอยgางมาสกัดหาลักษณะ

เดgนโดยใช7โครงขgาย ResNet ซ่ึงลักษณะเดgนคร่ึงหน่ึงจะถูกแบgงออกไปเป{นชุดข7อมูลสำหรับการเรียนรู7เพ่ือสร7าง

โมเดลในการจำแนกภาพถgาย อีกสgวนหน่ึงจะถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพด7านความแมgนยำของระบบ โดยใช7

เคร่ืองมือทางสถิติซ่ึงจะอยูgในสgวนท7ายของรายงานวิจัยน้ี 
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2. การสกัดลักษณะเด7นของรูปภาพโดยใช< ResNet 

ภาพตัวอยgางท้ังหมดท่ีใช7ในการทดลองน้ีจะถูกแบgงออกเป{น 2 ชุดข7อมูล โดยชุดหน่ึงจะถูกเรียกวgา “ชุด

ข7อมูลสำหรับการเรียนรู7” และอีกชุดหน่ึงเรียกวgา “ชุดข7อมูลสำหรับการทดสอบ” ซ่ึงในข้ันตอนน้ีภาพตัวอยgาง

ท่ีต7องการทำการทดลองจะถูกกำหนดให7เป{นอินพุต จากน้ันป�อนเข7าสูg ResNet เพ่ือสกัดหาลักษณะเดgนของแตg

ละภาพซ่ึงลักษณะเดgนท่ีได7มาจะถูกเรียกวgา Feature Map เพ่ือนำมาใช7ในการจำแนกรูปภาพ โดยการทำงาน

ของ ResNet ในแตgละช้ัน มีข้ันการทำงานตาม อัลกอริทึมด้ังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปภาพอัลกอริทึมของ ResNet-18 

 

 ResNet ที่ใช7ในการสกัดลักษณะเดgนของรูปภาพถูกนำมาใช7ทั ้งหมด 3 รูปแบบ ประกอบไปด7วย 

ResNet-18 ResNet-50 และ ResNet-101 ซึ่งแตgละรูปแบบตgางกันที่จำนวนรอบในการสกัด ลักษณะเดgนของ 
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โครงขgาย ResNet คือ การทำ Convolution กับภาพอินพุตโดยจะมีการบวกกันของคุณลักษณะเดิมกับ

คุณลักษณะที่ทำการ Convolution ออกมาแล7ว ResNet แตgละตัวจะมีจำนวนรอบในการสกัดที่ไมgเทgากันเร่ิม

จาก ResNet-18 จะมีรอบการทำ 5 ครั้ง ResNet-50 จะมีรอบการทำ 16 ครั้ง และ ResNet-101 จะมีรอบ

การทำ 33 คร้ัง 

 ได7จากผลลัพธDท่ี  ResNet คือคgาลักษณะเดgนของอินพุต จะถูกแปลงให7อยูgในรูปแบบของ เวกเตอรD

ลักษณะเดgน (Feature Vector) โดยจะได7จำนวนของเวกเตอรDลักษณะเดgนเทgากับจำนวนรูปที่นำมาสอนให7กับ

ตัว Model จากนั้นเวกเตอรDลักษณะเดgนของชุดการสอนจะถูกนำเข7าสูgขบวนการเรียนรู7ข7อมูลด7วยเทคนิค 

Support Vector Machine (SVM) 

 

3. การสร<างโมเดลการจำแนกประเภทด<วย Support Vector Machine (SVM) 

เวกเตอรDลักษณะเดgนที่ได7จาก ResNet ถูกนำมาสร7าง Model ในการจำแนกโดยใช7 SVM ซึ่งในการ

ทดลองนี้ผู 7ทดลองได7กำหนด Kernel Function ในการแบgงกลุgมข7อมูลทั้งหมด 3 Function ได7แกg Linear 

Polynomial และ Gaussian 
 

 
 

ภาพท่ี 3 Kernel Function ท้ัง 3 ประเภท 

 

 การแบgงสgวนของข7อมูลจะถูกแบgงสgวนไปตาม Kernel Function ที่ใช7งาน หลังจากที่แบgงสgวนของ

ข7อมูลโดย Kernel Function ข7อมูลแตgละประเภทจะถูกจำแนกออกจากกันตามประเภทของ Kernel 

Function  หลังจากผgานการแบgงสgวนประเภทของภาพโดย SVM แล7ว ในสgวนข้ันตอนการทดสอบความแมgนยำ

ของโมเดล ภาพตัวอยgางจากชุดข7อมูลสำหรับการทดสอบ จะถูกนำมาสกัดลักษณะเดgนด7วย ResNet เพื่อให7

ได7มาซ่ึงเวกเตอรDลักษณะเดgน เชgนเดียวกับภาพท่ีถูกนำมาสอนเพ่ือเป{น Model จากน้ันนำเวกเตอรDลักษณะเดgน 

ของภาพที่จะทดสอบมาเป{นอินพุตให7กับ Model เพื่อหาข7อสรุปวgาคุณลักษณะเดgนภาพที่นำมาทดสอบนั้นมี

ความเหมือนกับภาพประเภท Portrait หรือ Non-portrait เม่ือถูกระบุแล7วรูปภาพท่ีทดสอบจะถูกคัดลอกและ

บันทึกไปยังตำแหนgงท่ีได7ระบุไว7ในตัวของระบบ 
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4. การทดลองจำแนกประเภทรูปภาพ 

รูปภาพตัวอยgางท้ังหมดท่ีถูกนำมาใช7ในการทดลองนี้ถูกจำแนกออกเป{น 2 ประเภท ได7แกg Portrait และ 

Non-Portrait ซึ่งจะมีทั้งหมดรวม 400 รูป จากนั้นภาพตัวอยgางจะถูกแบgงออกเป{นชุดข7อมูลสำหรับการเรียนรู7  

200 รูป ประกอบไปด7วย รูปสำหรับฝ�ก Model ที่เป{นภาพ Portrait 100 รูป และ Non-Portrait 100 รูป 

และสgวนท่ีเหลือ  200 ภาพ จะถูกจัดเป{นชุดข7อมูลสำหรับการทดสอบ 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยgางรูปภาพประเภท Portrait 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยgางรูปภาพประเภท Non-Portrait 

 

การประเมินประสิทธิภาพของการจำแนกภาพทำโดยใช7การวัดคgาดังตgอไปน้ี  

1. Precision คือ ความแมgนยำจริงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริง    

2. Recall คือ คgาความแมgนยำของส่ิงท่ีไมgเกิดข้ึนจริง  

3. Accuracy คือ คgาความถูกต7องท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ภาพท่ี 7 รูปภาพตาราง Confusion Matrix 

                                                 (1) 

 

                                                   (2) 

 

                                       (3) 

 

โดยท่ีแตgละชgองของ confusion matrix มีความหมายดังน้ี 

True Positive (TPs) คือคgาท่ีต7องการให7เป{นจริงและเกิดข้ึนจริง 

False Positive (FPs) คือคgาท่ีต7องการให7เป{นจริงแตgไมgเกิดข้ึนจริง 

False Negative (FNs) คือคgาท่ีไมgต7องการให7เป{นจริงแตgเกิดข้ึนจริง  

True Negative (TNs) คือคgาท่ีไมgต7องการให7เป{นจริงและไมgเกิดข้ึนจริง 

  

4. การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

ผลการวิจัยมีความถูกต7องสูงสุดร7อยละ 98 เป{นไปตามวัตถุประสงคDท่ีต้ังไว7 จากการทำสอบการใช7 

ResNet และ SVM ให7ความถูกต7องมากท่ีสุด ผลลัพธDท่ีได7มีตามตารางดังน้ี 

 

 

 

 

TPsprecision
TPs FPs

=
+

TPsrecall
TPs FNs

=
+

TPs TNsaccuracy
TPs TNs FPs FNs

+
=

+ + +
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ตารางท่ี 1 คgาความแมgนยำ คgา Recall และคgาความถูกต7องของการใช7 ResNet และ SVM ในการทดสอบ

จำแนกรูปภาพ 

ResNet Type Kernel Function Precision Recall Accuracy 

1.ResNet18 Linear 1 0.9091 0.95 

Gaussian 0 0 0.5 

Polynomial 0.96 0.9057 0.93 

2.ResNet50 Linear 1 0.9259 0.96 

 Gaussian 1 0.5 0.5 

 Polynomial 1 0.8264 0.8950 

3.ResNet101 Linear 1 0.9615 0.98 

 Gaussian 1 0.5 0.5 

 Polynomial 0.97 0.9238 0.945 

จากตารางที่ 1 คgาความถูกต7องมีคgาสูงสุดอยูgที่ร7อยละ 98 โดยใช7 ResNet101 Kernel Function เป{น 

Linear คgาความถูกต7องโดยเฉลี ่ยแล7ว Kernel Function ที ่ม ีคgาความถูกต7องมากที ่ส ุดจะเป{น Kernel 

Function ประเภท Linear ทั้งหมด ซึ่งก็จะสามารถสรุปได7วgาข7อมูลที่ถูกนำไปสอนและการทดสอบมีการ

จำแนกประเภทกันอยgางชัดเจนจึงทำให7 Kernel Function ประเภท Linear สามารถจำแนกได7ผลลัพธDท่ีดีท่ีสุด 

  

อภิปรายผล 

จากผลการทดลอง พบวgาคgาความถูกต7องของ Model ท่ีถูกสร7างข้ึนจากลักษณะเดgนท่ีได7จาก ResNet มี

คgาที่แตกตgางกันออกไปตาม Kernel Function ที่ใช7งานซึ่ง Kernel Function ประเภท Linear มีผลคgาความ

ถูกต7องมากที่สุดถึงร7อยละ 98 ในขณะท่ี Kernel Function ประเภท Gaussian ที่ไมgสามารถจำแนกประเภท

ของรูปภาพได7เลย เนื่องจากข7อมูลของรูปภาพมีความแตกตgางกันในเชิงเส7น แตg Kernel Function ประเภท 

Gaussian เหมาะกับข7อมูลที่เป{นในลักษณะที่ไมgเป{นเชิงเส7น จึงทำให7 Kernel Function ประเภท Gaussian 

ไมgสามารถทำการจำแนกประเภทของรูปภาพได7 ซึ่งจะสรุปได7วgาข7อมูลมีความแตกตgางกันอยgางชัดเจนในเชิง

เส7น 
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ภาพท่ี 8 ตัวอยgางรูปภาพท่ีเป{น Portriat และจำแนกเป{น Potrait 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยgางรูปภาพท่ีเป{น Non-Portrait แตgจำแนกเป{น Portrait 

 

จากรูปภาพตัวอยgางจะเห็นได7วgาภาพท่ีทำการจำแนกผิด อาจเกิดจากในรูปภาพมีส่ิงท่ีเหมือนกับลักษณะ

เดgนของ Model จุดใดจุดนึงของภาพจึงทำให7รูปภาพถูกจัดเข7าไปอยูgในประเภทนั้น หรืออาจเกิดจากป�จจัย

หลายๆ อยgางเชgน รูปอาจมีความไมgคมชัด ลักษณะเดgนไมgชัดเจนในรูปภาพ หรือ ลักษณะเดgนในรูปภาพมีหลาย

จุดจึงทำให7มีการจำแนกท่ีผิดเพ้ียน 

 

สรุปผลและข<อเสนอแนะ 

การดำเดินงานของการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคDที่ได7กำหนดไว7คือเพื่อพัฒนาระบบจำแนกรูปภาพประเภท

บุคคล และเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบจำแนกรูปภาพประเภทบุคคล ซ่ึงจากการทดลองมีผลลัพธDของคgา

ความถูกต7องมากสุดอยู gที ่ร 7อยละ98 โดยใช7  ResNet-101 รgวมกับ Linear Kernel Function ซึ ่งผู 7วิจัยมี

ข7อเสนอแนะ คือ ควรมีข7อมูลที่นำมาสอนให7กับ Model เยอะขึ้น เมื่อมีรูปภาพที่ทำการ Train ให7กับ Model 

เยอะข้ึนจะทำให7การจำแนกมีความถูกต7องมาย่ิงข้ึน  
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การนำไปใช7งานตgอผู7ที่สนใจสามารถนำไปใช7กับงานจำแนกภาพตgางๆได7ระบบจะสามารถจำแนกได7

ตามรูปภาพที่นำมาสอนให7กับ Model เชgนการ Train รูปรถ Model ก็จะสามารถจดจำรูปของรถได7 สgวนของ 

โครงขgาย Convolution ในการ Train งานวิจัยนี้ใช7 ResNet ในการ Train และ Test ข7อมูล ซึ ่งผู 7ที ่สนใจ

สามารถทำการเปลี่ยนในสgวนของโครงขgาย Convolution เป{นแบบอื่นๆ ได7 เชgน GoogleNet DarkNet Vgg 

หรือ SqueezeNet เป{นต7น ทั้งนี้ผู7ที่สนใจสามารถสร7างโครงขgาย Convolution ของตนเองในการ Train และ 

Test ได7  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ นั้นสำเร็จขึ้นได7โดยได7รับความชgวยเหลืออยgางดียิ่งจาก อาจารยDเศวต สมนักพงษD อาจารยDท่ี

ปรึกษา ที่ได7ให7คำเสนอแนะ แนวคิดและให7ความรู7ในการจัดทำงานวิจัย ตลอดจนการแก7ไขข7อบกพรgองตgางๆ 

มาโดยตลอด จนงานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณD ผู7วิจัยขอกราบขอบพระคุณด7วยความเคารพอยgางสูงไว7 ณ โอกาสน้ี 
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คือ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนเรียนภาค

การศึกษาฤดูร7อน  ปGการศึกษา 2562 จำนวน 61 คน เปqนการวิจัยเชิงสำรวจการ วิเคราะหDข7อมูลโดยใช7สถิติเชิง

พรรณนา ผู7วิจัยทำการเก็บรวบรวมข7อมูลจากแบบสอบถามแล7วนำมาวิเคราะหDข7อมูลโดยใช7การแจกแจงความถ่ี 

คjาร7อยละ คjาเฉลี่ย สjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหDคjาที (t-test) แบบ Independent Samples วิเคราะหDโดย

ใช7คjาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตjางเปqนรายคูjด7วยวิธีของ 

Scheffe ผลการศึกษาพบวjา เพศ อายุ ชั้นปG ไมjมีความแตกตjางทางด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและ

คุณภาพการบริการอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สjวนลักษณะวิชามีความแตกตjางทางด7านคุณภาพระบบ

และคุณภาพการบริการอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยนักศึกษากลุjมที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวมี

คะแนนความพึงพอใจในปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการที่มากกวjากลุjมท่ี

เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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คำสำคัญ :  พฤติกรรมการเรียน ระบบอิเล็กทรอนิกสD ปnจจัยท่ีมีผลกระทบตjอการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD  

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD 

 

Abstract 

 The study of learning behavior on electronic systems of Home Economics Program 

students, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University aims to 1) study personal factors and 

electronic learning behavior of Home Economics Program students, Faculty of Education, 

Ramkhamhaeng University, 2) study quality level of system, Information and service quality factors 

affecting learning electronic systems and 3) compare system, Information and service quality 

factors affecting electronic systems usage by personal status factors. The participants were 61 

Home Economics Program students who registered for 2019 summer course. This study is a survey 

research with descriptive statistics as the data analysis method. Analysis statistics untilled were : 

frequency, percentage, average, standard deviation. The techniques used for testing purposes 

were: t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), scheffe’s paired comparison. The results found 

that there were no differences in system, information, and service quality from genders, ages, and 

college years, at p<0.05 of statistical significance level meanwhile there were differences in subject 

features from system and service quality at p<0.05 of statistical significance level. In addition 

theory-focused group rated system, information, and service quality factors significance levels 

higher than theory and practical groups at p<0.05 of statistical significance level. 

 

Keywords: learning behavior, electronic system, affected electronic system learning factors, 

Home Economics Program students                 

 

บทนำ 

 จากสถานการณDการแพรjระบาดของโรคโควิด-19 สjงผลตjอการจัดการเรียนการสอนและเกิดการ

แพรjหลายของแนวทางจัดการเรียนรู7ออนไลนDผjานเครือขjายอินเทอรDเน็ต และสารสนเทศขึ้นอยjางมากมาย 

ดังนั ้น การจัดการศึกษาก็ต7องปรับเปลี ่ยนให7เกิด New Normal  Education ที ่ต7องต7องเปลี ่ยนวิธีคิด 

(Mindset) วิธีเรียนรู7 วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคล7องกับสถานการณDปnจจุบันที่นำมาใช7กันทั่วโลกเพื่อให7การ

จัดการศึกษาเปqนไปอยjางมีประสิทธิภาพ  ทำให7ผู7สอนในฐานะผู7ถjายทอดองคDความรู7ให7แกjผู7เรียนตjางก็มีการ

ปรับตัว และเตรียมทักษะเพ่ือรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู7แบบใหมjอยjางทันทjวงที  
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 การเรียนรู7ออนไลนD )Online Learning) ในสถานการณD New Normal ได7นำมาสูjการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมโดยถูกทดแทนด7วยอุปกรณDเทคโนโลยีใหมj ได7แกj ระบบ Learning 

Management System เชjน Moodle2 Google Classroom, Live VDO การถjายทอดสด เชjน Facebook 

Live, VDO Conference การเรียนผjานห7องเรียนเสมือนจริง เชjน Zoom, Google Meet, VDO servers      

การดูวิดีโอย7อนหลัง (Cloud storage) การสjงงาน เชjน Google Drive Dropbox  Messaging applications 

และการสjงข7อความ เชjน Line Facebook   เทคโนโลยีที่กลjาวมาข7างต7นเปqนไปตามผลการศึกษาของ Charles 

Dziuban (2018) พบวjา การเรียนรู7แบบผสมผสานจะนำหน7าเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหมj แตjวิวัฒนาการ

จะผูกพันกับเทคโนโลยีการสื่อสารข7อมูลในปnจจุบัน ขณะท่ีวิชัย  วงษDใหญj และ มารุต  พัฒผล (2563, หน7า 1) 

กลjาวสรุปวjา  การเรียนรู7ใน New normal เปqนการเรียนรู7ที่มี Platform รวมถึงวิธีเรียนรู7ที่หลากหลาย โดย

ตอบสนองความต7องการของผู7เรียนได7อยjางแท7จริง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได7มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาปรับใช7ในการจัดการเรียน

การสอนภาคฤดูร7อน  ปGการศึกษา 2562 ซึ่งอยูjในชjวงสถาการณDไวรัส “COVID-19” ทางมหาวิทยาลัยได7

จ ัดการเร ียนการสอนผjานระบบออนไลนD 2 ระบบ ซ ึ ่ งเป qนการส ื ่อสารแบบทางเด ียว (One-Way 

Communication) ได7แกj  การบรรยายสดผjานระบบ RU Cyber Classroom และการบรรยายผjานระบบ 

Course on Demand ซึ่งเปqนเทคโนโลยีที่ผสมผสานโดยนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีการสื่อสารมา

ประยุกตDเพื่อให7เกิดประโยชนDกับผู7เรียนที่ไมjสามารถเรียนตามตารางเรียนที่กำหนดได7   นอกจากระบบการ

เรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นให7นั้น ทางผู7สอนได7มีการใช7สื่ออิเล็กทรอนิกสDในรูปแบบตjางๆ เพ่ือ

สื่อสารการเรียนแบบสองทาง (Two-Way Communication) ได7แกj Google classroom, Google meet, 

LINE, Zoom, Facebook และ Microsoft Teams  เปqนต7น  ซึ่งเปqนไปตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปG 

(พ.ศ.2561-2580) ท่ีมุjงเน7นให7ปรับรูปแบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสูjระบบ E-Learning และ Digital 

Education ที่เกิดประโยชนDกับผู7เรียน  มีระบบ On-line Resource สามารถเข7าถึงได7ในรูปแบบที่หลากหลาย  

ทุกที่ทุกเวลาผjานทางคอมพิวเตอรDและสมารDทโฟน ขณะที่วราพร  ดำจับ (2562, หน7า 156) กลjาวสอดคล7อง

กันวjา  การนำสื่อออนไลนDมาใช7สื่อสารในการเรียนการสอนชjวยพัฒนาทักษะในด7านตjางๆ รอบด7านรวมถึงการ

สร7างปฏิสัมพันธDระหวjางผู7สอนและผู7เรียนได7อยjางดี 

 ดังนี้น ผู7วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตรD คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำผลของการวิจัยไปใช7เปqนข7อมูลในการพัฒนาส่ือ

อิเล็กทรอนิกสD รวมถึงให7ผู7เรียนได7มีโอกาสเลือกใช7สื่อเพื่อการเรียนรู7แตjละวิชาด7วยตนเอง และตอบสนองความ

ต7องการของผู7เรียนให7สามารถเรียนรู7ผjานส่ืออิเล็กทรอนิกสDได7อยjางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วัตถุประสงค7การวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาปnจจัยสjวนบุคคลและพฤติกรรมการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรD คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการ

ท่ีมีผลตjอการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD 

3. เพื่อเปรียบเทียบปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการที่มีผลตjอ

การใช7งานระบบ จำแนกตามปnจจัยสถานภาพสjวนบุคคล 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตดnานเน้ือหา  

คุณภาพของการใช7งานระบบปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการ 
 

วิธีการดำเนินการ 

  การวิจัยคร้ังน้ีเปqนการวิจัยเชิงสำรวจ  โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัย  ดังน้ี 

1. ประชาการและกลุ/มตัวอย/าง 

    ประชากรที่ใช7ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตรD คณะ

ศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 279 คน และกลุjมตัวอยjางคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน

ภาคการศึกษาภาคฤดูร7อนปGการศึกษา 2562 จำนวน 61 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

    2.1 ตัวแปรต7น คือ เพศ อายุ ช้ันปGท่ีกำลังศึกษา ลักษณะวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  

 2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD  คณะศึกษาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปnจจัยที่มีผลตjอการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD 3 ด7าน คือ คุณภาพด7านระบบ  

คุณภาพด7านสารสนเทศ  และคุณภาพด7านบริการ 

3. การสรnางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ       

    ผู7วิจัยนำแบบสอบถามที่สร7างแล7วนำไปให7ผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทjาน เปqนผู7ตรวจสอบและปรับปรุง

แก7ไขตามข7อเสนอแนะของผู7เชี่ยวชาญ จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช7กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรD

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที ่ไมjใชjกลุ jมตัวอยjาง จำนวน 20 คน แล7วนำมาวิเคราะหDหาคjาความเชื ่อม่ัน 

(Reliability) โดยใช7วิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ¥าของครอนบาค ได7คjาความเช่ือม่ัน เทjากับ .931 

4. เคร่ืองมือท่ีใชnในการวิจัย 

    เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบjงออกเปqน 3 ตอน ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1 ข7อมูลสถานภาพสjวนบุคคลของผู7ตอบแบบสอบถาม เปqนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) จำนวน 4 ข7อ ได7แกj  เพศ  อายุ ช้ันปGท่ีกำลังศึกษา  ลักษณะวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  

 ตอนที่ 2  พฤติกรรมการใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD คณะ

ศึกษาศาสตรD  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปqนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 5 ข7อ 

ได7แกj  ความถี่ในการใช7งานตjอสัปดาหD  ระยะเวลาการใช7งานตjอครั้ง  ซอฟแวรDหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช7เรียน  

อุปกรณDท่ีใช7งานในการเข7าถึงการเรียน  และวัตถุประสงคDของการใช7งาน   

 ตอนท่ี 3 ปnจจัยท่ีมีผลตjอการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD 3 ด7าน คือ คุณภาพด7านระบบ   

คุณภาพด7านสารสนเทศ  และคุณภาพด7านบริการ จำนวน 15 ข7อ ลักษณะแบบสอบถามเปqนแบบมาตราสjวน

ประมาณคjา (Rating scale) 

5. การเก็บรวบรวมขnอมูล 

     ผู7วิจัยเก็บรวบรวมข7อมูลระหวjางวันที่ 2- 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยแจกแบบสอบถาม จำนวน 

61 ชุด และได7รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณDกลับคืนมา จำนวน 61 ชุด คิดเปqนร7อยละ 100  

6. การวิเคราะห7ขnอมูลและสถิติท่ีใชnในการวิจัย 

6.1 การวิเคราะหDข7อมูลจากวัตถุประสงคDข7อท่ี 1 ปnจจัยสถานภาพสjวนบุคคลและพฤติกรรม 

การเรียนของผู7ตอบแบบสอบถามเปqนข7อมูลที่เปqนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 9 ข7อวิเคราะหD

ข7อมูลโดยใช7สถิติหาคjาความถ่ีและร7อยละ 

6.2 การวิเคราะหDข7อมูลจากวัตถุประสงคDข7อท่ี 2 ระดับคุณภาพของปnจจัยท่ีมีผลตjอการเรียนผjาน 

ระบบอิเล็กทรอนิกสD 3 ด7าน คือ คุณภาพด7านระบบ  คุณภาพด7านสารสนเทศ  และคุณภาพด7านบริการ จำนวน  

15 ข7อ ลักษณะแบบสอบถามเปqนแบบมาตราสjวนประมาณคjา (Rating scale) วิเคราะหDข7อมูลโดยใช7สถิติหา 

คjาเฉล่ีย (�̅�) และสjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

6.3 การวิเคราะหDข7อมูลจากวัตถุประสงคDข7อท่ี 3 เปรียบเทียบปnจจัยด7านคุณภาพระบบคุณภาพ 

สารสนเทศและคุณภาพการบริการท่ีมีผลตjอการใช7งานระบบ จำแนกตามปnจจัยสถานภาพสjวนบุคคล วิเคราะหD 

โดยคjาที (t-test) แบบ Independent Samples วิเคราะหDโดยคjาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)   

และเปรียบเทียบความแตกตjางเปqนรายคูjด7วยวิธีของ Scheffe 

 

ผลการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ผู7ตอบแบบสอบถามสjวนใหญjเปqนเพศหญิง (ร7อยละ 80.3) อายุ 21-25 ปG (ร7อยละ 80.3)

เปqนนักศึกษาชั ้นปG 4 และปG 3 (ร7อยละ 39.3 และ ร7อยละ 27.9 ตามลำดับ) โดยวิชาที ่เรียนผjานระบบ

อิเล็กทรอนิกสDมีทั้งที่เปqนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ (ร7อยละ 50.8)  และวิชาที่เปqนทฤษฎีเพียงอยjางเดียว (ร7อยละ 

49.2) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ข7อมูลปnจจัยสjวนบุคคลและพฤติกรรมการใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษาสาขาวิชา 

            คหกรรมศาสตรD คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รายการ จำนวน ร7อยละ 

1. เพศ 

 หญิง 49 80.3 

 ชาย 12 19.7 

2. อายุ 

 น7อยกวjาหรือเทjากับ 20 ปG 4 6.6 

 21-25 ปG 49 80.3 

 26-30 ปG 3 4.9 

 31-35 ปG 2 3.3 

 36 ปGข้ึนไป 3 4.9 

3. ช้ันปG 

 ปG1 6 9.8 

 ปG2 9 14.8 

 ปG3 17 27.9 

 ปG4 24 39.3 

 มากกวjาปG4 5 8.2 

4. ลักษณะวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 วิชาทฤษฎี 30 49.2 

 วิชาปฏิบัติ 0 0.0 

 ท้ังวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 31 50.8 
 

เมื่อศึกษาลักษณะวิชาตjอพฤติกรรมการใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสDดังตารางท่ี 2 พบวjา วิชาทฤษฎี

เพียงอยjางเดียวและวิชาทฤษฎีและปฏิบัติมีความถี่ในการใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสD ระยะเวลาการใช7ตjอครั้ง 

อุปกรณDที่ใช7งานในการเข7าถึงการเรียน ซอฟแวรDหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช7ใกล7เคียงกัน โดยสjวนใหญjใช7เวลาน7อย

กวjา 2 ครั้งตjอสัปดาหD แตjละครั้งใช7เวลาไมjเกิน 2 ชั่วโมง อุปกรณDที่นิยมใช7คือโทรศัพทDมือถือและโน7ตบุ§ค ซ่ึง

ซอฟแวรDหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช7คือ Google classroom, LINE, Course on demand, Zoom วัตถุประสงคD

การใช7งานสjวนใหญjเพื่อศึกษาบทเรียนทบทวนบทเรียน/ แตjในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจะมีการเข7าใช7เพื่อเข7าถึงข7อมูล

ตjางๆ เชjน เอกสารประกอบการเรียน ทำแบบทดสอบ ทำแบบฝªกหัดมากกวjาวิชาทฤษฎีเพียงอยjางเดียว  
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ตาราง 2 ลักษณะวิชาตjอพฤติกรรมการใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD  

                   คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

การใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสD ลักษณะวิชา  

วิชาทฤษฎี 

 

ท้ังวิชาทฤษฎีและ

วิชาปฏิบัติ 

 จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ 

1. ความถ่ีในการใช7งานตjอสัปดาหD     

 น7อยกวjา 2 คร้ังตjอสัปดาหD 11 44.0 14 56.0 

 3-4 คร้ังตjอสัปดาหD 11 55.0 9 45.0 

 ต้ังแตj5คร้ังตjอสัปดาหDข้ึนไป 8 50.0 8 50.0 

2. ระยะเวลาการใช7ตjอคร้ัง     

 ไมjเกิน 2 ช่ัวโมง 13 46.4 15 53.6 

 3-4 ช่ัวโมง 11 55.0 9 45.0 

 มากกวjา 5 ช่ัวโมง 6 46.2 7 53.8 

3. อุปกรณDท่ีใช7งานในการเข7าถึงการเรียน     

   โทรศัพทDมือถือ 23 48.9 24 51.1 

   คอมพิวเตอรDต้ังโต§ะ 4 50.0 4 50.0 

   โน7ตบุ§ค 14 43.8 18 56.3 

   แท็บเล็ต 2 50.0 2 50.0 

4. ซอฟแวรDหรือแอพพลิเคช่ันท่ีใช7เรียน     

 Course on demand 15 53.6 13 46.4 

 Zoom 12 50.0 12 50.0 

 Facebook 2 33.3 4 66.7 

 LINE 16 47.1 18 52.9 

 Google classroom 17 48.6 18 51.4 

 Google meet 4 80.0 1 20.0 

5. วัตถุประสงคDการใช7งาน     

 เพ่ือศึกษาบทเรียนทบทวนบทเรียน/ 29 50.9 28 49.1 

 เพ่ือดาวนDโหลดเอกสารประกอบการเรียน 15 42.9 20 57.1 

 เพ่ือทำแบบทดสอบ 6 35.3 11 64.7 
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การใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสD ลักษณะวิชา  

วิชาทฤษฎี 

 

ท้ังวิชาทฤษฎีและ

วิชาปฏิบัติ 

 จำนวน ร7อยละ จำนวน ร7อยละ 

 เพ่ือทำแบบฝªกหัด 11 42.3 15 57.7 

 เพ่ือสjงการบ7าน 19 51.4 18 48.6 

 เพ่ือติดตjอส่ือสารผjานกระดานสนทนาห7องสjวนตัว/ 15 62.5 9 37.5 

 เพ่ือติดตjออาจารยDผู7สอน 12 48.0 13 52.0 
 

 เม่ือทำการเปรียบเทียบข7อมูลท่ัวไปตjอความพึงพอใจปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและ

คุณภาพการบริการ ดังตารางที่ 3 พบวjา เพศ อายุ ชั้นปG มีคะแนนความพึงพอใจไมjความแตกตjางกันทางด7าน

คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สjวนลักษณะ

วิชามีคะแนนความพึงพอใจแตกตjางกันทางด7านคุณภาพระบบและคุณภาพการบริการอยjางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05) จึงทำการเปรียบเทียบปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการที่มี

ผลตjอการใช7งานระบบระหวjางวิชาทฤษฎีกับวิชาทฤษฎีและปฏิบัติตjอไป 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบข7อมูลท่ัวไปตjอปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการ 

ขnอมูลสถานภาพส/วนบุคคล คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพการบริการ 

ระดับ Sig. ระดับ Sig. ระดับ Sig. 

1. เพศ  0.97  0.63  0.91 

   ชาย 4.2  4.2  4.1  

   หญิง 4.2  4.3  4.2  

2. อายุ  0.72  0.46  0.29 

   น7อยกวjาหรือเทjากับ 20 ปG 4.0  3.9  3.9  

   21-25 ปG 4.2  4.3  4.2  

   26-30 ปG 3.8  4.2  3.7  

   31-35 ปG 4.0  3.5  3.5  

   36 ปGข้ึนไป 3.9  3.8  3.7  

3. ช้ันปG  0.47  0.23  0.39 

   ปG1 4.1  3.8  3.8  

   ปG2 4.6  4.4  4.4  
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ขnอมูลสถานภาพส/วนบุคคล คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพการบริการ 

ระดับ Sig. ระดับ Sig. ระดับ Sig. 

   ปG3 4.2  4.4  4.2  

   ปG4 4.1  4.0  4.1  

   มากกวjาปG4 3.9  4.0  3.8  

4. ลักษณะวิชา  0.00*  0.06  0.03* 

วิชาทฤษฎี 4.4  4.4  4.4  

ท้ังวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ 3.9  4.0  4.0  

หมายเหตุ *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากการสำรวจพบวjานักศึกษาที่ใช7งานระบบอิเล็กทรอนิกสDมีความคิดเห็นตjอปnจจัยด7านคุณภาพระบบ 

คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการที่มีผลตjอการใช7งานระบบในภาพรวมทั้ง 3 ด7านอยูjในระดับมาก 

เมื่อทำการเปรียบเทียบระหวjางนักศึกษากลุjมที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวกับกลุjมที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD ดังตาราง 4 พบวjา ปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการ

บริการที่มีคะแนนการใช7งานระบบของนักศึกษากลุjมที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวมีคjามากกวjากลุjมที่เรียนท้ัง

ทฤษฎีและปฏิบัติอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ยกเว7นด7านคุณภาพสารสนเทศในภาพรวมและเรื่อง

เนื้อหาวิชาที่นักศึกษาได7รับจากการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDสร7างความเข7าใจให7นักศึกษามากขึ้น เรื่อง

เนื้อหาวิชาที่นักศึกษาได7รับจากการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDมีความนjาสนใจ ด7านคุณภาพการบริการ 

เรื่องการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDมีชjองทางสำหรับติดตjอสื่อสารกับผู7สอนรายวิชาที่เรียนที่เข7าถึงได7งjาย 

เชjน Facebook, Line, เบอรDติดตjอ เรื่องการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDจัดเตรียมชjองทางการชjวยเหลือ

และคำแนะนำการใช7งานระบบไว7อยjางเหมาะสม และเรื่องชjองทางการสื่อสารผjาน Facebook, Line ชjวยเพ่ิม

ชjองทางในการติดตjอสื ่อสารกับผู7สอนและผู7เรียนด7วยกันได7งjายไมjแตกตjางกันอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05)  
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการท่ีมีผลตjอการใช7

งานระบบระหวjางวิชาทฤษฎีกับวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 

รายการ วิชา

ทฤษฎี 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

วิชา

ทฤษฎี

และ

ปฏิบัติ 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

Sig. 

1. คุณภาพดnานระบบ 

1.1 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถเข7าถึง

ระบบได7งjาย 

4.4 มาก 4.0 มาก 0.03* 

1.2 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถเข7าถึง

วิชารหัสใหมjและรหัสเกjาได7อยjางถูกต7อง 

4.5 มาก

ท่ีสุด 

4.0 มาก 0.02* 

1.3 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถ

ตอบสนองได7ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4.4 มาก 3.8 มาก 0.00* 

1.4 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถใช7งาน

ได7อยjางตjอเน่ืองตลอดเวลาหลังการเข7าสูjระบบ 

4.5 มาก

ท่ีสุด 

3.8 มาก 0.00* 

1.5 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถใช7งาน

ได7ตลอดเวลาท่ีต7องการ 

4.5 มาก

ท่ีสุด 

4.0 มาก 0.01* 

รวม 4.4 มาก 3.9 มาก 0.02* 

2. คุณภาพดnานสารสนเทศ 

2.1 ทjานคิดวjาเน้ือหาวิชาท่ีทjานได7รับจากการเรียน

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี สร7างความเข7าใจให7ทjาน

มากข้ึน 

4.3 มาก 4.0 มาก 0.14 

2.2 ทjานคิดวjาเน้ือหาวิชาท่ีทjานได7รับจากการเรียน

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี มีความนjาเช่ือถือ 

4.4 มาก 4.0 มาก 0.03* 

2.3 ทjานคิดวjาเน้ือหาวิชาท่ีทjานได7รับจากการเรียน

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี มีความนjาสนใจ 

4.3 มาก 4.1 มาก 0.36 

2.4 ทjานคิดวjาเน้ือหาวิชาท่ีทjานได7รับจากการเรียน

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี ตรงตามวัตถุประสงคDการ

เรียนของรายวิชา 

4.4 มาก 3.9 มาก 0.04* 
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รายการ วิชา

ทฤษฎี 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

วิชา

ทฤษฎี

และ

ปฏิบัติ 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

Sig. 

2.5 ทjานคิดวjาเน้ือหาวิชาท่ีทjานได7รับจากการเรียน

ผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี มีความทันสมัย 

4.5 มาก

ท่ีสุด 

3.9 มาก 0.01* 

รวม 4.4 มาก 4.0 มาก 0.06 

3. คุณภาพดnานบริการ 

3.1 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี มีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยเพ่ือปกป¬องข7อมูลสjวนบุคคลของ

ผู7เรียน 

4.4 มาก 3.98 มาก 0.02* 

3.2 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี มีชjองทาง

สำหรับติดตjอส่ือสารกับผู7สอนรายวิชาท่ีเรียนท่ีเข7าถึง

ได7งjาย เชjน Facebook, Line, เบอรDติดตjอ 

4.4 มาก 4.0 มาก 0.06 

3.3 การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDน้ี จัดเตรียม

ชjองทางการชjวยเหลือและคำแนะนำการใช7งานระบบ

ไว7อยjางเหมาะสม 

4.3 มาก 4.0 มาก 0.06 

3.4 ทjานสามารถเข7าถึงชjองทางการชjวยเหลือและ

คำแนะนำในการใช7งานของระบบได7งjาย 

4.3 มาก 3.9 มาก 0.03* 

3.5 ชjองทางการส่ือสารผjาน Facebook, Line ชjวย

เพ่ิมชjองทางในการติดตjอส่ือสารกับผู7สอนและผู7เรียน

ด7วยกันได7งjาย 

4.4 มาก 4.0 มาก 0.06 

รวม 4.4 มาก 3.9 มาก 0.03* 

หมายเหตุ *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล  

  จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรD                    

คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู7วิจัยสามารถอภิปรายผล ได7ดังน้ี 

           1.ขnอมูลสถานภาพส/วนบุคคลและพฤติกรรมการเรียน 

    ผู7ตอบแบบสอบถามสjวนใหญjพฤติกรรมมีการใช7เวลาน7อยกวjา 2 คร้ังตjอสัปดาหD แตjละคร้ังใช7เวลาไมjเกิน  
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2 ชั่วโมง  อุปกรณDที่นิยมใช7คือ โทรศัพทDมือถือและโน7ตบุ§ค โดยวัตถุประสงคDการใช7งานสjวนใหญjเพื่อศึกษาบทเรียน/

ทบทวนบทเรียน แตjในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติจะมีการเข7าใช7เพื่อเข7าถึงข7อมูลตjางๆ เชjน เอกสารประกอบการเรียน               

ทำแบบทดสอบ ทำแบบฝªกหัดมากกวjาวิชาทฤษฎีเพียงอยjางเดียว ซึ่งสอดคล7องกับการศึกษาของ วรวุฒิ มั่นสุขผล 

และ ปุณเชษฐD จินางศุกะ (2558) พบวjา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยศิลปากร       

มีพฤติกรรมการเข7าใช7งานระบบ e-learning จำนวน 1-2 ครั้ง/สัปดาหD และใช7เวลาในแตjละครั้งไมjเกิน 1-2 ชั่วโมง 

และมีวัตถุประสงคDของการเข7าใช7งานเพ่ือศึกษาบทเรียน/ ทบทวนบทเรียน 

สำหรับวัตถุประสงคDการใช7งานสjวนใหญjเพ่ือศึกษาบทเรียนทบทวนบทเรียน/ แตjในวิชาทฤษฎีและ

ปฏิบัติจะมีการเข7าใช7เพ่ือดาวนDโหลดเอกสารประกอบการเรียน ทำแบบทดสอบ ทำแบบฝªกหัดมากกวjาวิชา 

ทฤษฎีเพียงอยjางเดียว  ทั้งนี้อาจเปqนเพราะวjา  การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ ผู7เรียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนรู7เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย จึงทำให7มีความรับผิดชอบมากขึ้น และอยากเรียนรู7ตลอดเวลา และยัง

สอดคล7องกับการศึกษาของ พิชญDฌาภรณD เมืองงาม อุดม หอมคำ และ เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร (2557, หน7า 37)               

พบวjา  การจัดการเรียนการสอนโดยใช7กระบวนการกลุjมผjานสังคมออนไลนD สjงผลให7ผู7เรียนเกิดการเรียนท่ีดีข้ึน 

มีการติดตjอสื่อสารระหวjางผู7สอน เพื่อนรjวมชั้นตลอดเวลา ขณะเดียวกันเปqนไปตามการสังเคราะหDรูปแบบการ

สอนทักษะของธนารักษD สารเถ่ือนแก7ว สุกัญญา สมมณีดวง และ รัตนา บุญเลิศพรพิสุทธ์ิ (2563, หน7า 40)   ท่ี

ได7สังเคราะหDรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอรD ตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ

ของเดวีสD แฮรDโรวD และซิมพDสันออกมาได7 6 ขั้นคือ ขั้นการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ขั้นการรับรู7 ขั้นเตรียมความพร7อม

กjอนลงมือปฏิบัติ ข้ันการทดลองปฏิบัติ ข้ันการฝªกซ7อมจนชำนาญ และข้ันการปรับประยุกตD 

2.  ระดับคุณภาพของป�จจัยท่ีมีผลต/อการเรียนผ/านระบบอิเล็กทรอนิกส7  

     การเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD ต7องมีคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการ

บริการที่ดี จึงจะเรียนได7อยjางราบรื่น ไมjติดขัด โดยเฉพาะการเรียนปฏิบัติท่ีประกอบไปด7วยทักษะยjอยๆ 

จำนวนมาก อาจารยDผู7สอนต7องแสดงให7ผู7เรียนได7เห็นทักษะหรือการกระทำท่ีต7องการให7ผู7เรียนทำได7ในภาพรวม 

โดยสาธิตให7ผู7เรียนดูทั้งหมดตั้งแตjต7นจนจบ  และทักษะหรือการกระทำท่ีสาธิตให7ผู7เรียนดูนั้นจะต7องเปqนการ

กระทำในลักษณะท่ีเปqนธรรมชาติไมjช7าหรือเร็วเกินไป กjอนการสาธิต อาจารยDควรให7คำแนะนำแกjผู7เรียนในการ

สังเกต ชี้แนะจุดสำคัญที่ควรให7ความสนใจเปqนพิเศษในการสังเกต เมื่อผู7เรียนได7เห็นภาพรวมของการกระทำ

หรือทักษะทั้งหมดแล7วให7ผู7เรียนสังเกตและทำตามไปทีละสjวนอยjางช7าๆ จากนั้นผู7เรียนลงมือปฏิบัติโดยไมjมี

การสาธิตหรือมีแบบอยjางให7ดู หากติดขัดจุดใดผู7สอนควรให7คำชี้แนะจนกระทั่งครบทุกสjวน และเมื่อผู7เรียน

ปฏิบัติได7แล7วผู7สอนอาจแนะนำเทคนิควิธีการที่จะชjวยให7ผู7เรียนสามารถทำงานนั้นได7ดีข้ึน จนกระทั่งสามารถ

ปฏิบัติทักษะที่สมบูรณDได7อยjางชำนาญตามหลักทฤษฎีรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีสD 

(Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) (ทิศนา แขมณี, 2558, หน7า 245) จึงต7องใช7

ระบบอิเล็กทรอนิกสDที่มีคุณภาพสูงกวjาการเรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวสอดคล7องกับผลคะแนนความพึงพอใจ
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ของปnจจัยคุณภาพ ด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติท่ีมี

คะแนนน7อยกวjาวิชาทฤษฎีเพียงอยjางเดียวในเรื่องการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD สามารถเข7าถึงระบบได7งjาย 

สามารถเข7าถึงวิชารหัสใหมjและรหัสเกjาได7อยjางถูกต7อง ตอบสนองได7ในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช7งานได7อยjาง

ตjอเนื่องตลอดเวลาหลังการเข7าสูjระบบ เรื่องเนื้อหาวิชาที่ได7รับจากการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDมีความ

นjาเชื่อถือ ตรงตามวัตถุประสงคDการเรียนของรายวิชา มีความทันสมัย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือ

ปกป¬องข7อมูลสjวนบุคคลของผู7เรียน เข7าถึงชjองทางการชjวยเหลือและคำแนะนำในการใช7งานของระบบได7งjาย  

3. ผลการเปรียบเทียบป�จจัยดnานคุณภาพระบบคุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการท่ีมีผล

ต/อการใชnงานระบบ จำแนกตามป�จจัยสถานภาพส/วนบุคคล 

    จากผลการศึกษา พบวjา  เพศ  อายุ  และระดับชั้นที่กำลังศึกษาไมjมีผลตjอปnจจัยด7านคุณภาพ

ระบบอิเล็กทรอนิกสD  ทั้งนี้อาจเปqนเพราะวjา  นักศึกษาปnจจุบันสjวนใหญjใช7เทคโนโลยีในการติดตjอสื่อสารท่ี

ทันสมัยผjานเครือขjายอินเทอรDเน็ตตลอดเวลาทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียน  ซึ่งสอดคล7องกับการศึกษาของ 

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศD (2557) พบวjา เพศ อายุ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ไมjมีผลตjอความพร7อมสำหรับการเรียนรู7ผjานสื่ออิเล็กทรอนิกสD  และสอดคล7องกับการศึกษาของ พัชรินทรD  

อินทมาส (2559) พบวjา เพศ และอายุไมjมีผลกับการพัฒนาสื่อออนไลนDเพื่อการศึกษาของนักศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 สjวนนักศึกษาที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวกับกลุjมที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD 

พบวjา ปnจจัยด7านคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพการบริการที่มีคะแนนการใช7งานระบบของ

นักศึกษากลุjมที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวมีคjามากกวjากลุjมที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยjางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p<0.05) อาจเปqนเพราะวjา นักศึกษาที่เรียนทฤษฎีเพียงอยjางเดียวสามารถเรียนรู7ผjานระบบที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดให7และการปฏิสัมพันธDกับผู7สอนได7ตลอดเวลา  ขณะที่นักศึกษาที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต7อง

เข7าระบบอิเล็กทรอนิกสDและปฏิสัมพันธDกับผู7สอนเพื่อทำความเข7าใจในกิจกรรมการเรียนรู7ที่ไมjสามารถปฏิบัติ

ภายในสถาบันที่ใกล7ชิดกับผู7สอนได7  จึงทำให7ระยะเวลา การเข7าใช7งานระบบไมjตjอเนื่องเทjาที่ควร และความ

พร7อมของนักศึกษาตjอการติดต้ังโปรแกรมตjางๆ เพ่ือเรียนผjานระบบแบบ Face to Face สอดคล7องกับแนวคิด

ของ จักรกฤษณD  โพดาพล (2563) กลjาวสรุปวjา ความพร7อมของผู7เรียนในด7านสัญญาณอินเทอรDเน็ต และ

อุปกรณDในการเรียน   ยกเว7นด7านคุณภาพสารสนเทศในภาพรวม และเรื่องเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาได7รับจากการ

เรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDสร7างความเข7าใจให7นักศึกษามากขึ้น เรื่องเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาได7รับจากการ

เรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDมีความนjาสนใจ ด7านคุณภาพการบริการ เรื่องการเรียนผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD

มีชjองทางสำหรับติดตjอส่ือสารกับผู7สอนรายวิชาท่ีเรียนท่ีเข7าถึงได7งjาย เชjน Facebook, Line, เบอรD ไมjแตกตjาง

กันอยjางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี ้อาจเปqนเพราะวjา  การจัดการเรียนการสอนที่ผjานซอฟแวรD

ประยุกตDตjางๆ เปqนรูปแบบของสื ่อเสริมที ่ชjวยให7ผู 7เร ียนติดตjอผู 7สอนได7ตลอดเวลา ซึ ่งสอดคล7องกับ 
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Heo,Misook (2004) กลjาวสรุปวjา กระดานสนทนา เปqนรูปแบบการสื่อสารแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีชjวยกระตุ7นให7ผู7เรียนมีสjวนรjวมในกิจกรรมตjางๆ 

จากข7อเสนอแนะการจัดการเรียนและมอบหมายงานผjานระบบอิเล็กทรอนิกสDทั้งรายวิชาที่เปqนทฤษฎี

และปฏิบัติ  อาจารยDและนักศึกษาได7พูดคุยผjานระบบห7องเรียนเสมือนจริง  ส่ือท่ีใช7สามารถดูย7อนหลัง ทบทวน

ได7ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล7องกับสถานการณDปnจจุบันท่ีสามารถเรียนได7ทุกท่ีทุกเวลาอยjางมีประสิทธ์ิภาพ 
 

สรุปผลและขnอเสนอแนะ  

  ข7อค7นพบจากการศึกษาตามวัตถุประสงคD 

1. ควรมีนโยบายให7อาจารยDผู7สอนติดตjอส่ือสารเก่ียวกับข7อมูลท่ีเปqนประโยชนDเพ่ือการศึกษา ใน 

ลักษณะการแบjงปnน  เชjน วิดีโอ รูปภาพ ลิงคDผjานเครือขjายอินเทอรDเน็ตในรูปแบบตjางๆ ท่ีหลากหลายและ 

เปqนไปในแนวทางเดียวกันทุกวิชาอยjางเปqนระบบ 

2. ควรสjงเสริมให7สร7างบทเรียน E-learning เพ่ือกระตุ7นให7นักศึกษามีการเตรียมตัวในสjวน 

ความรู7พ้ืนฐาน  หลักการ  แนวคิด เพ่ือนำไปประยุกตDใช7กับการเรียนในสjวนของภาคปฏิบัติได7 

ขnอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชnประโยชน7  

การเตรียมความพร7อมทางด7านบุคลากร ผู7เรียน และเทคโนโลยีผjานระบบอิเล็กทรอนิกสD เพ่ือเปqน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตตjอไป 

ขnอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต/อไป 

ควรศึกษาปnจจัยท่ีมีอิทธิพลตjอความพร7อมของนักศึกษาสำหรับการเรียนรู7แบบอิเล็กทรอนิกสDของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรD มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Design and development of a southern restaurant,  

Somjai Khao kaeng management system  
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บทคัดยXอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 2) เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพของระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบ

ร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 โดยการพัฒนาด7วยโปรแกรมการจัดการฐานข7อมูล เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย

คือระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของ

ระบบ โดยประชากรและกลุUมตัวอยUางที่ใช7ในการวิจัย เปbนผู7เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของระบบ จำนวน 

3 ทUาน เจ7าของร7านและพนักงานจำนวน 4 ทUาน  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ พบวUา การ

ประเมินประสิทธิภาพของผู7เชี่ยวชาญด7านการพัฒนาระบบโดยใช7แบบประเมินมีคUาเฉลี่ยเทUากับ 4.58 มีสUวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทUากับ 0.48 และการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบโดยใช7แบบประเมินมีคUาเฉล่ีย

เทUากับ 4.5 มีสUวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทUากับ 0.22   สามารถสรุปได7วUาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกง

ป`กษDใต7ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับ มากที่สุด และมีความพึงพอใจในระดับ มาก และสามารถนำระบบ

ไปใช7ในการดำเนินธุรกิจได7อยUางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คำสำคัญ: การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ  การวิเคราะหDระบบการจัดการร7านอาหาร   

 

Abstract 

The research of purpose were: 1) to develop a restaurant management system of 

Somjai Khao Kheng Pak Tai 2) to study the efficiency of the Somjai Khao Kheng Pak Tai system 

3) to study the satisfaction of system users Somjai Khao Kheng Pak Tai. The Develop with a 

database management program. Research instrument is the Somjai Khao Kheng Pak Tai system, 

performance evaluation form and system satisfaction assessment form. The population and 
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sample used in the research were 3 experts evaluating the efficiency of the system, Restaurant 

owner and staff 4 persons. Purpose selection method. The results of the efficiency and 

satisfaction assessment showed that the evaluation of the system development expert using 

the assessment was mean equal with the standard deviation equal to. The satisfaction 

assessment of the system users using the evaluation questionnaire was mean equal with 

standard deviation equal. In conclusion, the developed information system is efficient at the 

level and satisfactory. And the system can be used in business operations more efficiently 

 
Keywords: System design, System development, Restaurant management system analysis 

 

บทนำ 

วิถีชีวิตในป`จจุบันมีความเรUงรีบประชาชนสUวนใหญUไมUมีเวลาทำอาหารเพื่อรับประทานเอง จึงต7องซ้ือ

อาหารมารับประทานที่บ7านหรือออกไปรับประทานอาหารนอกบ7าน โดยธุรกิจร7านอาหารของคนไทยสUวนใหญU 

ยังเปbนธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาด กรมพัฒนาธุรกิจการค7าจึงได7พยายามผลักดันธุรกิจ ร7านอาหารเข7าสูU

เกณฑDมาตรฐานคุณภาพเพ่ือสร7างความนUาเช่ือถือ ซ่ึงผู7ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข7มแข็งสามารถ

ใช7นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร7างสรรคDคุณคUาสินค7าและ บริการ มีระบบการผลิตและให7บริการจาก

ฐานรายได7เดิมท่ีมีมูลคUาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู7ช้ันสูงใหมUๆ ท่ีเปbนมิตรกับ

สิ่งแวดล7อมและชุมชน ซึ่งสอดคล7องกับเป�าหมายการพัฒนาในชUวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 

ร7านสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 เปbนร7านอาหารใต7ขนาดกลาง ที่เป�ดให7บริการมานาน3ปG การดำเนินงาน

ภายในร7านอาหารตั้งแตUการคิดบัญชีรายรับ-บัญชีรายจUาย การคำนวณคUาอาหาร เปbนการบริหารร7านโดยไมUมี

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมUมาชUวยในการดำเนินงาน การดำเนินงานโดยสUวนใหญUเปbนหน7าที่ของพนักงาน

ภายในร7าน ซึ่งทำให7เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคาอาหารบUอยคร้ัง และไมUสามารถย7อนดูรายการ

อาหารที่ลูกค7าสั่งได7 เปbนเหตุผลที่ทำให7ลูกค7าอาจไมUพอใจในบริการหรือการคำนวณคUาอาหารที่ไมUตรงตาม

ความเปbนจริง จึงทำให7ร7านอาหารไมUเติบโตเทUาท่ีควร  

จากป`ญหาดังกลUาวผู7วิจัยจึงมีความสนใจในเรื ่อง การพัฒนาระบบจัดการร7านอาหาร ที่จะทำให7

ร7านอาหารมีความทันสมัยและนUาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งในด7านข7อมูล ด7านบัญชี ด7านการบริการลูกค7า เพื่อเปbน

ประโยชนDแกUผู7ประกอบธุรกิจร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 ที่จะทำให7ข7อมูลอาหาร ข7อมูลรายรับ-รายจUาย 

ข7อมูลยอดขาย และอื่นๆ  ถูกต7องและไมUคลาดเคล่ือน และยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค7าใน

การบริการของร7านอาหาร ทำให7ร7านอาหารเติบโตได7ตUอไป 
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วัตถุประสงค;การวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                 
                    

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตด7านระบบ 

1 การเข7าสูUระบบ ใช7 Username และ Password เพ่ือยืนยันตัวตนผู7ใช7 

2 พนักงาน สามารถเพ่ิม แก7ไข ลบ ข7อมูลของพนักงานได7 

3 อาหารและรายการสินค7า สามารถเพ่ิม แก7ไข ลบ ข7อมูลของอาหาร และรายการสินค7าได7 

4 โต�ะอาหาร สามารถเพ่ิม แก7ไข ลบ ข7อมูลของโต�ะอาหารได7 

5 บันทึกยอดขายได7 

6 บันทึกรายจUายภายในร7านได7 

7 เรียกดูรายการขายในแตUละวันได7 

8 จัดลำดับเมนูท่ีขายดีแตUละวันได7 

9 ค7นหาและเรียกดูใบเสร็จได7 

10 ออกใบเสร็จรับเงินได7 

ประชากรและกลุUมตัวอยUาง 

1. คือผู7เชี่ยวชาญที่ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช7การสุUมกลุUมตัวอยUางที่ไมUใช7

ทฤษฎีความนUาจะเปbนด7วยวิธีการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 3 ทUาน 
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2. คือเจ7าของร7านและพนักงานร7านสมใจข7าวแกงป`กษDใต7จำนวน 4ทUานใช7การสุUมกลุUมตัวอยUางที่ไมUใช7

ทฤษฎีความนUาจะเปbน ด7วยวิธีการคัดเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยมีคุณสมบัติคือ

เปbนผู7ที่ใช7ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 จึงได7เลือกประชากรมาเปbนกลุUมตัวอยUางทั้งหมดเพราะ

ประชากรมีขนาดเล็ก ทำให7ต7องเก็บข7อมูลจากประชากรท้ังหมด เพ่ือความแมUนยำของข7อมูลท่ีได7มา 

ประโยชนDของการวิจัย 

1. สามารถนำระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ไปใช7งานได7จริง 

2. สามารถพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ให7มีประสิทธิภาพ  

3. สามารถพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ให7ตรงตามความต7องการของผู7ใช7ระบบ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุUมตัวอยUาง 

1.1 คือผู7เชี่ยวชาญที่ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช7การสุUมกลุUมตัวอยUางที่ไมUใช7

ทฤษฎีความนUาจะเปbน ด7วยวิธีการคัดเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 3 ทUาน 

1.2 คือเจ7าของร7านและพนักงานร7านสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7จำนวน 4ทUานใช7การสุUมกลุUมตัวอยUางท่ีไมUใช7

ทฤษฎีความนUาจะเปbน ด7วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยมีคุณสมบัติคือเปbน

ผู7ท่ีใช7ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรต7น คือ  ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

         ความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

3. ข้ันตอนการสร7างและพัฒนาระบบ 

ผู7วิจัยเลือกใช7หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) ซ่ึงมี7

ข้ันตอนดังน้ี(อรรถพล พรหมทอง, และณิชนันทนD กิตติพัฒนบวร, 2560)  

3.1 การกำหนดป̀ญหา (Problem Definition) ศึกษาการทำงานแบบเดิมของทางร7านอาหารสมใจข7าว

แกงป̀กษDใต7 ทางร7านมีการทำงานอยUางไร ในแตUละข้ันตอนดำเนินการอยUางไร และประเมินวUาทางร7านมีป̀ญหา

ด7านใดบ7าง โดยการไปประเมินท่ีสถานท่ีจริง  

3.2 การวิเคราะหD (analysis) วิเคราะหDและประเมินความต7องการของผู7ใช7ระบบ เชUนต7องการให7ระบบ

บันทึกเมนูท่ีลูกค7าส่ังได7 ต7องการให7บันทึกยอดขายได7 เปbนต7น เม่ือวิเคราะหDได7ความต7องการของผู7ใช7แล7วจึง

พัฒนาเปbนระบบข้ึนมา 

3.3 การออกแบบ (Design)  
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3.3.1 ออกแบบโครงสร7างข7อมูลเชิงสัมพันธD (Entity Relationship Diagram) เพ่ือกำหนดความสัมพันธDของ

ข7อมูลในระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 โดยใช7ระบบการจัดการฐานข7อมูลซ่ึงแสดงได7ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร7างข7อมูลเชิงสัมพันธD (Entity Relationship Diagram) 

 

3.3.2 ออกแบบสUวนติดตUอผู7ใช7 โดยใช7ระบบการจัดการฐานข7อมูลประกอบด7วย หน7าLogin หน7าMenu หน7า

รายการสินค7า หน7ารายจUาย หน7าข7อมูลพนักงาน หน7าข7อมูลใบเสร็จ หน7ายอดขายรวม หน7าข7อมูลโต�ะอาหาร 

และหน7าออกใบเสร็จ 

3.4 การพัฒนา (development) พัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ข้ึนมาตามท่ี

ผู7วิจัยได7ออกแบบไว7ในข้ันตอน 

การออกแบบโดยใช7ระบบการจัดการฐานข7อมูล 

3.5 ทดสอบ (Testing) เม่ือพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ข้ึนมาแล7ว จะมีการ

ทดสอบระบบ เชUน การเพ่ิม การแก7ไข การลบข7อมูล กUอนนำไปใช7งานหรือติดต้ังท่ีสถานท่ีจริง โดยทดสอบข7อมูล

เบ้ืองต7นวUาเปbนไปตามความต7องการของผู7ใช7ระบบหรือไมU หากพบข7อผิดพลาดก็จะดำเนินการแก7ไขในสUวนน้ันๆ 

3.6 การนำระบบไปใช7 เม่ือม่ันใจวUาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ได7รับการทดสอบ 

และไมUมีข7อผิดพลาดแล7วจึงนำระบบไปใช7งานและติดต้ังท่ีสถานท่ีจริง 

3.7 บำรุงรักษา (Maintenance) มีการตรวจสอบข7อผิดพลาดและจัดการกับข7อผิดพลาดของระบบ

จัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7อยูUเสมอ 

4. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

4.1 ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

4.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 
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โดยผู7วิจัยจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบเพ่ือให7ผู7ใช7งานระบบประเมินได7วUา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมา

น้ันมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต7องการของผู7ใช7ระบบหรือไมU 

ผู7วิจัยจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยใช7เทคนิคมาตรวัด Linkert Scale ประกอบด7วย

2 สUวน สUวนท่ี1 ประสิทธิภาพของระบบด7านการทำงานำได7ตามฟ̀งกDช่ันงานของระบบ (Functional Test) ด7าน

ความงUายตUอการใช7งานระบบ (Usability Test) และ ด7านความสามารถในการทำงานตามความต7องการของ

ผู7ใช7ระบบ (Functional requirement test สUวนท่ี2 ข7อเสนอแนะเพ่ิมเติม  แบUงระดับความประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจเปbน 5 ระดับ มีการกำหนดเกณฑD ดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน7อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพน7อยท่ีสุด 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

ผู7วิจัยจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 โดยใช7เทคนิค

มาตรวัด Linkert Scale ประกอบด7วย 3 สUวน 1) ข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจด7าน

ความเหมาะสมตUอการใช7งาน ด7านข7อมูลในระบบ และด7านสUวนติดตUอผู7ใช7หรือหน7าระบบ 3) ข7อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม  แบUงระดับความประสิทธิภาพและความพึงพอใจเปbน 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑDของแบบประเมินดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตUอระบบมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตUอระบบมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตUอระบบปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตUอระบบน7อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ผู7ใช7งานไมUมีความพึงพอใจตUอระบบ 

5. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข7อมูล 

5.1 ผู7วิจัยได7สร7างแบบสอบถามความต7องการของผู7ใช7ระบบโดยแบUงออกเปbน 3 สUวน ดังน้ี 

สUวนท่ี 1 ป̀ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

สUวนท่ี 2 ความต7องการภายในระบบ 

สUวนท่ี 3 สUวนแสดงผลตUอผู7ใช7หรือสUวนหน7าระบบ (ขนาดตัวอักษร, สีของระบบ, ลักษณะปุ�ม เปbนต7น) 

5.2 นำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหDเพ่ือพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

5.3 ผู7วิจัยทำการออกแบบระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

5.4 ผู7วิจัยพัฒนาระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ข้ึนมาตามท่ีได7ออกแบบไว7 
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5.5 ผู7วิจัยทดสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบ โดยการสร7างแบบประเมิน

ประสิทธิภาพเพื่อนำไปให7ผู7เชี ่ยวชาญจำนวน3ทUานประเเมินและแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำไปให7

เจ7าของร7านและพนักงานจำนวน4ทUานประเมิน 

5.6 วิเคราะหDผลจากการประเมินท้ัง2ด7านเพ่ือสรุปเปbนผลการวิจัย 

6. การวิเคราะหDข7อมูล 

จากการเก็บรวบรวมข7อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหDผลการประเมินประสิทธิภาพและผลการประเมินความ

พึงพอใจผู7วิจัยจึงใช7 2สถิติในการวิเคราะหDข7อมูลคือ  

6.1 คUาเฉล่ีย เปbนการหาคUากลางหรือเปbนตัวแทนของข7อมูลท่ีดีท่ีสุดซ่ึงใช7คำนวณคUาเฉล่ียในการ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยการหาคUาเฉล่ียของระดับการประเมินจากกลุUมตัวอยUาง  

(ธีระพงษD กระการดี (ม.ป.ป.))  ใช7สูตร  

 

                    

                                                                    

              เม่ือ             = คUาเฉล่ีย 

     = ผลรวมของข7อมูลท้ังหมด 

                        n      = จำนวนผู7ทำแบบประเมิน  

 

6.2 สUวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช7เปรียบเทียบคUาตัวเลขของข7อมูลกับเลข100 การแปลงข7อมูลอยูUในรูป

ของร7อยละทำให7การเปรียบเทียบชัดเจนมากย่ิงข้ึนโดยใช7คำนวณการประเมินประสิทธิภาพของระบบเพ่ือให7

เข7าใจงUายมากย่ิงข้ึน (ธีระพงษD กระการดี (ม.ป.ป.)) ใช7สูตร 

 

                                                    
 

                                              

  เม่ือ       S.D.      =   สUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                                      =   ผลรวมขอเลขแตUละตัวยกกำลังสอง  

                        =   ผลรวมของเลขท้ังหมดยกกำลังสอง  

                        N        =   จำนวนผู7ทำแบบประเมิน  

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบ 
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ผู7วิจัยได7ทำการศึกษาและพัฒนาโดยใช7แบบวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life 

Cycle (SDLC) โดยมี 7 จนได7ระบบจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 ดังน้ี 

1.1 หน7าจอของการ Login เข7าสูUระบบ ได7ออกแบบให7ผู7ใช7งานซ่ึงเจ7าของร7านและพนักงานลงช่ือเข7าใช7

งานระบบซ่ึงต7องใสUช่ือและรหัสผUานให7ถูกต7อง จึงจะเข7าไปจัดการข7อมูลตUาง ๆ แตUละช่ือผู7ใช7งาน จะใช7รหัสผUาน

ท่ีตUางกันออกไป  

 

 
 

ภาพท่ี 3 หน7าเข7าสูUระบบ 

1.2 เม่ือเข7าสูUระบบสำเร็จจะเข7ามาในหน7า Menu ซ่ึงแสดงข7อมูลดังน้ี รายการสินค7า รายการจUาย 

ข7อมูลพนักงาน ข7อมูลใบเสร็จ ยอดขายรวม และข7อมูลโต�ะอาหาร เม่ือต7องการเป�ดบิลให7ผู7ใช7คลิกท่ีเป�ดบิล 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หน7าMenu 

1.3 หน7ารายการสินค7า แสดงรหัสสินค7า ช่ือสินค7า ราคาสินค7า รูปภาพสินค7า ในหน7าน้ีสามารถค7นหา

สินค7าได7โดยการระบุคำค7นหา ซ่ึงใช7คำบางสUวนจากช่ือสินค7า และสามารถ เพ่ิม แก7ไข และลบข7อมูลสินค7าได7 
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ภาพท่ี 5 หน7ารายการสินค7า 

 

1.4 หน7าเป�ดบิล เปbนหน7าท่ีให7ผู7ใช7กรอกรายละเอียดเก่ียวกับการส่ังสินค7า ซ่ึงสามารถค7นหาใบเสร็จได7

จากช่ือพนักงาน สามารถส่ังพิมพDใบเสร็จรับเงินได7 และสามารถเพ่ิม แก7ไข และลบข7อมูลใบเสร็จกUอนส่ังพิมพDได7

อีกด7วย            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  หน7าเป�ดบิล 

 

1.5 หน7ารายงานยอดขาย เปbนหน7าท่ีรายงานยอดขายรวมในแตUละวันได7 โดยจะแสดงราpละเอียดการ

ขายเชUน ช่ือสินค7า เลขท่ีใบเสร็จ ราคา จำนวนท่ีขาย เปbนต7น 
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ภาพท่ี 7  หน7ารายงานยอดขาย 

 

1.6 หน7าข7อมูลในเสร็จ แสดงช่ือร7าน เลขท่ีบิล หมายเลขโต�ะ วันท่ี เวลา รหัสพนักงาน เบอรDโทรศัพทD 

และข7อมูลสินค7าท่ีลูกค7าได7ส่ังไป และจำนวนเงินท่ีลูกค7าต7องชำระ  

 

 
 

ภาพท่ี 8  ตัวอยUางการออกรายงานใบเสร็จ 

 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ผู 7ว ิจ ัยได7ทำการศึกษาและพัฒนาระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 ซึ ่งได7มีการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยผู7เชี่ยวชาญ 3 ทUาน ใช7เครื่องมือคือแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ท้ัง3 ด7านท่ีผู7วิจัยได7จัดทำข้ึน โดยมีข7อคำถามดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

รายการประเมิน คUาเฉล่ีย S.D. ระดับ

ประสิทธิภาพ 

1.ประสิทธิภาพของระบบด7านการทำงานได7ตามฟ̀งกDช่ันงานของ

ระบบ (Functional Test) 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

2.ประสิทธิภาพของระบบด7านความงUายตUอการใช7งานระบบ 

(Usability Test) 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

3.ประสิทธิภาพของระบบด7านความสามารถในการทำงานตาม

ความต7องการของผู7ใช7ระบบ (Functional requirement test) 

4.33 0.49 มาก 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกด7าน 4.58 0.48 มากท่ีสุด 

 จากตารางประเมินประสิทธิภาพการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

ซ่ึงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 มีคUาเฉล่ียเทUากับ 4.58 

และมีระดับประสิทธิภาพอยูUในระดับ มากท่ีสุด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ท่ีมีตUอระบบ 

ประเมินโดยกลุUมตัวอยUางหรือผู7ใช7ระบบจำนวน4ทUาน ประกอบด7วย เจ7าของร7าน1ทUาน และพนักงาน3

ทUาน ใช7เคร่ืองมือคือแบบประเมินความพึงพอใจของระบบท้ัง3ด7านท่ีผู7วิจัยได7จัดทำข้ึน โดยมีข7อคำถามดังตาราง

ท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ท่ีมีตUอระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 

รายการประเมิน คUาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.ด7านความเหมาะสมตUอการใช7งาน 4.25 0.67 มาก 

2.ด7านข7อมูลในระบบ 4.81 0.24 มากท่ีสุด 

3.ด7านสUวนติดตUอผู7ใช7หรือหน7าระบบ 4.44 0.80 มาก 

รวมคะแนนเฉล่ียทุกด7าน 4.5 0.22 มาก 

จากตารางประเมินพึงพอใจของผู7ใช7ท่ีมีตUอระบบร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7ซ่ึงผลการประเมิน

ความพึงพอใจของระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 มีคUาเฉล่ียเทUากับ 4.5 และมีความพึงพอใจ

อยูUในระดับมาก 
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อภิปรายผล  

  จากการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 ผู7วิจัยอภิปรายผล ดังน้ี 

  1. การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 ใช7หลักทฤษฎีวงจรการ

พัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) มี7ข้ันตอนคือ 1)การกำหนดป̀ญหา 2)การวิเคราหD 

3)การออกแบบ 4)การพัฒนา 5)การทดสอบ 6)การนำไปใช7 7)การบำรุงรักษา ซึ่งจะได7องคDประกอบทั้งหมด 6 

สUวน คือ 1)หน7าเข7าสูUระบบ 2)หน7าเมนู 3)ข7อมูลพนักงาน 4)ข7อมูลอาหารและรายการสินค7า 5)ข7อมูลโต�ะอาหาร 

6)ข7อมูลใบเสร็จ ผู7ใช7งานระบบสามารถจัดการกับข7อมูลในสUวนตUางๆของระบบได7 ซึ่งในการพัฒนาระบบ จาก

การเข7าใช7งานระบบสามารถเข7าใช7งานงUาย และเปbนไปตามความต7องการของผู7ใช7งานระบบ ซึ่งสอดคล7องกับ

งานวิจัยของ จักรกฤษณD  หมั่นวิชา, กิตติศักดิ์ รักแก7ว, กันยาวีรD ยีฮอ และ สุเมธา ใจเย็น (2562) ได7จัดทำวิจัย

เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสั่งอาหาร (Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกสD) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย

คือระบบการส่ังอาหาร ‘Mu-Ne’เมนูอิเล็กทรอนิกสD’ 

  2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7  มีหัวข7อการ

ประเมินที่ได7รับคUาประสิทธิภาพสูงที่สุดคือด7านการทำงานได7ตามฟ`งกDชั่นงานของระบบ (Functional Test) มี

คUาเฉลี่ยเทUากับ 4.75  และผลการประเมินคือมีระดับประสิทธิภาพอยูUในระดับ มากที่สุด คUาเฉลี่ยเทUากับ 4.58 

สอดคล7องกับงานวิจัยของ พัชราภรณD หงสDสิบสอง และ ทศพล เต¤จะกาศ (2560) ได7จัดทำวิจัยเรื่องระบบการ

บริการร7านอาหารผUานอุปกรณDพกพา กรณีศึกษาร7านอาหารปลาสด  สามารถสรุปได7วUาระบบสารสนเทศท่ี

พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับ มากท่ีสุด คUาเฉล่ียเทUากับ 4.60 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป̀กษDใต7 ประเมินโดยใช7

เทคนิคมาตรวัด Linkert Scale มีหัวข7อการประเมินที่ได7รับความพึงพอใจมากที่สุดคือด7านข7อมูลในระบบ มี

คUาเฉลี ่ยเทUากับ4.81 และผลการประเมินคือมีระดับประสิทธิภาพอยูUในระดับ มาก คUาเฉลี ่ยเทUากับ 4.5 

สอดคล7องกับงานวิจัยของณัฐพงศ โกสุโพธ์ิ, วัชรพงษ จันทนา, รัชมาศ สุรินทร, จิตราภา คนฉลาด, สุจิ

ตรานันท มังคละไชยา และณิชนันทD จงใจสิทธ์ิ (2559) ได7จัดทำวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศร7านขายเครื่องด่ืม

กาแฟด7วยเทคโนโลยีบารDโค7ด  Coffee shop information system by barcode technology และอรรถพล 

พรหมทอง และณิชนันทนD กิตติพัฒนบวร (2560) ได7จัดทำวิจัยเรื ่องระบบจัดการการซื ้อขายยางพารา 

กรณีศึกษากิจการควนใหมUการยาง ผลของการวิจัยพบวUาการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการการซ้ือ

ขายยางพารา กรณีศึกษากิจการควนใหมUการยาง มีระดับความพึงพอใจของผู7ใช7ตUอการใช7ระบบ อยูUในระดับ

มาก คUาเฉล่ียเทUากับ 4.46 หรือ 89.20%  

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1168 ~ 
 

สรุปผล 

 การจัดทำวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7ทาง

ผู7วิจัยได7มีการเก็บรวมรวมข7อมูลตUาง ๆ วUามีป`ญหาในด7านใดบ7าง ทั้งในด7านการทำงานของพนักงาน การ

คำนวณคUาอาหาร การคิดบัญชีรายรับ-บัญชีรายจUาย  ซึ่งทำให7เกิดความคลาดเคลื่อนในการคำนวณราคา

อาหารบUอยครั้ง ผู7วิจัยจึงต7องการออกแบบและพัฒนาระบบที่ชUวยให7การทำงานภายในร7านอาหารสมใจข7าว

แกงป`กษDใต7สมบูรณDมากยิ่งขึ้น ผู7วิจัยได7มีการทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต7องการของผู7ใช7ระบบ เม่ือ

ทราบความต7องการแล7ว ผู7วิจัยได7นำป̀ญหาและความต7องการมาวิเคราะหDข7อมูล เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ

จัดการร7านอาหารสมใจข7าวแกงป`กษDใต7 ผู7จัดทำได7ใช7หลักทฤษฎี Software Development Life Cycle หรือ 

SDLC ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ซึ่งพัฒนาโดยระบบจัดการฐานข7อมูล เมื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร7านอาหาร

สมใจข7าวแกงป̀กษDใต7แล7ว ผู7วิจัยจึงทดสอบระบบเพื่อหาข7อผิดพลาด เมื่อแก7ไขระบบจนสมบูรณDและสามารถใช7

งานได7ตามขอบเขตที่วางไว7แล7ว ผู7วิจัยจึงสร7างแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยผู7เชี่ยวชาญ

ด7านระบบ 3 ทUาน ผลการประเมินคือมีระดับประสิทธิภาพอยูUในระดับ มากที่สุด และสร7างแบบประเมินความ

พึงพอใจ ประเมินโดยกลุUมตัวอยUางหรือผู7ใช7ระบบจำนวน4ทUาน ประกอบด7วย เจ7าของร7าน1ทUาน และพนักงาน3

ทUาน ผลการประเมินคือมีความพึงพอใจอยูUในระดับมาก 
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บทคัดยdอ 

        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคD 1) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณท่ีมีต}อผลการเรียนรู7

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD 

คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 กลุ}มตัวอย}างท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 

2 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จำนวน 35 คน โรงเรียนท่ีใช7ทดลอง คือ โรงเรียนอนุบาลโกรก

พระ (ประชาชนูทิศ) ในอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคD โดยมาจากการสุ}มอย}างง}าย โดยการจับฉลาก 

เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บข7อมูล แบบทดสอบก}อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินการทำโครงงาน สถิติท่ี

ใช7ในการแปลผลข7อมูล ได7แก} ค}าเฉล่ีย ส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค}า t-test 

 ผลการวิจัยพบว}า 1) การเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ พบว}าหลัง

เรียนมีค}าเฉล่ีย ( x"	) เท}ากับ 17.77 ค}าส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.602 มีคะแนนมากกว}าก}อน

เรียนมีค}าเฉล่ีย ( x"	) เท}ากับ 12.54 ค}าส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.536 อย}างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05 และ 2) ผลโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDพบว}า นักเรียนจำนวน 7 กลุ}ม มีคะแนนสูงกว}า 80 

สามารถสรุปได7ว}า คะแนนการประเมินโครงงานอยู}ในเกณฑDดีมาก 
 

คำสำคัญ: วิทยาการคำนวณ  โปรแกรมภาษาไพทอน  โปรเจคเอไอวาย 
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Abstract 

 This research is aimed 1) to develop learning management in Computing Science 

which affect the learning outcomes in Python programming for receive English voice 

command and 2) to study AIY projects of Mattayomsuksa 2 Students. The sample group was 

35 Mathayomsuksa 2 students of Anuban Krokpra (Prachanuthit) School, Krokpra District, 

Nakhon Sawan Province which came from purposive sampling technique. Statistic used in 

this research to interpret data were Mean, Standard Deviation, and t-test. 

 The results of the findings showed that, 1) the effectiveness the Learning 

Management in Python programming for receive English voice command of Mattayomsuksa 

2 Students shows that students have higher scores on posttest ( x"	) = 17.77, S.D. = 2.602) 

than pretest ( x"	) =  12.54, S.D. = 2.536) with statistically significant at 0.05. and 2) the results 

on AIY Project of Mattayomsuksa 2 Students  of seven groups showed that there were score 

over 80 points which may concluded that  showed that projects were at high criteria. 

 

Keywords: Learning Management, Python, AIY Project 

 

บทนำ  

        ภาษาต}างประเทศได7เข7ามามีบทบาทสำคัญในสังคมโลกป�จจุบันและอนาคต  เน่ืองจากเป�นเคร่ืองมือ

สำคัญในการติดต}อส่ือสาร การศึกษา วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ การเรียนรู7ภาษาต}างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษซ่ึงถือว}าเป�นภาษาท่ีใช7กันอย}างแพร}หลายและเป�นภาษากลางในการเรียนรู7ท่ีผู7เรียนสามารถ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือแก7ป�ญหาในชีวิตจริงอย}าง สร7างสรรคD สามารถตัดสินใจโดยใช7

ข7อมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษDพยานท่ีตรวจสอบได7 วิทยาศาสตรDเป�นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม}ซ่ึงเป�น

สังคมแห}งการเรียนรู7  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  ซ่ึงป�จจุบันมีเทคโนโลยีเกิดใหม}มากมาย อาทิ เช}น

ป�ญญาประดิษฐD หรือ Artificial Intelligence (AI) เป�นศาสตรDแขนงหน่ึงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรDคอมพิวเตอรD 

(Computer Science) ท่ีเก่ียวข7องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรD (Coding) ท่ีอยู}ในรูปแบบกระบวนการ

แก7ไขป�ญหาท่ีอธิบายเป�นข้ันตอนท่ีชัดเจนท่ีเรียกเป�นภาษาทางเทคนิคว}า Algorithm หรือ “อัลกอริทึม” โดย

รูปแบบท่ีปรากฏอาจจะเป�นได7ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีใช7ส่ือสารกันท่ัวไป (Natural Language) , 

ลักษณะท่ีอธิบายด7วยรหัสจำลองหรือรหัสเทียมท่ี เป�นรหัสท่ี ได7ตกลงความหมายไว7แล7ว ต้ังแต}ต7น 

(Pseudocode) และ ลักษณะท่ีอธิบายด7วยแผนผัง (Flowchart) (เศรษฐพงคD มะลิสุวรรณ, 2560) 
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         การศึกษาในโลกท่ีน้ีจะอธิบายระบบการสอนให7กับนักเรียนท่ีชาญฉลาดช}วยให7นักเรียนได7เรียนรู7

ไวยากรณDภาษาอังกฤษอย}าง ดังน้ันผู7เช่ียวชาญ AI พัฒนาเคร่ืองมือสำหรับการปรับปรุงการเรียนรู7 The 

Intelligent Tutoring System (ITS) เป�นระบบคอมพิวเตอรDท่ีปรับการเรียนการสอนและการช}วยให7

ข7อเสนอแนะกับนักเรียนโดยไม}ต7องรบกวนครูผู7สอน ปรับระบบท้ังหมดตามความสามารถบุคคลของนักเรียน 

(Abu Ghali, Mahmoud J.; Abu Ayyad, Abdullah; Abu-Naser, Samy S.; Abu Laban, Mousa, 2018) 

         โครงการ เอไอวาย: ก7าวแรกสู}สะเต็ม  ป�ญญาประดิษฐDช}วยให7เคร่ืองคอมพิวเตอรDในการปฏิบัติงานท่ี

ซับซ7อนมากข้ึนเช}นการทำความเข7าใจการพูดหรือการระบุส่ิงท่ีอยู}ในภาพ AI ท่ีสร7างข้ึนในฮารDดแวรDช}วยให7คุณ

สร7างอุปกรณDท่ีรู7สึกส}วนบุคคลมากข้ึนสามารถผ}านการฝ¡กอบรมในการแก7ป�ญหาของแต}ละบุคคลและทำส่ิงท่ีคน

ไม}ได7คิดเลยส่ิงท่ีใช7ในการจำเป�นต7องใช7ฮารDดแวรDราคาแพงและปริญญาวิทยาศาสตรDคอมพิวเตอรDข้ันสูง AI-

based แต}มีโครงการ เอไอวาย เราได7สร7างสองชุดท่ีเรียบง}ายท่ีช}วยให7นักเรียนและผู7มีอำนาจท่ีจะเร่ิมต7นการ

สร7างการเล}นและการเรียนรู7เก่ียวกับเอไอ (Rutledge Billy, 2018) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผู7 วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู7 โดยนำอุปกรณD เทคโนโลยี 

ไมโครโปรเซสเซอรD และ เอไอวาย  มาใช7ร}วมกับการจัดการเรียนรู7ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี2 เพ่ือพัฒนา

ทักษะในวิชาวิทยาการคำนวณท่ีส}งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนและวิชาภาษาอังกฤษท่ีส}งเสริม

ทักษะการส่ือสารในชี วิตประจำวัน เพ่ือให7 ทันตามยุคสมัยในศตวรรคท่ี  21โดยการประยุกตD ใช7  

ไมโครโปรเซสเซอรD และ เอไอวาย  เพ่ือนำเทคโนโลยีมาใช7ในการดึงดูดนักเรียนในการเขียนโปรแกรมภาษาไพ

ทอนและการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในโรงเรียน ส}งเสริมให7นักเรียนมีความรู7 และทักษะในการใช7

เทคโนโลยีและทักษะในการส่ือสารท่ีถูกต7องตามหลักภาษา และสามารถนำความรู7ไปใช7ได7ท้ังในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนได7ด7วย 

 

วัตถุประสงค?การวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพ

ทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ 

 2.เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560): กลุ}มสาระการ

เรียนรู7วิทยาศาสตรD ได7ศึกษา ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู7แกนกลาง กลุ}มสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรD 

เปZาหมายของวิทยาศาสตรD กลุ}มสาระการเรียนรู7 วิทยาศาสตรD และสาระและมาตรฐานการเรียนรู7

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การจัดการเรียนรู7แบบใช7โครงงานเป�นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู7ท่ีมีครูเป�น
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ผู7กระตุ7นเพ่ือนำความสนใจท่ีเกิดจากตัวนักเรียนมาใช7ในการทำกิจกรรมค7นคว7าหาความรู7ด7วยตัวนักเรียนเอง 

นำไปสู}การเพ่ิมความรู7ท่ีได7จากการลงมือปฏิบัติ การฟ�งและการสังเกตุจากผู7เช่ียวชาญ  โดยนักเรียนมีการ

เรียนรู7ผ}านกระบวนการทำงานเป�นกลุ}ม ท่ีจะนำมาสู}การสรุปความรู7ใหม} มีการเขียนกระบวนการจัดทำ

โครงงานและได7ผลการจัดกิจกรรมเป�นผลงานแบบรูปธรรม(ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) 

 Natural Language Processing and its Use in Education (กระบวนการประมวลผลทางภาษา 

และ นำมาใช7ในการศึกษา) กระบวนการประมวลผลทางภาษา ( NLP ) เป�นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับการ

ปรับปรุงในการให7การศึกษา การประมวลผลภาษาธรรมชาติมีการแก7ป�ญหาในหลากหลายสาขาต}าง ๆท่ี

เก่ียวข7องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการเรียนรู7ภาษา เน่ืองจากอุปสรรคของภาษา ผลให7

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทางภาษาเช}นไวยากรณD , ไวยากรณDและรูปแบบข7อความท่ีค}อนข7างมีประสิทธิภาพ

ในบริบททางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู7และการประเมิน(M. Alhawiti Khaled, 2014) 

วิธีการศึกษา  

        การวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7

การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษและโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 คร้ังน้ีมีรายละเอียดในดำเนินการ ดังต}อไปน้ี     1 . 

การกำหนดกลุ}มเปZาหมายในการวิจัย        

 ประชากรท่ีใช7ในการวิจัยคร้ังน้ี เป�นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต7นในโรงเรียนขยายโอกาส ปG

การศึกษา 2562 (ภาคเรียนท่ี 2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคD เขต 1 กลุ}ม

ตัวอย}างในการศึกษาคร้ังน้ี เป�นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต7นช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคD เขต 1 ได7แก} โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จำนวน 35 

คน 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย        

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู7วิจัยใช7เคร่ืองมือ 2 แบบ คือ เคร่ืองมือท่ีใช7ในการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช7ในการ

เก็บข7อมูลดังต}อไปน้ี 

  2.1. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการทดลอง ประกอบด7วย             

   1. แผนการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษ คือ เอกสารท่ีแสดงรายละเอียด

ของการเรียนการสอน แผนการเรียนรู7 การวัดและประเมินผล มีจำนวนท้ังส้ิน 5 แผนการจัดการเรียนรู7 

ประกอบด7วย ดังน้ี 

    แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 1 หลักการทำงานของ Chatbot   

                  แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 2 การทำงานของ Speech to Text และ Google Assistant 
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                  แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 3 การทำงานของ Text to Speech          

                  แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 4 การส่ือสารในชีวิตประจำวัน                          

                  แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 5 การพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD 

 2. ข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 

                  1. ศึกษาวิธีการสร7างแผนการสอนและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการ เรียนรู7 

                  2. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาท่ีจะนำมาสร7างแผนการจัดการเรียนรู7จากคู}มือครูการจัดการ

เรียนรู7 

                  3. วิเคราะหDความสัมพันธDระหว}างเน้ือหา สาระสำคัญ และองคDประกอบในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

                  4. ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู7แผนการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณ 

นำเสนออาจารยDท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต7อง 

                  5. นำแผนการจัดการเรียนรู7มาปรับปรุงตามข7อเสนอแนะ 

                  6. นำแผนการจัดการเรียนรู7เสนอผู7เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท}านเพ่ือพิจารณา เพ่ือตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา และประเมินความเหมาะสม และนำมาหาค}าความสอดคล7องระหว}างข7อคำถามกับ

วัตถุประสงคD ตามข้ันตนการเรียน การจัดกิจกรรมท่ีผู7วิจัยสร7างข้ึน Index of item objective Congruence 

(IOC) โดยมีวิธีการให7คะแนนดังน้ี(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

                             ให7คะแนน         +1      สำหรับข7อท่ีแน}ใจว}าสอดคล7อง 

                              ให7คะแนน          0      สำหรับข7อท่ีไม}แน}ใจว}าสอดคล7อง 

                           ให7คะแนน         -1      สำหรับข7อท่ีแน}ใจว}าไม}สอดคล7อง 

                     จากน้ันนำคะแนนท่ีได7มาคำนวณหาค}าความสอดคล7องของข7อคำถาม โดยแปล 

ความหมายถ7าข7อคำถามท่ีมีค}า         IOC ≥ 0.5        แสดงว}า ข7อคำถาม มีความสอดคล7อง 

                                             IOC ≤ 0.5        แสดงว}า ข7อคำถาม ไม}มีความสอดคล7อง 

                  7. วิเคราะหDความสอดคล7องท่ีมีค}าดัชนีความสอดคล7องต้ังแต} .05 ข้ึนไป 

                  8. นำแผนการจัดการเรียนรู7ไปทดลองในการสอน 

         2.2. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บข7อมูล ประกอบด7วย 

              1. แบบทดสอบก}อนเรียนและหลังเรียน ข7อสอบในการรวบรวมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

ตรวจข7อสอบใช7ผู7ตรวจคุณวุฒิ 3 ท}านในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก}อนเรียนและหลังเรียน 

               2. แบบประเมินการทำโครงงาน การตรวจให7ผู7ตรวจคุณวุฒิ 3 ท}านในการตรวจสอบคุณภาพของ

แบบประเมินการทำโครงงาน 

          3. การรวบรวมข7อมูล 
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  ผู7วิจัยดำเนินการรวบรวมข7อมูลตามลำดับดังน้ี 

         การเตรียมเคร่ืองมือท่ีในการวิจัยการเตรียมกลุ}มเปZาหมาย มีข้ันตอนดังน้ี 

                   1. การเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช7ในงานวิจัย ได7แก} แผนการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณ 

อุปกรณDท่ีใช7ในการพัฒนาโครงงาน แบบทดสอบก}อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินโครงงาน 

                   2. การเตรียมกลุ}มตัวอย}าง คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรคD เขต 1 ได7แก} โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จำนวน 35 คน 

โดยได7มาจากการสุ}มอย}างง}าย โดยการจับฉลาก 

  4. การดำเนินการทดลอง 

                     ผู7วิจัยได7ทดลองด7วยตัวเอง ใช7เวลาทดลองท้ังส้ิน 5 สัปดาหD สัปดาหDละ 2 คาบ การจัดการ

เรียนรู7 เป�นกระบวนการสำคัญโดยทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู7 แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 1 หลักการ

ทำงานของ Chatbot ยกตัวอย}างเทคโนโลยีของ Chatbot  ให7ผู7เรียนสืบค7นข7อมูลหาหลักการทำงานของ 

Chatbot พร7อมท้ังยกตัวอย}าง แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 2 การทำงานของ Speech to Text และ Google 

Assistant ผู7สอนอธิบายหลักการการทำงานของ Speech to Text และ Google Assistant และให7ผู7เรียน

สรุปองคDความรู7 แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 3 การทำงานของ Text to Speech นำตัวอย}างการทำงานของ Text 

to Speech ท่ีให7 ผู7 เรียนนำไปพัฒนาโครงงานของตนเอง แผนการจัดการเรียนรู7 ท่ี  4 การส่ือสารใน

ชีวิตประจำวัน ฝ¡กทักษะการออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษอย}างง}ายให7ผู7เรียนโดยสนทนากับนักเรียน

ในช้ันเรียนในเร่ืองการถาม-ตอบข7อมูลส}วนตัว การเดินทาง และ การส่ือสารในการทำงาน แผนการจัดการ

เรียนรู7ท่ี 5 การพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD จากท่ีผู7เรียนสืบค7นข7อมูลท่ีหามาได7มาพัฒนาโครงงานเอ

ไอวาย วอยซD คิดสD  โดยการจัดการเรียนรู7จะเน7นในด7านบอรDดราสเบอรDร่ีพายภาษาไพทอน ในการนำการบูร

ณาการความรู7ใน 2 ศาสตรD ได7แก} วิทยาศาสตรD และ ภาษาอังกฤษโดยเน7นการนำความรู7ไปใช7เพ่ิมทักษะการ

พูด รวมท้ังการพัฒนากระบวนการทำโครงงาน ท่ีเป�นประโยชนDต}อการดำเนินชีวิต เป�นการสร7างความเข7าใจ

ทฤษฎีผ}านการปฏิบัติให7เห็นจริงควบคู}กับการพัฒนาทักษะพูด และทักษะการเขียนโปรแกรมต้ังคำถาม 

แก7ป�ญหาและการหาข7อมูลและวิเคราะหDคำส่ังเสียง พร7อมท้ังสามารถนำข7อมูลท่ีพบน้ันไปใช7หรือบูรณาการกับ

การพัฒนาโครงงานได7 

         5. สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แก} ค}าเฉล่ีย การวิเคราะหDส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค}า 

t-test 
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ผลการศึกษา  

  ผลการศึกษาผู7 วิจัยดำเนินการทดลองการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและ

ภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ และโครงงานเอไอวาย 

วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)  จำนวน 35 คน โดย

มีการทดสอบก}อนเรียนหลังเรียน จากน้ันนำมาวิเคราะหDแสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2   

 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การ

เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2    

 N  S.D. t Def Sig (2-tailed) 

คะแนนก}อนเรียน 35 12.54 2.536 

-17.342 34 0.000 

คะแนนหลังเรียน 35 17.77 2.602 

             *P < 0.05 

   จากตารางท่ี 1    แสดงผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผล

การเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2   พบว}า 

ก}อนเรียนมีค}าเฉล่ีย( x"	)  เท}ากับ 12.54 ค}าส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.536 และ หลังเรียนมี

ค}าเฉล่ีย( x"	) เท}ากับ 17.77 ค}าส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.602 และเม่ือเปรียบเทียบกับค}า t ท่ีมี

ค}าเท}ากับ-17.342 สามารถสรุปได7ว}าคะแนนหลังเรียนสูงกว}าก}อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 2 ผลการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2     

กลุdมท่ี 
เน้ือหาโครงงาน 

(40) 

ประโยชน?ของ

โครงงาน (20) 

การใช-เทคโนโลยี 

(20) 

ลักษณะผู-ทำ

โครงงาน 

(20) 

รวม 

(100) 

1 30 15 17 18 80 

2 32 14 18 17 81 

3 35 15 19 18 87 
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4 31 14 17 18 80 

5 34 14 16 18 82 

6 33 16 16 18 83 

7 35 14 18 18 85 

 

  จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) มีการ

จัดทำโครงงาน จำนวน 7 กลุ}ม นักเรียนสามารถอธิบายด7านเน้ือหาได7ถูกต7อง ของเน้ือหาเกิดกระบวนการคิด

วิเคราะหD และสามารถสรุปองคDความรูปของข7อมูลประโยชนDของโครงงาน นักเรียนเกิดการช}วยกันแก7ป�ญหาใน

การทำโครงงานและนำไปใช7ได7ในชีวิตจริงเช}น เกิดกระบวนการการทำงาน เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และ 

เกิดทักษะการส่ือสารภาษอังกฤษ ด7านการใช7เทคโนโลยีสามารถใช7เทคโนโลยีในการสืบค7นข7อมูลในอินเตอรDเน็ต

และใช7เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD  ด7านลักษณะผู7ทำโครงงาน นักเรียนมีความใฝ°

เรียนรู7และมีความรับผิดชอบต}อโครงงานตนเอง   ในกระบวนการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2  นักเรียนจะมีทักษะการเขียนโปรแกรม   และมีประสบการณDในการพัฒนา

โครงงาน ซ่ึงนักเรียนสามารถนำกระบวนการทำโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ไปพัฒนาโครงงานของตนเองได7 
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ตัวอย}างโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอรDพร7อมคำอธิบาย บอรDด Raspberry Pi 3 model B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอย}างโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอรDพร7อมคำอธิบาย บอรDด Raspberry Pi 3 model B  

 

ตัวอย}างการต้ังต}าไมคDกับลำโพงของ ผ}านระบบOS ของเอไอวาย วอยซD คิดสD SD Image 

 1) เม่ือผู7ใช7งานต7องการส่ังให7เอไอวาย วอยซD คิดสDทำงานต7องพิมพDคำส่ังต้ังค}าไมคDและลำโพงดังโค±ด

ตัวอย}างจาก ภาพท่ี 1 ใช7คำส่ังโค±ดตรวจจับอุปกรณD hw ให7ออก port ท่ีต7องการ  

  2) เม่ือมีต้ังค}าเสร็จ ต7องทดสอบการรับค}าเสียงไมคDกับลำโพงผ}านระบบ Speech to Text (STT) และ 

Text to Speech (TTS)  ท่ีติดต้ังพร7อมกับโมดูลท่ีให7มาของเอไอวาย วอยซD คิดสD SD Image 

 3) เป²ดการใช7งาน  Google Assistant API ผ}านระบบ Google Cloud Platform (GCP) ให7รับค}ามา

ท่ีอุปกรณD บอรDด Raspberry Pi 3 model B ใช7 Google Account ในการเข7าสู}ระบบในการใช7งาน 

 4) เ ม่ื อ ต้ั ง ค} า เ ส ร็ จ ทุ ก อ ย} า ง เ ป² ด  Terminal บ น ห น7 า จ อ แ ล7 ว พิ ม พD ค ำ ส่ั ง 

src/assistant_library_demo.py ในการเป²ดใช7งานในระบบส่ังการ Google Assistant API ผ}านอินเทอรDเน็ต 

pcm.!default { 

  type asym 

  capture.pcm "mic" 

  playback.pcm "speaker" 

} 

pcm.mic { 

  type plug 

  slave { 

    pcm "hw:1,0" 

  } 

} 

pcm.speaker { 

  type plug 

  slave { 

    pcm "hw:0,0" 

  } 

} 
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 5) การใช7งานเอไอวาย วอยซD คิดสDก็สามารถใช7งานได7ผ}านบอรDด Raspberry Pi 3 model B โดยเร้ิม

ต7นส่ังการด7วยเสียง “OK Google” ตามด7วยคำส่ัง “Who are you” จากน้ัน เอไอวาย วอยซD คิดสD จะ

ประมวลผลคำพูดตามหลัก Natural Language Processing (NLP) ของ Google Assistant API ออกมาเป�น

เสียง แสดงการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การเขียน

โปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 มีข้ันตอนดังน้ี 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการ

เรียนรู7ก}อนเร่ิมจะทำ โครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD 

2) นักเรียนศึกษาหลักการทำงานของchatbot ต}อเน่ืองจนถึงเร่ืองการทำงานของ Speech to Text 

ใน Google Assistant และ การทำงานของ Text to Speech และฝ¡กพูดทักษะการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเป�นพ้ืนฐานในการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD                         

3) ให7นักเรียนศึกษาโครงสร7างของอุปกรณD บอรDด Raspberry Pi 3 model B เพ่ือเตรียมการเร่ิม

การพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ในการหาจุดข7อบกพร}องและปรับปรุงแก7ไขให7เหมาะสม

กับ อุปกรณDท่ีเช่ือมต}อ พร7อมกับ เช่ือมต}อ Google Assistant API เข7ากับระบบปฏิบัติการบน

บอรDด Raspberry Pi 3 model B 

4) ให7นักเรียน ติดต้ัง พัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD หาจุดข7อบกพร}องและปรับปรุงแก7ไขให7

เหมาะสมกับ อุปกรณDท่ีเช่ือมต}อ พร7อมกับ เช่ือมต}อ Google Assistant API เข7ากับ

ระบบปฏิบัติการบนบอรDด Raspberry Pi 3 model B 

5) ให7นักเรียนฝ¡กทักษะภาษาอังกฤษการส่ือสารในชีวิตประจำวันตามการจัดการเรียนรู7บูรณาการ

วิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษ เช}น Who are you?, Sing a Song Littlestar,  How 

long have you been here for?, How can I get to the Grand Place? เป�นต7น 

6) หลังจากพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD นักเรียนทดสอบระบบของ Google Assistant มี

ความความเสถียรในการตอบโต7รับคำส่ังเสียงภาษาอังฤกษมีการดีเลยDเล็กน7อย ท้ังน้ีข้ึนอยู}กับการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษ และ ให7นักเรียนแบ}งกลุ}ม เพ่ือพัฒนาโครงงาน และทำแบบทดสอบ แบบ

ฝ¡กทักษะการเขียนโปรแกรม ก}อนเรียน-หลังเรียน เพ่ือวัดผลการจัดการเรียนรู7ในวิชาวิทยาการ

คำนวณ และภาษาอังกฤษ 
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สรุปและวิจารณ?ผล  

        สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการ

เรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ และโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2   สามารถสรุปได7ดังน้ี 

 1. ผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การ

เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2  จากน้ันนำผลการ

วิเคราะหDด7วยค}าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑDและสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1 พบว}า แสดงผลการจัดการเรียนรู7

บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลกาเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ัง

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2   พบว}า ก}อนเรียนมีค}าเฉล่ีย ( x"	) เท}ากับ 12.54 ค}าส}วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.536 และ หลังเรียนมีค}าเฉล่ีย ( x"	) เท}ากับ 17.77 ค}าส}วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 2.602 และเม่ือเปรียบเทียบกับค}า t ท่ีมีค}าเท}ากับ-17.342 สามารถสรุปได7ว}าคะแนน

หลังเรียนสูงกว}าก}อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 2. ผลการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 แสดงดังตารางท่ี 2 

พบว}า ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) มีการจัดทำโครงงาน จำนวน 7 

กลุ}ม นักเรียนสามารถอธิบายด7านเน้ือหาได7ถูกต7อง ของเน้ือหาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหD และสามารถสรุป

องคDความรูปของข7อมูลประโยชนDของโครงงาน นักเรียนเกิดการช}วยกันแก7ป�ญหาในการทำโครงงานและ

นำไปใช7ได7ในชีวิตจริงเช}น เกิดกระบวนการการทำงาน เกิดทักษะการเขียนโปรแกรม และ เกิดทักษะการ

ส่ือสารภาษอังกฤษ ด7านการใช7เทคโนโลยีสามารถใช7เทคโนโลยีในการสืบค7นข7อมูลในอินเตอรDเน็ตและใช7

เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD  ด7านลักษณะผู7ทำโครงงาน นักเรียนมีความใฝ°เรียนรู7

และมีความรับผิดชอบต}อโครงงานตนเอง   ในกระบวนการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2  นักเรียนจะมีทักษะการเขียนโปรแกรม   และมีประสบการณDในการพัฒนาโครงงาน ซ่ึง

นักเรียนสามารถนำกระบวนการทำโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ไปพัฒนาโครงงานของตนเองได7 มีคะแนนสูง

กว}า 80 คะแนน สามารถสรุปได7ว}า คะแนนโครงงานอยู}ในเกณฑDดีมาก 

   

 วิจารณ?ผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย พบว}าผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผล

การเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ และโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได7ดังน้ี 
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 1. ผลการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การ

เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ โดย แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 1 หลักการทำงานของ 

Chatbot แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 2 การทำงานของ Speech to Text และ Google Assistantแผนการ

จัดการเรียนรู7ท่ี 3 การทำงานของ Text to Speech แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 4 การส่ือสารในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 5 การพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD โดยการจัดการเรียนรู7จะเน7นในด7านบอรDด

ราสเบอรDร่ีพายภาษาไพทอน โดยผ}านการตรวจสอบจากผู7เช่ียวชาญ และสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู7

แบบโครงงานเป�นฐาน  ซ่ึงสอดคล7องกับงานวิจัยของ รังศิมา  ชูเทียน และ ทศพร  แสงสว}าง (2559 : 

บทคัดย}อ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการเรียนรู7แบบโครงงานเป�นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 1 ผลการวิจัย พบว}า บทเรียนการเรียนรู7แบบโครงงานเป�นฐานมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑDโดยเฉล่ียเท}ากับ 82.93/80.85 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว}า

ก}อนเรียน และสอดคล7องกับงานวิจัยของ กฤษฎา ปาวา และ วุฒิชัย พิลึก (2562 : บทคัดย}อ) การพัฒนา

ระบบโต7ตอบภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในช้ันเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 ผลการวิจัย พบว}า ผลการทดลองใช7ระบบโต7ตอบภาษาอังกฤษ  พบว}า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 มีคะแนนก}อนเรียน ค}าเฉล่ีย ( x"	)เท}ากับ 11.03 

ส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 4.08 และ คะแนนหลังเรียนมีค}าเฉล่ีย ( x"	)เท}ากับ 23.94 ส}วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 3.19 และเม่ือเทียบกับค}าทีมีค}าเท}ากับ -20.834 สามารถสรุปได7ว}าคะแนน

หลังเรียนสูงกว}าก}อนเรียน นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 

 2. ผลการประเมินโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 มีคะแนนสูงกว}า 80 

คะแนนทุกกลุ}ม เน่ืองจากนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีความพยายามในตนเองเป�นอย}างมากเน่ืองจาก

ผู7เรียนไม}มีความรู7ในการเรียนการเขียนโปรแกรมท่ีจะสามารถนำไปใช7กับบอรDดสมองกลได7จนนักเรียนได7มีการ

ปฏิบัติและทดลองจากบอรDดราสเบอรDร่ีพาย พร7อมกับอุปกรณDต}อพวงอ่ืนๆเช}น SDcard  สายแปลงจอHDMI 

ลำโพง ไมคDโครโฟนและการใช7คำส่ังเสียงหรือคอมพิวเตอรD โดยนักเรียนมีการเรียนรู7ผ}านกระบวนการทำงาน

เป�นกลุ}ม ท่ีจะนำมาสู}การสรุปความรู7ใหม} มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได7ผลการจัดกิจกรรมเป�น

ผลงานแบบรูปธรรม(ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) และ ทำให7ผู7เรียนได7เกิดประสบการณDตรง (วันวิ

สาขD เฉลิมพล, 2554) ในการพัฒนาโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD 

 

ข-อเสนอแนะ 

1.ข7 อ เ ส น อ แ น ะ ท่ั ว ไ ป 

  จากการวิจัย พบว}าการจัดการเรียนรู7บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการ

เรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ังภาษาอังกฤษ และโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของนักเรียน
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ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ส}งเสริมให7นักเรียนทักษะในการเขียนโปรแกรมท่ีถูกต7องตามหลักการทำงานของ

โปรแกรมภาษาไพทอน และ เกิดกระบวนการเรียนรู7ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ในเร่ืองการ

ส่ือสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำประสบการณDการฝ¡กทักษะการพูดกับเอไอวาย วอยซD คิดสD ไปต}อ

ยอด การส่ือสารอีกระดับหน่ึงท่ียากข้ึนได7ในอนาคต ดังน้ันครูผู7สอนจึงควรนำการแนวคิดการจัดการเรียนรู7

บูรณาการวิชาวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษท่ีมีต}อผลการเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนรับคำส่ัง

ภาษาอังกฤษ และโครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสD ไปใช7กับนักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆ ในรายวิชาพัฒนาโครงงาน 

2. ข7อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต}อไป  

การวิจัยคร้ังต}อไป ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรู7การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนและ

โครงงานเอไอวาย วอยซD คิดสDของและ ใช7การควบคุมผ}านท้ังบอรDด Raspberry Pi และโดยใช7อุปกรณDต}อพวง

ต}างๆ เซ}น SDcard  สายแปลงจอHDMI ลำโพง ไมคDโครโฟนและการใช7คำส่ังเสียงหรือคอมพิวเตอรD ซ่ึงทักษะ

การเขียนโปรแกรมและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเหล}าน้ีล7วนมีความต7องจำเป�นในป�จจุบันดังน้ันในการวิจัย

คร้ังต}อไปควรนำไปต}อยอดให7มีภาษาอ่ืนๆเพ่ือตรวจการออกเสียงและสะกดคำให7ถูกต7อง และเขียนโปรแกรม

รับคำส่ังควบคุมผ}าน IOT สามารถบูรณาการวิชาอ่ืนๆ ร}วมกันเพ่ือพัฒนางานท่ีสูงข้ึนต}อไป   
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน1ภาษาโปรแกรม Python เบื้องตBน 

E-Learning development, an introduction Python programming language.  
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บทคัดยUอ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคDเพื ่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม 

Python เบื้องต7น เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียนที่เรียนด7วยบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม 

Python เบื้องต7น วิธีการดำเนินการวิจัย ผู7วิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น 

นำไปทดลองใช7กับประชากรตัวอยrาง โดยกลุrมตัวอยrางคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยี

การศึกษา ชั้นปGที่ 4 ปGการศึกษา 2563  คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD ได7มาจากการเลือก

แบบเจาะจง จำนวน 30 คน นำแบบทดสอบบนบทเรียนออนไลนDไปประเมินความสอดคล7องวัตถุประสงคDเชิง

พฤติกรรมกับแบบทดสอบ (IOC) ซึ่งมีความสอดคล7องสูงกวrา 0.5 เครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนออนไลนD    

WordPress และ XAMPP สถิติท่ีใช7ในการวิจัย สถิติพื้นฐาน คำนวณคrาเฉลี่ยและคrาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น การหาความยากงrายและ

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด7วยสูตรคูเดอรD-ริชารDดสัน KR-20 การประเมินความสอดคล7องวัตถุประสงคDเชิง

พฤติกรรมกับแบบทดสอบประเมินโดยใช7ดัชนีความสอดคล7อง (IOC) โดยนักศึกษากลุrมตัวอยrางเป�นผู7ที่เข7ามา

เรียนและมีผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบบนบทเรียนออนไลนDครบ นำคะแนนที ่ได7มาคำนวณหา

ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวrา บทเรียนออนไลนDที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทrากับ 81/85.67 ซึ่งสูงกวrา

เกณฑDท่ีกำหนดไว7คือ 80/80 และผู7เรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวrากrอนเรียนอยrางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 

 

คำสำคัญ:  บทเรียนออนไลนD  โปรแกรมภาษา Python 

 

Abstract 

The purpose of this research is to develop and find effective online E-Learning in Python 

programming language to study the learning achievement of learners taking E-Learning with 
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introductory Python programming language. The researcher developed an E-Learning in an 

introductory Python programming language that was used to experiment with a sample population. 

The sample group is Fourth year students in Computer and Technology Education, Academic Year 

2020, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University Obtained from a specific selection of 

30 people who took the E-Learning quiz to assess the consistency of behavioral objectives with the 

quiz (IOC) higher than 0.5. Tools for developing online lessons WordPress and XAMPP Statistics at 

Used in researching baseline statistics, calculating the mean and standard deviation of academic 

achievement scores, E-Learning, introductory Python programming language, determining the 

difficulty and confidence of the quiz with the Cudur - Richardson KR-20.  A behavioral objective 

consistency assessment with an IOC based on the Conformity Index (IOC) assessment test, where 

the sample students were enrolled and achieved scores from completing the test on the E-Learning. 

The scores were calculated for efficiency. The research results were found that The developed        

E-Learning had an efficiency of 81 / 85.67, which was higher than the established threshold of 80/80, 

and the learners had a statistically significantly higher post-test score than before. 

 

Keywords: E-Learning, Python programming language. 

 

บทนำ 

ในโลกป�จจุบัน ภาษาโปรแกรมเข7ามามีสrวนเกี่ยวข7องในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแตrเริ่มเป�ดเครื่อง

คอมพิวเตอรDตลอดจนการทำงานอื ่น ๆ บนคอมพิวเตอรDต7องใช7ภาษาโปรแกรมในการสั ่งการให7เครื ่อง

คอมพิวเตอรDทำงานตามคำสั่งที่เราต7องการ โดยการเขียนโปรแกรมที่มีการใช7ภาษาโปรแกรมแตกตrางกันตาม

บริบทการใช7งานด7านตrาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอรD เชrน ภาษา C++ เน7นการเขียน Server เขียนเกมตrาง ๆ 

และการเขียน Website ภาษา PHP ที่เน7นเขียนเว็บ รวมทั้งภาษา Java ที่สามารถนำไปประยุกตDใช7ได7หลาย

สาขางาน แตrภาษาท่ีนิยมเป�นอันดับ 1 ณ ตอนน้ีคือภาษา Python เพราะภาษา Python เป�นภาษาท่ีเขียนงrาย

และได7รับการยอมรับจนสามารถขึ้นเป�นอันดับ 1 นำหน7าภาษา Java ได7 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 เริ่มให7ใช7

ภาษา Python ในการจัดการเรียนรู7 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอยrางงrาย ตั้งแตr มัธยมศึกษาปGที่ 1 

ถึงมัธยมศึกษาปGท่ี 3 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 ภาษา Python ถูกพัฒนาขึ ้นมาโดยไมrขึ ้นกับแพลตฟอรDม (Platform independent) กลrาวคือ 

สามารถทำงานได7ทั้งบนระบบปฏิบัติการตระกลูวินโดวสD (Windows NT, 2000, 2008, XP, 7, 8, 8.1, 10) 
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ตระกูลยูนิกสD-ลินุกซD (Unix, Linux, xBSD) และตระกูลแมคด7วย (Macintosh) โดยระบบปฏิบัติการเหลrาน้ี

ติดตั้งเพียงโปรแกรมแปลภาษาให7เป�นภาษาเครื่องของสถาป�ตยกรรมนั้น ๆ เทrานั้น (Wits’s code, 2018: 

ออนไลนD) ภาษา Python เป�นซอฟตDแวรDเสรี (Open source software) เหมือนภาษาพีเอชพี (PHP) ทำให7ทุก

คนสามารถนำ Python มาพัฒนาโปรแกรมได7ฟรี ๆ โดยไมrต7องเสียคrาใช7จrาย และคุณสมบัติความเป�น

ซอฟตDแวรDเสรี ทำให7มีโปรแกรเมอรDท่ัวโลกเข7ามาชrวยกันพัฒนาให7 Python มีความสามารถสูงข้ึนเร่ือย ๆ สrงผล

ให7สามารถครอบคลุมงานในลักษณะตrาง ๆ อยrางกว7างขวาง (สุชาติ คุ7มมะณี, 2561) 

 กลrาวคือ Python เป�นภาษาโปรแกรมที่มีสำคัญมากในป�จจุบัน เป�นภาษาที่รังสรรคDผลงานตrาง ๆ 

มากมายเพื่อนำผลงานนั้นมาตอบสนองความต7องการของผู7ใช7หรือมนุษยD ภาษา Python ควรคrาแกrการเรียนรู7

สำหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้นผู 7วิจัยมองวrานักศึกษาคณะครุศาสตรD สาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยี

การศึกษา ชั้นปGที่ 4 ปGการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD ควรมีความรู7เกี่ยวกับภาษา Python 

เพ่ือเป�นการเตรียมความพร7อมกrอนการออกฝ̈กประสบการณDวิชาชีพครูและนำไปประยุกตDกับการจัดการเรียนรู7ได7 

 จากท่ีกลrาวมาข7างต7น ผู7วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป�นในการในการดำเนินการวิจัย เพ่ือ

พัฒนาบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น เพื่อเป�นบทเรียนออนไลนDสามารถเข7ามาเรียนรู7และ

ฝ¨กการเขียนภาษาโปรแกรม Python เป�นการเสริมสร7างความรู7ความสามารถของนักศึกษาได7ทุกที่ทุกเวลา   

ท้ังยังกrอให7เกิดประโยชนDท้ังตrอ คณะ สาขา และสถาบันตrอไป 

 

วัตถุประสงค1การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู7เรียนท่ีเรียนด7วยบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. เน้ือหาท่ีนำมาสร7างบทเรียนออนไลนDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

2. ประชากรตัวอยrางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD เน่ืองจากเป�นการวิจัยในชrวงเวลาส้ัน ๆ มีข7อจำกัดในเร่ืองเวลา 

จึงใช7ประชากรตัวอยrางเป�นกลุrมทดลอง 

3. กลุrมตัวอยrางในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปGที่ 4        

ปGการศึกษา 2563  คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD เลือกแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรตัวอยrางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD กลุrมตัวอยrางในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรD

และเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปGที่ 4 ปGการศึกษา 2563  คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD เลือก

แบบเจาะจง จำนวน 30 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตัวแปรต7นคือ บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น          

 2.2 ตัวแปรตาม 

  2.2.1 คุณภาพของบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

  2.2.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

  2.2.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู7เรียน 

3. ข้ันตอนการสร7างและพัฒนาบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

 3.1 ขั้นการวิเคราะหD ศึกษาข7อมูลเกี่ยวกับบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น

วิเคราะหDเน้ือหาการเรียนรู7ท่ีเก่ียวข7องเพ่ือนำไปใช7ในการออกแบบบทเรียนออนไลนDตrอไป 

 3.2 ขั้นการออกแบบ ออกแบบเนื้อหา แบบฝ¨กหัด แบบทดสอบ และกำหนดโปรแกรมในการ

พัฒนาบทเรียนออนไลนD 

 3.3 ขั้นการพัฒนา สร7างบทเรียนออนไลนDตามที่ได7ออกแบบไว7 นำบทเรียนออนไลนDเข7าสูrระบบ

อินเทอรDเน็ต อาจารยDที่ปรึกษาดูความเหมาะสม และนำบทเรียนออนไลนDให7ผู7เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพ

บทเรียนออนไลนD และนำบทเรียนออนไลนDมาปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7เชี ่ยวชาญจนได7บทเรียน

ออนไลนDท่ีสามารถนำไปทดลองใช7ได7 

 3.4 ขั้นการทดลองใช7 นำบทเรียนออนไลนDไปให7กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและเทคโนโลยี

การศึกษา ชั้นปGที่ 4 ปGการศึกษา 2563 จากนั้นผู7เรียนกลับไปเรียนรู7ด7วยตนเองผrานเครือขrายอินเทอรDเน็ต ผล

คะแนนจากการทำแบบทดสอบจะถูกสrงเข7าอีเมลของผู7วิจัย และผู7วิจัยนำผลคะแนนมาวิเคราะหD 

 3.5 ขั้นการประเมินผล เป�นขั้นการนำข7อมูลที่ได7จากการทดลองไปวิเคราะหDหาคrาทางสถิติ และ

สรุปผลการทดลอง 

4. เครื ่องมือวิจ ัย ประกอบไปด7วย บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื ้องต7น และ

แบบทดสอบบนบทเรียนออนไลนD 

 4.1 การหาคุณภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น ผู7เชี่ยวชาญด7านเนื้อหา 

จำนวน 3 ทrาน ประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนD โดยกำหนดระดับและเกณฑDจากการพิจารณาให7คะแนนตาม

เกณฑDของเบสตD (Best, 1997) มีรายละเอียดดังน้ี 
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  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน7อย 

 4.2 การหาความยากงrายและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ แบบทดสอบมีจำนวน 30 ข7อ นำไป

ทดลองกับนักศึกษา จำนวน 30 คน จากนั้นนำผลการสอบมาหาความยากงrายและความเชื่อมั่น หาความ

เช่ือม่ันด7วยสูตรคูเดอรD-ริชารDดสัน KR-20 

 4.3 ประเมินความสอดคล7องวัตถุประสงคDเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 

ทrาน ประเมินโดยใช7ดัชนีความสอดคล7อง (IOC) เกณฑDการพิจารณาคrาดัชนีความสอดคล7องที่แสดงวrา มีความ

สอดคล7องสูงกวrา 0.5 

5. เก็บรวบรวมข7อมูลโดยการนำบทเรียนออนไลนDไปให7กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรDและ

เทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปGที่ 4 ปGการศึกษา 2563 จากนั้นผู7เรียนกลับไปเรียนรู7ด7วยตนเองผrานเครือขrาย

อินเทอรDเน็ต ผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบจะถูกสrงเข7าอีเมลของผู7วิจัย และผู7วิจัยนำผลคะแนนมา

วิเคราะหD 

6. การวิเคราะหDข7อมูล ผู7วิจัยวิเคราะหDข7อมูลตามวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 

 6.1 สถิติพื้นฐาน คำนวณคrาเฉลี่ยและคrาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

 6.2 การหาความยากงrายและความเช่ือม่ันของแบบทดสอบด7วยสูตรคูเดอรD-ริชารDดสัน KR-20 

 6.3 การประเมินความสอดคล7องวัตถุประสงคDเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ โดยผู7เชี ่ยวชาญ

จำนวน 3 ทrาน ประเมินโดยใช7ดัชนีความสอดคล7อง (IOC) 

 

ผลการวิจัย 

ประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น ผู7เช่ียวชาญด7านเน้ือหา จำนวน 3

ทrาน ผลการประเมินแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

รายการ คUาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. เน้ือหาในบทเรียนออนไลนD 4.25 0.24 มาก 

2. ภาษา ภาพน่ิงและวิดีโอ 4.34 0.28 มาก 

3. ตัวอักษรและสี 4.23 0.22 มาก 
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รายการ คUาเฉล่ีย SD ระดับ 

4. แบบฝ̈กหัด 4.37 0.19 มาก 

คrาเฉล่ีย 4.30 0.23 มาก 

 

  จากตารางที่ 1 พบวrา ผู7เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

มีคrาเฉล่ียระหวrาง 4.30 อยูrในระดับมาก สามารถนำไปใช7ในการทดลองงานวิจัยได7 

  ผลการหาความยากงrายและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ แบบทดสอบมีจำนวน 30 ข7อ นำไปทดลอง

กับนักศึกษาจำนวน 30 คน สรุปข7อมูลที่ได7พบวrา คrาความเชื่อมั่นที่คำนวณได7มีคrาเทrากับ 0.772 ผู7วิจัยได7

ปรับปรุงแบบทดสอบข7อท่ีใช7ไมrได7กrอนนำไปทดลองใช7ในงานวิจัยแล7ว 

  ผลการวิเคราะหDความสอดคล7องวัตถุประสงคDเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ (IOC) สรุปข7อมูลที่ได7

พบวrา แบบทดสอบ 30 ข7อ ท่ีสร7างข้ึนมีความสอดคล7องทุกข7อ 

  ผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น นำบทเรียน

ออนไลนD ไปทดลองประสิทธิภาพได7 ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

รายการ จำนวนขBอ 
ผลรวม

คะแนน 
คUาเฉล่ีย รBอยละ 

1. คะแนนจากการทำแบบทดสอบระหวrางเรียน (E1) 20 486 16.2 81 

2. คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 770 25.67 85.67 

  จากตารางที ่ 2 พบวrา บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื ้องต7นที ่ผู 7ว ิจัยพัฒนาขึ ้นมี

ประสิทธิภาพ โดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุrมทดลองจำนวน 30 คน มีคrาเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวrางเรียน

และแบบทดสอบหลังเรียนเทrากับ 81/85.67 

  จากการทดลองเมื่อนำคะแนนทดสอบกrอนเรียน (Pre-test) และผลคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-

test) ท่ีได7มาวิเคราะหDความแตกตrางระหวrางคะแนนทดสอบกrอนเรียนและหลังเรียน แสดงข7อมูลในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความแตกตrางระหวrางคะแนนทดสอบกrอนเรียนและหลังเรียน 

รายการ จำนวนขBอ คUาเฉล่ีย SD t 

1. คะแนนทดสอบกrอนเรียน 30 16.73 0.50 
-9.83 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียน 30 25.67 0.34 
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  จากตารางที่ 3 คrา t ที่คำนวณได7มีคrาเทrากับ -9.83 และคrา t ในตารางมีคrาเทrากับ 2.4620 กลrาวคือ 

คrาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวrาคrาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกrอนเรียนอยrางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

 
   

ภาพท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบ้ืองต7น 

 

  จากภาพที่ 1 E1 คือ คะแนนจากการทำแบบทดสอบระหวrางเรียน (เส7นสีฟ«า) E2 คือ คะแนนจากการ

ทำแบบทดสอบหลังเรียน (เส7นสีแดง) จากภาพเมื่อเรียนจบบทเรียนและทำแบบทดสอบหลังเรียนแล7วผู7เรียนมี

คะแนนที่เพิ่มขึ้น แสดงให7เห็นวrา บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น มีประสิทธิภาพสามารถ

นำไปใช7ในการทดลองงานวิจัยได7 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจัยบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7นมีประสิทธิภาพสูงกวrาเกณฑDท่ี

กำหนดไว7 ผู7เรียนที่ผrานกระบวนการเรียนด7วยบทเรียนดังกลrาวมีความรู7เพิ่มขึ้นอยrางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 

   สำหรับคrาประสิทธิภาพตัวแรกเป�นคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวrางเรียนคิดเป�นร7อยละ ซึ่งมีคrา

ประสิทธิภาพอยูrในระดับ 81 สูงกวrาคrาประสิทธิภาพ 80 ที่ตั้งไว7สำหรับคrาประสิทธิภาพตัวหลังเป�นคะแนน

เฉล่ียจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป�นร7อยละมีประสิทธิภาพอยูrในระดับ 85.67 สูงกวrาคrาประสิทธิภาพ 

80 ท่ีต้ังไว7 เพราะวrา การจัดทำส่ือท่ีเป�นภาพน่ิงและวิดีโอ มีเน้ือหาท่ีชัดเจน เข7าใจได7งrายและกระตุ7นให7ผู7เรียนมี

ความตั้งใจ สนใจและติดตามในการเรียนผrานบทเรียนออนไลนD ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ ประไพร (2560) 
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ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ภาษาโปรแกรม Python เบื =องต้น
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ที ่ได7ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนD รายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูrบ7านจอมบึง ได7ผลคือมีประสิทธิภาพ 82.17/80.67 

  คrาคะแนนเฉลี ่ยทางการเรียนของผู 7เรียนที ่เรียนด7วยบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python 

เบื้องต7น พบวrาคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวrาคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบกrอน

เรียนอยrางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวrาผู7เรียนเกิดการเรียนรู7และเข7าใจซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัย

ของ ดรุณนภา (2562) ที่ได7ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบนบทเรียนออนไลนDด7วยเทคนิคการ

เรียนรู7แบบกรณีศึกษาเพื่อสrงเสริมการคิดแก7ป�ญหาของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม พบวrาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวrากrอนเรียนท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 

สรุปผลและขBอเสนอแนะ  

 สรุปผลการวิจัย ได7บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7นที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

81/85.67 ซ่ึงสูงกวrาเกณฑDท่ีกำหนดไว7คือ 80/80 

 1. ข7อเสนอแนะท่ัวไป  

1.1 แบบทดสอบกrอนเรียนและหลังเรียนด7วยบทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น

ออกแบบเป�นเลือกตอบ 4 ตัวเลือกทั้งหมดควรมีการออกแบบรูปแบบของข7อสอบให7หลากหลายมากกวrานี้เพ่ือ

ความหลากหลายของข7อสอบในแบบทดสอบ 

1.2 บทเรียนออนไลนDภาษาโปรแกรม Python เบื้องต7น มีเนื้อหา Python เบื้องต7นยังไมrละเอียด

ผู7วิจัยควรใสrเน้ือหาเพ่ิมเติมให7ละเอียดมากข้ึนเพราะผู7เรียนมีพ้ืนฐานไมrเทrากัน 

 2. ข7อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตrอไป 

2.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนDให7สามารถเรียนได7ทุกแพลตฟอรDมเพื่อให7งrายตrอการเข7าถึง

บทเรียนออนไลนD 

2.2 ควรพัฒนาบทเรียนออนไลนDให7สามารถสื่อสารกันด7วยภาพ เสียง และข7อความถามตอบข7อสงสัย

กันระหวrางผู7เรียนเพ่ือให7บทเรียนออนไลนDมีความสมบูรณDมากย่ิงข้ึน 
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โมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู:โดยสารแบบออนไลน> เส:นทางสงขลา - พัทลุง 

Mobile Application for Online Van Ticket Reservation of  

Songkhla - Phatthalung  
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บทคัดย]อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทาง

สงขลา - พัทลุง แอปพลิเคชันนี้ชrวยอำนวยความสะดวกให7ผู7ใช7บริการสามารถทำรายการจองตั๋วรถตู7โดยสาร

ลrวงหน7าแบบออนไลนD และสามารถติดตามรถตู7ที่จองด7วยระบบ GPS บนโทรศัพทDมือถือได7สะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบrงออกเปzน 2 สrวน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชันสำหรับพนักงาน ภาษาที่ใช7ในการ

พัฒนา ได7แกr HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript รrวมกับเฟรมเวิร Dค Bootstrap และ Laravel และ  

2) โมบายแอปพลิเคชันสำหรับคนขับรถและผู7ใช7บริการ พัฒนาโดยใช7เฟรมเวิรDก Ionic จากการประเมินความ

พึงพอใจของผู7ใช7ระบบตrอการใช7งานแอปพลิเคชัน พบวrา โดยรวมอยูrในระดับดี ด7วยคrาเฉล่ีย 4.22 

 

คำสำคัญ :  โมบายแอปพลิเคชัน จองต๋ัวรถตู7โดยสาร  

 

Abstract 

This research aims to develop a mobile application for online van ticket reservation of 

Songkhla -  Phatthalung. This application facilitates the passengers who use the van service 

between Songkhla and Phatthalung to pre-book van tickets online conveniently and quickly. 

The system was divided into two parts 1) the web application developed by HTML5, CSS3, 

PHP and JavaScript on Bootstrap framework and Laravel framework is available for officers, 

and 2) the mobile application developed by Ionic framework is available for van drivers and 

passengers. The application satisfaction was evaluated by users and found the overall 

satisfaction is 4.22 on average, which is at a good level. 
 

Keywords: mobile application, van ticket reservation  
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บทนำ 

บริษัท ขนสrง จำกัด หรือ บขส. เปzนผู7ให7บริการรถตู7โดยสารเส7นทาง สงขลา - พัทลุง ผู7ใช7บริการสามารถ

จองตั๋วลrวงหน7าได7โดยการโทรศัพทDไปยังสำนักงานหรือเดินทางไปซื้อตั๋วที่สำนักงาน โดยสำนักงานจะเป�ด

ให7บริการเวลา 6.00 - 17.00 น. รวมเวลาให7บริการ 11 ชั่วโมง จำนวนรอบการให7บริการรถตู7โดยสารเส7นทาง

สงขลา - พัทลุง มีทั้งหมด 22 รอบตrอ/วัน โดยรถตู7จะออกทุก ๆ 30 นาที จำนวนที่นั่งภายในรถตู7มี 13 ที่น่ัง 

อัตราคrาโดยสาร 100 บาท/ที่นั่ง โดยมีเส7นทางหลักในการเดินรถ คือ ถนนไทรบุรี ถนนกาญจนวนิช ถนน

ลพบุรีราเมศวรD และถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา ป�จจุบันผู7ใช7บริการสามารถจองท่ีน่ังบนรถตู7ได7โดยโทรศัพทD

ไปยังสำนักงานพร7อมแจ7งสถานที่ที่ต7องการขึ้นรถ จำนวนที่นั่งที่ต7องการจอง เบอรDโทรศัพทD หลังจากนั้นเมื่อได7

เวลาออกรถ คนขับรถตู7จะทยอยโทรศัพทDแจ7งผู7ใช7บริการให7ทราบวrารถกำลังออกจากบริษัทขนสrง จากน้ัน

ผู7ใช7บริการก็จะไปรอรถตามสถานที่ที่ได7นัดหมายไว7 ป�ญหาที่เกิดจากการจองตั๋วรถตู7โดยสาร คือ พนักงานไมr

สามารถรับโทรศัพทDผู7ใช7บริการพร7อมกันได7 จึงอาจทำให7เกิดความลrาช7าในการให7บริการ และการโทรศัพทDจอง

ตั๋วในแตrละครั้งพนักงานจะต7องสอบถามข7อมูลใหมrทุกครั้ง กrอนเวลาที่รถตู7จะออกจากบริษัทขนสrงคนขับรถตู7

จะต7องโทรศัพทDแจ7งผู7ใช7บริการทุกคนที่ได7จองไว7 จึงทำให7เสียเวลาทั้งคนขับรถตู7และผู7ใช7บริการ และหลังจากท่ี

รถตู7ได7ออกเดินทางมาแล7ว ผู7ใช7บริการจะไมrสามารถทราบได7วrารถตู7ในขณะนี้อยูrที่ใด และจะถึงสถานที่นัด

หมายเม่ือใด จึงอาจทำให7ผู7ใช7บริการรอนานเกินความจำเปzน 

จากป�ญหาดังกลrาวผู7วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบออนไลนD 

เส7นทางสงขลา - พัทลุง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองตั๋วรถตู7โดยสารให7แกrผู7ใช7บริการให7สามารถทำ

รายการจองตั๋วรถตู7ผrานทางโมบายแอปพลิเคชันโดยสามารถเลือกจุดที่ต7องการขึ้นรถและจุดที่ต7องการลงจาก

รถได7 และเมื่อรถตู7คันที่จองออกจากบริษัทขนสrง ระบบจะสrงข7อความแจ7งเตือนไปยังผู7ใช7บริการ นอกจากน้ี

ผู7ใช7บริการยังสามารถติดตามรถตู7คันดังกลrาวด7วยระบบ GPS บนโทรศัพทDมือถือ  

 

วัตถุประสงค>การวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

โมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง พัฒนาในรูปแบบเว็บ

แอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน โดยแบrงขอบเขตและความสามารถของระบบตามกลุrมผู7ใช7 3 กลุrม คือ 

พนักงาน ผู7ใช7บริการ และคนขับรถตู7 ภาพรวมการทำงานของระบบอยrางครบถ7วนแสดงในยูสเคสไดอะแกรม 

(use case diagram)  (Arlow, 2005; Satzinger et al. , 2011) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 ยูสเคสไดอะแกรมโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

โมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง เปzนงานวิจัยเชิงพัฒนา 

(research & development) วิธีการในการดำเนินงานวิจัยประกอบด7วย 5 ขั้นตอน ได7แกr การวิเคราะหDความ

ต7องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ ดัง

รายละเอียดตrอไปน้ี 

1. การวิเคราะหDความต7องการของระบบ 

ในขั้นตอนนี้ผู7วิจัยได7เก็บรวบรวมความต7องการของระบบจากพนักงานขายตั๋วรถตู7โดยสาร ณ บริษัท

ขนสrง จังหวัดสงขลา และสัมภาษณDผู7ใช7บริการรถตู7โดยสาร เส7นทางสงขลา - พัทลุง จากการสัมภาษณDพบวrา

ผู7ใช7บริการสามารถจองต๋ัวลrวงหน7าได7โดยโทรศัพทDไปยังบริษัทขนสrงพร7อมแจ7งช่ือ นามสกุล เบอรDโทรศัพทD และ

จุดขึ้นรถ เมื่อรถออกจากบริษัทขนสrงคนขับรถตู7จะทยอยโทรศัพทDแจ7งผู7ใช7บริการให7ทราบ จากนั้นผู7ใช7บริการก็

จะไปรอรถตู7ตามสถานที่ที ่ได7นัดหมายไว7 จากการศึกษาความเปzนไปได7ของระบบ ผู7วิจัยจึงพัฒนาโมบาย 

แอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง โดยกำหนดกลุrมผู7ใช7ระบบจำนวน 3 

กลุrม คือ พนักงาน ผู7ใช7บริการ และคนขับรถ โดยผู7ใช7สามารถดำเนินการได7ตามสิทธ์ิดังน้ี  

ล็อกอิน

จ ดัการข.อมูลรถตู.

จัดการข.อมูลคนขับรถตู.

จัดการข.อมูลตารางการเดินรถ
รับข.อความแจ.งเตือนก:อนรถ

ตู.ออกเดินทาง

พิมพ=ใบจองรถตู.

พนักงาน ผู)ใช)บริการ

โมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู)โดยสารแบบออนไลน@ 

เส)นทางสงขลา - พัทลุง

จองตั๋วรถตู.

ยกเลิกการจองตั๋วรถตู.

ดูประวัติการจอง

ติดตามรถตู.ที่จองด.วยระบบ GPS

คนขับรถตู) ตรวจสอบผู.ใช.บริการ

แต:ละเที่ยว

ส:งข.อความแจ.งเตือน
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พนักงาน สามารถดำเนินการตrาง ๆ ผrานเว็บแอปพลิเคชัน ได7ดังน้ี 

1. จัดการข7อมูลรถตู7  

2. จัดการข7อมูลตารางการเดินรถ  

3. จองต๋ัวรถตู7 

4. ยกเลิกการจองต๋ัวรถตู7 

5. จัดการข7อมูลแบล็คลิสตDผู7ใช7บริการท่ีทำรายการจองแล7วแตrไมrได7ใช7บริการ 

6. พิมพDรายงาน 

 - รายงานผู7ใช7บริการแตrละเท่ียวการเดินทาง 

 - รายงานรายรับจากการจองต๋ัวแบบรายวัน/เดือน/ปG 

 - พิมพDใบจองรถตู7 
 

ผู7ใช7บริการ สามารถดำเนินการตrาง ๆ ผrานโมบายแอปพลิเคชัน ได7ดังน้ี 

1. จองต๋ัวรถตู7 

2. ยกเลิกการจองต๋ัวรถตู7 

3. ตรวจสอบข7อมูลรถตู7 

4. ตรวจสอบข7อมูลคนขับรถตู7 

5. รับข7อความแจ7งเตือนจากระบบกrอนรถตู7ออกเดินทาง 

6. พิมพDใบจองรถตู7 

7. เรียกดูประวัติการจอง 

8. สามารถติดตามรถตู 7ท ี ่จองด7วยระบบ GPS โดยแสดงพิกัดของรถตู7และพิกัดของ

ผู7ใช7บริการบนแผนท่ีของ Google Map 

9. ให7คะแนนคนขับรถตู7 
 

คนขับรถตู7 สามารถดำเนินการตrาง ๆ ผrานโมบายแอปพลิเคชัน ได7ดังน้ี 

1. ตรวจสอบรายงานผู7ใช7บริการแตrละเท่ียว 

2. สrงข7อความแจ7งเตือนให7ผู7ใช7บริการทราบกrอนรถตู7ออกเดินทาง 
 

2. การออกแบบระบบ 

ขั้นตอนนี้เปzนการออกแบบระบบให7สอดคล7องกับความต7องการของระบบใหมrที่ได7วิเคราะหDไว7 ผู7วิจัย

ได7ออกแบบสถาป�ตยกรรมระบบออกแบบเปzน 2 สrวน คือ ฝ��งเซิรDฟเวอรD (server) และฝ��งไคลเอ็นทD (client) 

การเข7าใช7งานระบบจะต7องใช7ผrานเครือขrายอินเทอรDเน็ต โดยพนักงานสามารถเข7าใช7งานระบบ back office 

โดยใช7โปรแกรมเว็บเบราวDเซอรDเพื่อจัดการข7อมูลพื้นฐานเข7าสูrระบบ ซึ่งข7อมูลดังกลrาวจะถูกจัดเก็บบันทึกไว7ใน
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ฐานข7อมูล MySQL ที่ติดตั้งบนเครื่องเซิรDฟเวอรD สrวนผู7ใช7บริการและคนขับรถจะต7องติดตั้งโมบายแอปพลิเคชัน

จองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง ที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อทำรายการจองตั๋วรถตู7 รูปแบบการ

แลกเปลี่ยนข7อมูลระหวrางโมบายแอปพลิเคชันกับเซิรDฟเวอรDจะใช7 JSON (JavaScript Object Notation) ซ่ึง

เปzนรูปแบบหน่ึงของการแลกเปล่ียนข7อมูลผrานทางโค7ดจาวาสคริปตD สถาป�ตยกรรมระบบแสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 สถาป�ตยกรรมระบบของโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทาง 

สงขลา - พัทลุง 

 

3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแบrงออกเปzน 2 สrวน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชัน ภาษาที ่ใช7ในการพัฒนา ได7แกr 

HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript โดยดัดแปลงจากวิธีการของ บัญชา ปะสีละเตสัง (2558) ใช7รrวมกับ

บูทสแตร็ปเฟรมเวิรDค (Bootstrap framework) ที่สนับสนุนการทำงานแบบ responsive ที่สามารถแสดงผล

ผrานเบราวDเซอรDได7ทั้งบนสมารDทโฟน แท็ปเล็ต และพีซีทั่วไป (Bootstrap, 2019) และลาราเวลเฟรมเวิรDค 

(Laravel framework) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของ MVC (Model-View-

Controller) ทำให7ประหยัดเวลาในการเขียนโค7ดและลดจำนวนการเขียนโค7ดลงไปอยrางมาก (Laravel, 2019) 

และ 2) โมบายแอปพลิเคชัน ภาษาที่ใช7ในการพัฒนา ได7แกr HTML5, CSS3 และ JavaScript รrวมกับไอโอนิค

http request 

http request 

JSON response 

web browser 

q Apache Web Server 

q PHP Script Language 

q MySQL Database 

Network 
(Internet) 

html response 

server client 

mobile app 

พนักงาน 

ผู:ใช:บริการ 

คนขับรถตู: 
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เฟรมเวิร Dค (Ionic framework) และสร7างเปzนไฟลDติดตั ้ง (.apk) สำหรับอุปกรณDสื ่อสารเคลื ่อนที ่ท ี ่ มี

ระบบปฏิบัติการเปzนแอนดรอยดD (Android) แอปพลิเคชันนี้สามารถทำงานได7เสมือนเปzนเนทีฟแอปพลิเคชัน 

(native application) รวมถึงสามารถติดตrอกับระบบจีพีเอส (GPS : Global Position System) โดยระบบ

จะแสดงผลคrาพิกัดบนแผนที่ด7วยการป�กหมุด (maker) ลงบน Google Map เพื่อบอกพิกัดตำแหนrงและ

คำนวณระยะทางจากตำแหนrงของผู7ใช7บริการและตำแหนrงรถตู7 ณ เวลานั้น ซึ่งผู7ใช7บริการและคนขับรถตู7

จะต7องเช่ือมตrออินเทอรDเน็ตตลอดเวลา 

4. การทดสอบระบบ 

ผู7วิจัยดำเนินการทดสอบระบบในภาพรวมด7วยตัวเอง โดยพิจารณาวrาระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต7อง 

ครบถ7วนและตรงตามวัตถุประสงคDที่ตั้งไว7หรือไมr รวมถึงตรวจสอบหาข7อผิดพลาดและปรับปรุงข7อผิดพลาดน้ัน 

เพื ่อให7ระบบสามารถทำงานได7กrอนนำไปใช7งานจริง การทดสอบแบrงออกเปzน 2 ด7าน คือ 1) ทดสอบ

ความสามารถของระบบ (functional testing) และ 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (performance 

testing) 

 5. การประเมินระบบ 

ผู7วิจัยได7ทำการประเมินความพึงพอใจตrอการใช7งานระบบโดยผู7ใช7 จำนวน 20 คน ด7วยวิธีการสุrม

ตัวอยrางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (convenience sampling) เครื ่องมือที ่ใช7ในงานวิจัยนี ้ คือ 

แบบสอบถามที่มีลักษณะเปzนแบบมาตราสrวนประมาณคrา (rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิรDท (Likert 

scale) มี 5 ระดับ ให7เลือกตอบได7เพียงคำตอบเดียว สถิติที่ใช7วิเคราะหDข7อมูล คือ คrาเฉลี่ยและสrวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แล7วแปลความหมายโดยคrาเฉล่ียมีเกณฑDแปลความหมายดังน้ี  

ระดับคะแนน  ความหมาย 

ระดับ   5 คrาเฉล่ีย 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 คrาเฉล่ีย 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 คrาเฉล่ีย 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 คrาเฉล่ีย 1.51-2.50 พอใช7 

ระดับ   1 คrาเฉล่ีย 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 

 

ผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัย แบrงออกเปzน 2 สrวน คือ ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสาร

แบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง และผลการประเมินแอปพลิเคชันโดยผู7ใช7 ดังรายละเอียดตrอไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง  
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สrวนที่ 1 เว็บแอปพลิเคชัน สำหรับพนักงานเพื่อใช7จัดการตารางการเดินรถ จัดการข7อมูลคนขับรถ

ตู7 จองตั๋วรถตู7 เรียกดูรายการจองตั๋วรถตู7แตrละเที่ยว และเรียกดูรายการรายรับแบบรายวัน/รายเดือน/รายปG 

หน7าจอการใช7งานมีดังน้ี 
 

 
ภาพท่ี 3 หน7าจอการล็อกอินเข7าสูrระบบ 

 

 
ภาพท่ี 4 หน7าจอจัดการตารางการเดินรถ 
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ภาพท่ี 5 หน7าจอจัดการข7อมูลคนขับรถตู7 
 

 
ภาพท่ี 6 หน7าจอการจองต๋ัวรถตู7 

 

 
ภาพท่ี 7 หน7าจอรายการจองต๋ัวรถตู7แตrละเท่ียว 
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ภาพท่ี 8 หน7าจอรายรับแบบรายวัน/รายเดือน/รายปG 
 

ส]วนที่ 2 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู7ใช7บริการ เมื่อผู7ใช7บริการล็อกอินเข7าสูrระบบเรียบร7อยแล7ว จะ

สามารถจองตั๋วรถตู7 เรียกดูประวัติการจอง รับข7อความแจ7งเตือนจากระบบกrอนรถตู7ออกเดินทาง และติดตาม

รถตู7ท่ีจองด7วยระบบ GPS โดยแสดงพิกัดของรถตู7และพิกัดของผู7ใช7บริการบนแผนท่ีของ Google Map หน7าจอ

การใช7งานมีดังน้ี 
   

       
ภาพท่ี 9 หน7าจอล็อกอินเข7าสูrระบบ จองต๋ัวรถตู7 และเรียกดูประวัติการจอง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1202 ~ 
 

       
ภาพท่ี 10 หน7าจอรับข7อความแจ7งเตือนและติดตามรถตู7ท่ีจองด7วยระบบ GPS 

 

 

ส]วนท่ี 3 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับคนขับรถตู7 เม่ือคนขับรถตู7ล็อกอินเข7าสูrระบบเรียบร7อยแล7ว จะ

สามารถแก7ไขข7อมูลสrวนตัวและยืนยันการเดินทาง โดยระบบจะสrงข7อความแจ7งเตือนให7ผู7ใช7บริการทราบกrอน

รถตู7ออกเดินทาง ทำให7ผู7ใช7บริการสามารถติดตามรถตู7ได7  
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ภาพท่ี 11 หน7าจอข7อมูลสrวนตัว 

 

        
 

ภาพท่ี 12 หน7าจอยืนยันการเดินทาง 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจตrอการใช7งานระบบ จำนวน 20 คน ประกอบด7วยพนักงาน 2 คน 

คนขับรถตู7 5 คน และผู7ใช7บริการ 13 คน สามารถสรุปผลการประเมินได7ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตrอการใช7งานโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD  

เส7นทางสงขลา - พัทลุง 
 

รายการประเมิน 
ผลประเมิน 

 S.D. ความหมาย 

1. ด:านการออกแบบ    

1.1 ออกแบบหน7าจอสวยงามและนrาสนใจ 3.55 0.51 ดี 

1.2 ภาพประกอบส่ือความหมายและเหมาะสม 4.30 0.73 ดี 

1.3 ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร ชัดเจน และอrานงrาย  4.35 0.75 ดี 

ภาพรวม ด7านการออกแบบ 4.07 0.66 ดี 

2. ด:านคุณภาพ    

2.1 ความสามารถของแอปพลิเคชัน 4.37 0.68 ดี 

2.2 ความรวดเร็วในการใช7งานแอปพลิเคชัน 4.30 0.66 ดี 

2.3 การเข7าใช7งานแอปพลิเคชันมีความปลอดภัย 4.45 0.51 ดี 

2.4 ข7อมูลมีความนrาเช่ือถือ ถูกต7อง และเปzนป�จจุบัน 4.40 0.50 ดี 

ภาพรวม ด7านคุณภาพ 4.38 0.59 ดี 

ภาพรวมท้ังหมด 4.22 0.63 ดี 
 

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู7ใช7ตrอการใช7งานโมบายแอปพลิเคชันจองตั๋วรถตู7โดยสารแบบ

ออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง พบวrา ภาพรวมอยูrในระดับดี ( =4.22) เมื่อพิจารณาเปzนรายด7าน พบวrา 

ด7านการออกแบบ ภาพรวมอยูrในระดับดี ( =4.07) และด7านคุณภาพ ภาพรวมอยูrในระดับดี ( =4.38)  

 

อภิปรายผล  

  ผลการดำเนินงานวิจัยเปzนไปตามวัตถุประสงคDที่ตั้งไว7 กลrาวคือ พนักงานสามารถจัดการข7อมูลพื้นฐาน

เข7าสูrระบบผrานเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลเว็บไซตDแบบ responsive ได7บนทุก ๆ อุปกรณD ผู7ใช7บริการ

และคนขับรถตู7สามารถใช7งานระบบผrานโมบายแอปพลิเคชันได7อยrางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้แตกตrางจาก

งานวิจัยของ อาริตา สาขาหรี และคณะ (2562) ทั้งเครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนาและความสามารถของระบบ  

ซ่ึงผู7ใช7บริการยังไมrสามารถทำรายการจองต๋ัวรถตู7ผrานทางโมบายแอปพลิเคชันและไมrสามารถติดตามรถตู7ท่ีจอง

X

X X
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ด7วยระบบ GPS เพื่อจะได7ทราบพิกัดตำแหนrงและระยะทางจากตำแหนrงของผู7ใช7บริการและตำแหนrงรถตู7  

ณ เวลาน้ันได7 รวมถึงไมrสามารถรับข7อความแจ7งเตือนจากคนขับรถตู7กrอนรถออกเดินทางได7 

  

สรุปผลและข:อเสนอแนะ  

  การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันจองต๋ัวรถตู7โดยสารแบบออนไลนD เส7นทางสงขลา - พัทลุง แบrงออกเปzน 

2 สrวน คือ เว็บแอปพลิเคชันสำหรับพนักงาน และโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู7ใช7บริการและคนขับรถตู7 จาก

การประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ตrอการใช7งานแอปพลิเคชันพบวrา ภาพรวมอยูrในระดับดี ด7วยคrาเฉลี่ย 4.22 

ดังนั้นสรุปได7วrาแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช7อำนวยความสะดวกให7แกrผู7ใช7บริการให7สามารถทำ

รายการจองต๋ัวรถตู7โดยสาร/ยกเลิกรายการจองลrวงหน7าแบบออนไลนD และสามารถติดตามรถตู7ท่ีจองด7วยระบบ 

GPS บนโทรศัพทDมือถือได7สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาระบบฐานข-อมูลครุภัณฑ7โรงเรียนอนุบาลลีนาด-วยแบบจำลองเอจายล7 

Development of a database system for durable articles LeeNa Kindergarten 

with Agile Model 

 
ชลลดา กุมสินพันธD1 อังคาร ปริญญาชัยศักดิ์2 

1 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรDศึกษา คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ7านสมเด็จเจ7าพระยา  
2 อาจารยDประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอรDศึกษา คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ7านสมเด็จเจ7าพระยา   

 

  

บทคัดย̂อ  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของการพัฒนาระบบครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลี

นา 2) เพื่อหาความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตcอการพัฒนาระบบข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา โดยมีกลุcม

ตัวอยcางท่ีใช7ในการวิจัย เปdนบุคลากร /เจ7าหน7าท่ีผู7ใช7งานระบบครุภัณฑDของโรงเรียนอนุบาลลีนา จำนวน 12 คน  

เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยคือ ระบบฐานข7อมูลครุภัณฑD, แบบประเมินคุณภาพของระบบ และแบบประเมินความ

พึงพอใจของผู7ใช7ระบบ ในการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDใช7กระบวนการพัฒนาระบบแบบเอจายลD (Agile) 

ด7วยวิธี Extreme Programming ผลการวิจัยซึ ่งประกอบไปด7วย 2 สcวน คือ ผลการวิเคราะหDข7อมูลด7าน

คุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตcอการพัฒนาระบบข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

โดยผลการวิเคราะหDด7านคุณภาพของระบบจากผู7เชี่ยวชาญโดยรวมอยูcในระดับมากที่สุด คcาเฉลี่ยเทcากับ 4.97 

คcาเบ่ียงเบนมาตราฐานเทcากับ 0.09 และด7านความพึงพอใจของระบบจากกลุcมตัวอยcางโดยรวมอยูcในระดับมาก

ที่สุด คcาเฉลี่ยเทcากับ 4.90 คcาเบี่ยงเบนมาตราฐานเทcากับ 0.20 ดังนั้นสรุปได7วcาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDท่ี

พัฒนาข้ึนสามารถนำไปใช7ในการจัดเก็บข7อมูลครุภัณฑDได7ดี  

 

คำสำคัญ :  ระเบียบวิธีเอจายลD  การพัฒนาระบบ  ครุภัณฑD 

 

Abstract 

This paper presents a guideline for  preparing a paper to submit to  the 1) To determine 

the efficiency of the development of the durable articles system for Lena kindergarten school. 

2)  to find the satisfaction of using Development of a database system for durable articles 

LeeNa Kindergarten. With sample groups used in research There were 12 participants using the 

durable articles system of Lena Kindergarten. The  instruments are durable articles database 
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system, system performance assessment form and a system user satisfaction assessment form. 

To develop a database system for durable articles, use the Agile development process using 

the Extreme Programming method. the research results which consisted of 2 parts: the results 

of data analysis on the efficiency of the system and to find the satisfaction of users towards 

development of system, durable articles for Lena Kindergarten School. by experts in overall 

system performance at the highest level The average mean was 4.97, the standard deviation 

was 0.09, and the satisfaction of the system from the sample group as a whole was at the 

highest level. The average mean is 4.90, the standard deviation is 0.20, so it can be concluded 

that the developed durable articles database system can be used to collected the information 

of the equipments well.                                      . 

 

Keywords: Agile Methodology , System Development , durable articles 

 

บทนำ 

การจัดเก็บข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา เปdนการจัดเก็บข7อมูลครุภัณฑDที่ไมcมีการนำเอาระบบ

การจัดการฐานข7อมูลมาชcวยในการดำเนินงานโดยมีเจ7าหน7าที่เปdนผู7จดบันทึกลงในแฟ�มสมุดบันทึกการยืมคืน 

จากนั้นจึงนำไปเก็บในตู7เอกสาร ข7อมูลการเบิกจcายครุภัณฑDไมcมีระบบการจัดเก็บและบันทึกข7อมูล ทำให7ข7อมูล

ที่ได7อาจเกิดการผิดพลาดหรือสูญหายได7 เกิดความยากในการค7นหาและตรวจสอบข7อมูลการยืม การคืนและ

การเบิกครุภัณฑD เมื่อผู7บริหารต7องการทราบจำนวนครุภัณฑDคงเหลือในแตcละปG พบวcาต7องดำเนินการสำรวจทุก

ครั้งที่มีการขอข7อมูล ซึ่งต7องใช7เวลานาน บางครั้งไมcทราบผู7ถือครองครุภัณฑDและครุภัณฑDถูกย7ายที่อยูc จึงนำเอา

นำระบบการจัดการฐานข7อมูลมาชcวยพื่อให7สามารถจัดการข7อมูลปริมาณมากได7อยcางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ความสะดวกสบายสำหรับผู7ใช7โดยข7อมูลที่จัดเก็บนั้นสามารถเชื่อถือได7 และมีความปลอดภัย (สุจิตรา อดุลยD

เกษมและวรัฐา นพพรเจริญกุล, 2560)   

จากป�ญหาดังกลcาวผู7วิจัยจึงได7จัดทำการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDขึ้น โดยได7นำเอาวงจรการ

พัฒนาระบบ Agile ด7วยวิธี Extreme Programming มาประยุกตDใช7ในการพัฒนาและสcงมอบระบบให7

ใกล7เคียงกับความต7องการของผู7ใช7มากขึ้น )พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุลและมนตDชัย เทียนทอง , 2560(สcงผลให7การ

จัดเก็บข7อมูลครุภัณฑDของโรงเรียนอนุบาลลีนามีทำงานที่เปdนระเบียบมากขึ้น ลดการเกิดข7อผิดพลาดและการ

สูญหายของข7อมูล ลดเวลาในการค7นหาครุภัณฑD  
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วัตถุประสงค7การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพของการพัฒนาระบบครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

2. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตcอระบบการพัฒนาระบบข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

           

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตด-านระบบ                                                                                  

 1.สcวนของการบริหารจัดการครุภัณฑD 

   - สามารถเพ่ิม แก7ไข ลบ ข7อมูลครุภัณฑDได7 

2. สcวนของการยืม - คืน และเบิก – จcายครุภัณฑD 

  -    สามารถบันทึกข7อมูลการยืม - คืน และเบิก – จcายครุภัณฑD 

  -    สามารถบันทึกข7อมูลของผู7ประสงคDยืม - คืน และเบิก – จcายครุภัณฑD 

3.สcวนของการแจ7งซcอม 

 -    สามารถแจ7งซcอมครุภัณฑD 

          -    ระบุอาการเสียของครุภัณฑD 

4.สcวนของการรายงาน 

-  การแสดงข7อมูลและรายงานผลการยืม - คืน ,เบิก – จcายและการแจ7งซcอม 

ขอบเขตด-านประชากร             

ประชากร ได7แกc บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลีนาจำนวน 12 คน              

กลุcมตัวอยcาง ได7แกcบุคลากร/เจ7าหน7าท่ีผู7ใช7งานระบบครุภัณฑDของโรงเรียนอนุบาลลีนา จำนวน 12 คน 

 

ประโยชน7ท่ีคาดว̂าจะได-รับ 

1. ได7ระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอบุบาลลีนาท่ีเหมาะสมในการใช7งาน  

2. ได7ทราบถึงความพึงพอใจในการใช7งานระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอบุบาลลีนา 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

   1. ประชากรและกลุcมตัวอยcาง  

      ประชากรและกลุcมตัวอยcาง ได7แกc บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลีนาจำนวน 12 คน เน่ืองจากกลุcมประชากร

มีจำนวนน7อย ผู7วิจัยจึงเลือกกลุcมประชากรเปdนกลุcมตัวอยcางเพ่ือสามารถเก็บข7อมูลได7อยcางมีประสิทธิภาพ 
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 2. ตัวแปรในการวิจัย 

                  ตัวแปรต7น     คือ   ระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา                                          . 

                  ตัวแปรตาม  คือ  ความพึงพอใจของผู7ใช7งานการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียน                         

อนุบาลลีนา  

 

3. ข้ันตอนสร7างและการพัฒนาระบบ 

                            ในการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนานี้ใช7กระบวนการพัฒนา

ระบบแบบเอจายลD (Agile) ด7วยวิธี Extreme Programming โดยจะเน7นการพัฒนาระบบเพิ่มทีละเล็กละน7อย 

และสื่อสารกับผู7ใช7แบบไมcเปdนทางการ เชcน การประชุมออนไลนDอยcางไมcเปdนทางการ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) 

วางแผน (Planning) 2) ออกแบบ (Design) 3) เขียนโปรแกรม (Coding) 4) ทดสอบโปรแกรม (Test) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังการดำเนินงานวิจัยตามรูปแบบกระบวนการเอจายลD 
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        3.1 วางแผน (Planning) ผู7วิจัยทำการสอบถามและปรึกษาแบบไมcเปdนทางการรcวมกันระหวcาง

ผู7ใช7งานระบบ ได7แกc บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลีนาเพื่อนำข7อมูลที่ได7มา

วิเคราะหDความต7องการของผู7ใช7ระบบ 

        3.2  ออกแบบ (Design) ผู7วิจัยวินำผลการวิเคราะหDความต7องการในการพัฒนาระบบฐานข7อมูล

ครุภัณฑDจากผู7ใช7งานมาออกแบบหน7าจอระบบ โดยการทำงานจะนัดกำหนดการพูดคุยหรือปรึกษาอยcางไมcเปdน

ทางการเปdนรายสัปดาหD ท้ังหมด 4 สัปดาหD เพ่ือให7ผู7ใช7งานได7เห็นความคืบหน7าในการพัฒนาระบบ และสcงมอบ

งานเปdนระยะส้ัน ๆ ตามหลักพัฒนาระบบรูปแบบเอจายลD (Agile) 

        3.3 การเขียนโปรแกรม (Coding) ในข้ันตอนการพัฒนาระบบจะควบคูcไปกับข้ันตอนการออกแบบ 

(Design) โดยมีการนัดพูดคุยกับผู7ใช7งานระบบหรือกลุcมผู7เกี่ยวข7องสัปดาหDละครั้งเพื่อทำการสcงมอบงานโดยจะ

มีการเสนอและทดสอบการใช7งานระบบตามความต7องการของผู7ใช7ที่ได7พัฒนาขึ้นในรอบการพัฒนานั้น เพื่อให7

ระบบมีความถูกต7องและตอบสนองตcอความต7องการของผู7ใช7งาน 

         3.4 การทดสอบโปรแกรม (Test) ในแตcละรายสัปดาหDที่สcงมอบระบบตามความต7องการของผู7ใช7 

จะมีการนำเสนอและทดสอบการใช7งานระบบจากข7อมูลเสมือนจริงเพื่อพิสูจนDการใช7งานความสามารถของ

ระบบในแตcละครั้งที่สcงมอบเพื่อหาจุดบกพรcอง รับฟ�งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธDในการพัฒนาระบบและมี

การปรับปรุงแก7ไข เมื่อได7ระบบที่ตอบสนองตcอความต7องการของผู7ใช7แล7วจึงได7นำระบบสcงมอบให7ผู7เชี่ยวชาญ

ทดสอบหาประสิทธิภาพจากน้ันจึงนำระบบไปใช7จริง 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

                   เครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา คือ แบบประเมิน

คุณภาพของระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา และแบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบ

ฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา ตามขั้นตอนดังนี้ โดยให7คะแนนสำหรับการประเมินคcาตามแบบ

ลิเคอรDท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น7อย และน7อยที่สุด เปdนคcาตัวเลข 5 4 3 2 1 

ตามลำดับ 

                  4.1 ผู7วิจัยสร7างแบบประเมินคุณภาพภาพของระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

ประกอบไปด7วยสcวนสำคัญ 2 สcวน คือ สcวนที่ 1) ประเด็นแบบสอบถาม 3 ด7าน คือ 1) ด7านการทำงานได7ตาม

ฟ�งกDชันของระบบ )Functional Test) 2) ด7านความงcายตcอการใช7งานระบบ )Usability Test) 3) ด7าน

ความสามารถในการทำงานตามความต7องการของผู7ใช7ระบบ)Functional requirement test) สcวนที่ 2 สcวน

ของการประเมินความคิดเห็น )รัตนพล นาคสังขD และ จินดาพร อcอนเกตุ ,2560( โดยใช7เกณฑDประเมิน ดังน้ี 

          คcาเฉล่ียเทcากับ  4.50 – 5.00 หมายความวcา ระดับมากท่ีสุด    

     คcาเฉล่ียเทcากับ  3.50 – 4.49 หมายความวcา ระดับมาก    
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            คcาเฉล่ียเทcากับ  2.50 – 3.49 หมายความวcา ระดับปานกลาง    

      คcาเฉล่ียเทcากับ  1.50 – 2.49 หมายความวcา ระดับน7อย    

            คcาเฉล่ียเทcากับ  1.00 – 1.49 หมายความวcา ระดับน7อยท่ีสุด 

 4.2 ผู7วิจัยสร7างแบบประเมินความพึงพอใจของระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

ประกอบไปด7วยสcวนสำคัญ 2 สcวน คือ สcวนที่ 1) คือประเด็นแบบสอบถาม 3 ด7าน คือ 1) ความพึงพอใจด7าน

ความเหมาะสมตcอการใช7งาน 2) ด7านข7อมูลในระบบ 3) ด7านสcวนติดตcอผู7ใช7หรือหน7าระบบ สcวนที่ 2 สcวนของ

การประเมินความคิดเห็น )อcอนเกตุรัตนพล นาคสังขD และ จินดาพร ,2560( โดยใช7เกณฑDประเมิน ดังน้ี 

          คcาเฉล่ียเทcากับ  4.50 – 5.00 หมายความวcา ระดับมากท่ีสุด    

     คcาเฉล่ียเทcากับ  3.50 – 4.49 หมายความวcา ระดับมาก    

            คcาเฉล่ียเทcากับ  2.50 – 3.49 หมายความวcา ระดับปานกลาง    

      คcาเฉล่ียเทcากับ  1.50 – 2.49 หมายความวcา ระดับน7อย    

            คcาเฉล่ียเทcากับ  1.00 – 1.49 หมายความวcา ระดับน7อยท่ีสุด 

 

5. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข7อมูล 

  5.1 ทำการปรึกษาหารืออยcางไมcเปdนทางการผcานการพูดคุยผcานทางออนไลนDเพื่อสอบถามถึงที่มา

และความต7องการของผู7ใช7งานแล7วนำมาวิเคราะหDผลเพื่อพัฒนาระบบให7ตอบสนองตcอความต7องการของผู7ใช7ให7

มากท่ีสุด 

 5.2 หาคุณภาพของระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDจากแบบประเมินคุณภาพโดยผู7เชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ทcาน  

 5.3 หาความพึงพอใจในการใช7งานระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDจากแบบประเมินความพึงพอใจโดย

กลุcมตัวอยcาง 

 

6. การวิเคราะหDข7อมูล 

  การศึกษาคร้ังน้ีได7ดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลจากแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ

ฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนาและแบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบฐานข7อมูลครุภัณฑD

โรงเรียนอนุบาลลีนา โดยใช7สถิติในการวิเคราะหDข7อมูลท้ังหมด 2 สถิติ ได7แกc  

6.1 คcาเฉล่ีย )Mean( )รัตนพล นาคสังขD และ จินดาพร อcอนเกตุ ,2560( 

          เปdนคcากลางท่ีได7จากการนำเอาข7อมูลแตcละตัวของส่ิงท่ีวัดมารวมกันแล7วนำผลรวมท่ีได7มาหาร

ด7วยจำนวนข7อมูลท้ังหมด 
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เม่ือ ∑𝑥   แทน  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ี  คูณ  คะแนน 

                   𝑛    แทน  จำนวนตัวอยcางข7อมูล 

 

6.2 สcวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation(  

   เปdนการวัดการกระจายตัวของข7อมูลแตcะละตัววcามีความแตกตcาง (หcาง) จากคcาเฉล่ียมาก

น7อยเพียงใด ถ7าหcางมากแสดงวcาข7อมูลมีการกระจายตัวมาก ถ7าหcางน7อยแสดงวcาข7อมูลมีการกระจายตัวน7อย  

 

S.D.  =   '%∑$
()(+,)(

%(%).)
  (2) 

 

                S.D.     คือ สcวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุcมตัวอยcาง 

  ∑𝑥  คือ  ผลรวมของคะแนน                    

  ∑𝑥/  คือ  ผลรวมกำลังสองของคะแนนแตcละคน                   

  	𝑛  คือ  จำนวนของข7อมูลท้ังหมด 

 

ผลการวิจัย 

สรุปการวิเคราะหDข7อมูลหาคุณภาพและความพึงพอใจของการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียน

อนุบาลลีนา ด7วยการประเมินคุณภาพโดยผู7เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทcาน ทำการประเมินคุณภาพของระบบท่ี

พัฒนาขึ้น จากนั้นนำระบบที่ผcานการประเมินคุณภาพและทำการปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7เชี่ยวชาญ 

จึงนำระบบไปใช7งานจริงในโรงเรียน และได7ทำการเก็บรวบรวมข7อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 

12 ชุด จากกลุcมตัวอยcางท่ีมีตcอระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 
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ตารางท่ี 1 คcาเฉลี่ย และสcวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู7เชี ่ยวชาญที่มีตcอระบบฐานข7อมูล

ครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

รายการ ค̂าเฉล่ีย SD แปลผล 

1. การทำงานได7ตามฟ�งกDชันของระบบ (Functional Test) 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. ความงcายตcอการใช7งานระบบ (Usability Test )       5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. ความสามารถในการทำงานตามความต7องการของผู7ใช7ระบบ

(Functional requirement test) 
4.91 0.09 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.97 0.09 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 1 พบวcา จากการประเมินคุณภาพผู7เชี่ยวชาญของระบบโดยรวมอยูcในระดับดีมาก  ( �̅�= 

4.97 , S.D. = 0.09 ) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย ได7แกc 1) ด7านการทำงานได7ตามฟ�งกDชันของระบบ 

(Functional Test) ( �̅�= 5.00 , S.D. = 0.00 ) 2) ด7านความงcายตcอการใช7งานระบบ (Usability Test) ( �̅� = 

5.00 , S.D. = 0.00 ) 3) ด7านความสามารถในการทำงานตามความต7องการของผู 7ใช7ระบบ(Functional 

requirement test) ( �̅� = 4.91 , S.D. = 0.09 ) ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2 คcาเฉลี่ย และสcวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุcมตัวอยcางที่มีตcอระบบฐานข7อมูล

ครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 

รายการ ค̂าเฉล่ีย SD แปลผล 

1. ความเหมาะสมตcอการใช7งาน 4.80 0.39 มากท่ีสุด 

2. ข7อมูลในระบบ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. สcวนติดตcอผู7ใช7หรือหน7าระบบ 4.91 0.22 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.90 0.20 มากท่ีสุด 

 

              จากตาราง 2 พบวcา จากการประเมินความพึงพอใจจากกลุcมตัวอยcาง/กลุcมประชากรของระบบโดย

รวมอยูcในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.90 , S.D. = 0.22 ) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย ได7แกc 1) ด7านข7อมูล

ในระบบ ( �̅� = 5.00 , S.D. = 0.00 ) 2) ด7านสcวนติดตcอผู7ใช7หรือหน7าระบบ ( �̅� = 4.91 , S.D. = 0.22 3) 

ด7านความเหมาะสมตcอการใช7งาน ( �̅� = 4.80 , S.D. = 0.39 ) ตามลำดับ 
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อภิปรายผล  

  การพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนาด7วยแบบจำลองเอจายลDเมื่อนำไปทดลองแล7ว

พบประเด็นท่ีควรนำมาอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี  

  1. การพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนาด7วยแบบจำลองเอจายลD สำเร็จสมบูรณDได7 

เนื่องจากการพัฒนาระบบทุกขั้นตอนผcานการพูดคุยปรึกษากับผู7ใช7งานระบบจริง ได7รับการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทcาน และนอกจากนี้ผู7วิจัยได7นำแบบจำลองเอจายลD

มากประยุกตDใช7ในการวิจัย จึงทำให7ระบบสามารถตอบสนองตcอความต7องการของผู7ใช7งานได7มากท่ีสุด 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนาด7วยแบบจำลองเอ

จายลD โดยใช7กลุcมตัวอยcาง คือ บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวcาความพึงพอใจของระบบ โดยรวม

อยูcในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.90 , S.D. = 0.22 ) สอดคล7องกับงานวิจัย (สมพล สุขเจริญพงษD,กสมล ชนะสุข

,2558) ได7ทำการหาความพึงพอใจตcอระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรDของจังหวัดนครปฐมโดยผู7ใช7งาน พบวcา 

ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด7านการออกแบบสcวนนำเข7าของข7อมูล อยูcในระดับมาก รองลงมาด7าน

การออกแบบสcวนแสดงผลของข7อมูลอยูcในระดับมาก และด7านการตอบสนอง ตามลำดับ 

 

สรุปผลและข-อเสนอแนะ  

งานวิจัยนี้เปdนการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑD มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) หาคุณภาพของการพัฒนา

ระบบครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา 2) เพื่อหาความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตcอระบบการพัฒนาระบบข7อมูล

ครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนา  

สรุปผลการวิจัย 

จาการประเมินผลการพัฒนาระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDโรงเรียนอนุบาลลีนาสามารถสรุปผลความพึง

พอใจและคุณภาพได7อยู cในระดับดีมาก สามารถนำชcวยดำเนินงานครุภัณฑDของโรงเรียนได7 สรุปขั ้นตอน

วิธีดำเนินการ ดังน้ี 

 

 1) หาคุณภาพของระบบฐานข-อมูลครุภัณฑ7จากแบบประเมินคุณภาพโดยผู-เชี่ยวชาญ จำนวน 

3 ท̂าน 

   จากการประเมินคุณภาพผู7เชี่ยวชาญของระบบโดยรวมอยูcในระดับดีมาก ( �̅� = 4.97 ,  S.D. = 

0.09 ) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย ได7แกc 1) ด7านการทำงานได7ตามฟ�งกDชันของระบบ(Functional Test) 

( �̅� = 5.00 , S.D. = 0.00 ) 2) ด7านความงcายตcอการใช7งานระบบ (Usability Test ) . (	�̅�  = 5.00 , S.D. = 

0.00 ) 3) ด7านความสามารถในการทำงานตามความต7องการของผู7ใช7ระบบ(Functional requirement test) 

( �̅� = 4.91 , S.D. = 0.09 ) ตามลำดับ 
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 2) หาความพึงพอใจในการใช-งานระบบฐานข-อมูลครุภัณฑ7จากแบบประเมินความพึงพอใจโดยกลุ̂ม

ตัวอย̂าง 

   จากการประเมินความพึงพอใจจากกลุcมตัวอยcาง/กลุcมประชากรของระบบโดยรวมอยูcในระดับ 

มากท่ีสุด ( �̅� = 4.90 , S.D. = 0.22 ) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย ได7แกc 1) ด7านข7อมูลในระบบ  ( �̅� = 

5.00 , S.D. = 0.00 ) 2) ด7านสcวนติดตcอผู7ใช7หรือหน7าระบบ ( �̅� = 4.91 , S.D. = 0.22 3) ด7านความเหมาะสม

ตcอการใช7งาน ( �̅� = 4.80 , S.D. = 0.39 ) ตามลำดับ 

 

ข-อเสนอแนะการวิจัย 

         ข-อเสนอแนะสำหรับการนำวิจัยไปใช-ประโยชน7 

    1.ระบบฐานข7อมูลครุภัณฑDน้ี เหมาะสำหรับระบบที่มีฐานข7อมูลขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ใน

อนาคตหากฐานข7อมูลมีขนาดใหญcข้ึนควรจะเปล่ียนเปdนฐานข7อมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

         2.ระบบยังสามารถประยุกตDใช7ให7เหมาะสมกับการดำเนินงานในอนาคต เชcน การติดตาม

ครุภัณฑDการแจ7งซcอม เปdนต7น  

           ข-อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต̂อไป 

     1.มีระบบงานท่ีหลากหลายมากข้ึน เชcน มีแบบฟอรDมบันทึกขอการสนับสนุนครุภัณฑD 

    2.ควรพัฒนาตcอให7สามารถใช7งานในหน7ารายงานให7สมบูรณDย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาเครื่องจ0ายแอลกอฮอล5ล6างมือด6วยเซ็นเซอร5อัจฉริยะ 

The Development of a Handwashing Alcohol Dispenser by an Intelligent 

Sensor 

 
สวุพัชร  ทองรวง1  และเดTนชัย พันธุDเกตุ2 

1 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอรDศึกษา คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ7านสมเด็จเจ7าพระยา 
2 อาจารยD สาขาคอมพิวเตอรDศึกษา คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ7านสมเด็จเจ7าพระยา 

 

  

บทคัดย0อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) เพื่อสร7างเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 2) เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพการใช7งานของเซ็นเซอรDตรวจจับความเคลื่อนไหวของระบบที่พัฒนา โดยได7ดำเนินการตาม

ทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตDแวรD (SDLC) และมีประชากรและกลุTมตัวอยTาง คือ ประชาชนทั่วไปที่พัก

อาศัยในหอพักบ7านต7นคูณห7อง จำนวนทั้งหมด 20 คน ซึ ่งได7มาด7วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Selection) สามารถสรุปผลการวิจัยจากการประเมินประสิทธิภาพของผู7เชี่ยวชาญโดยใช7แบบ

ประเมินประสิทธิภาพเปzนเครื่องมือในการเก็บข7อมูลและการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานโดยใช7แบบ

ประเมินความพึงพอใจเปzนเครื่องมือในการเก็บข7อมูล พบวTา ประสิทธิภาพของระบบอยูTในระดับมากที่สุด 

คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.60 ความพึงพอใจของผู7ใช7งานอยูTในระดับมาก คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.08 ดังนั้นสรุปได7วTาการ

พัฒนาเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ สามารถนำไปใช7ในการจTายแอลกอฮอรDให7มีความ

สะดวกตTอการใช7งานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

คำสำคัญ :  เคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือ เซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to create a smart sensor hand sanitizer dispenser 2) 

to study the efficiency of the motion sensor of the developed system. This was carried out 

according to the Software Development Life Cycle Theory (SDLC) and the population and 

sample were 20 people who live in a dormitory, house in a dormitory, multiplied by a total 

of 20 people, which was obtained through a specific selection method.(Purposive Selection) 

The research results were summarized from the expert evaluation of the efficiency using the 
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performance appraisal as a tool for data collection and user satisfaction assessment using the 

satisfaction assessment as a data collection tool. The system is at the highest level. The mean 

is 4.60. The satisfaction of the users is at a high level. The mean is 4.08, so it can be concluded 

that the development of smart sensor hand sanitizer. It can be used to dispense alcohol to 

be more convenient and efficient. 

 

Keywords: Hand sanitizer , bottle Intelligent sensor. 

 

บทนำ 

 ไวรัสโคโรนาสายพันธุDใหมT 2019 เปzนตระกูลของไวรัสที่กTอให7อาการป�วยตั้งแตTโรคไข7หวัดธรรมดาไป

จนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เชTน โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบ

ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เปzนต7น ซึ ่งเปzนสายพันธุ DใหมTที ่ไมTเคยพบมากTอนในมนุษยD

กTอให7เกิดอาการป�วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพรTเช้ือจากคนสูTคนได7 โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรก

ในการระบาดในเมืองอูTฮ่ัน มณฑลหูเป�ยD สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชTวงปลายปG 2019 (กรมควบคุมโรค,2563) 

องคDการอนามัยโลกได7แนะนำวิธีการป�องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนTาสายพันธุDใหมT

เชTนหม่ันล7างมือหรือเช็ดด7วยแอลกอฮอลDการไมTใช7ส่ิงของรTวมกับผู7อ่ืนหลีกเล่ียงการอยูTในสถานท่ีแออัดหลีกเล่ียง

การเข7าใกล7คนท่ีไอหรือจามโดยใสTหน7ากากอนามัยเพ่ือป�องกัน และพยายามอยTาสัมผัสใบหน7า ดวงตา จมูกและ

ปาก(WHO, 2563)  

 หนTวยงานตTาง ๆ มีการตั้งจุดเจลแอลกอฮอลDล7างมือ ใช7ทำความสะอาดมือกTอนเข7าอาคาร เพื่อชTวยฆTา

เชื้อโรคซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไมTได7ที่จะต7องใช7มือสัมผัสเพื่อกดเจลแอลกอฮอลDล7างมือ(ศูนยDสนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 9,2563) รวมถึงหอพักบ7านต7นคูณห7องเชTา ก็จำเปzนต7องใช7มือสัมผัสเพ่ือกดแอลกอฮอลDล7างมือด7วย

เชTนกัน ผู7วิจัยจึงได7สอบถามเกี่ยวกับป�ญหาการใช7ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือของประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยใน

หอพักบ7านต7นคูณห7องเชTา ตำบลทTาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  โดยมีผู7พักอาศัยทั้งหมดจำนวน 20 

คน พบวTามีป�ญหาเกี่ยวกับการใช7ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือแบบใช7มือกดกTอนเข7าภายในหอพัก เนื่องจากทำ

ให7เกิดสภาวะความเสี่ยงตTอการติดเชื้อโรคและไวรัส  17 คนคิดเปzนร7อยละ 85 และไมTมีป�ญหาเกี่ยวกับการใช7

ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือแบบใช7มือกด  3 คนคิดเปzนร7อยละ 15 
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แผนภูมิป�ญหาของของประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับการใช7ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือแบบใช7มือกด 

 

 ป�จจุบันศูนยDสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได7ประดิษฐDนวัตกรรมและอุปกรณDเครื่องกดเจลล7างมือแบบ

ไมTสัมผัสมือโดยจัดทำ 2 แบบ คือ 

1. อุปกรณDกดเจลล7างมือไมTสัมผัสแบบแมนนวล รายการวัสดุอุปกรณDประเภท น็อต เหล็กประเภท 

ตTาง ๆ ล7อประคอง สปริง เปzนต7น การใช7งานให7ใช7เท7าเหยียบที่แผTนเหล็กด7านลTาง ตัวเหล็กที่ยึดไว7กับหัวป��มเจล

แอลกอฮอลDจะถูกกดลง เจลแอลกอฮอลDก็จะไหลออกมาจากขวด ลดการสัมผัสโดยการใช7มือกด 

 2. เครื่องกดเจลล7างมือไมTสัมผัสแบบอัตโนมัติ ใช7วัสดุอุปกรณDประเภทแผTนอะคริลิค สวิตซD เซ็นเซอรD

น้ำยาประสาน วัสดุมอเตอรD เปzนต7น โดยใช7วิธีการประกอบแผTนอะคริลิค ประกอบให7ได7ตามโครงสร7าง นำ

ระบบเซ็นเซอรD แผงวงจร มอเตอรDติดตั้งในเครื่อง และติดตั้งเจลแอลกอฮอลDล7างมือ การใช7งานเมื่อยื่นมือเข7ามา

ในระยะท่ีต้ังคTาเซนเซอรDไว7 เซ็นเซอรDจะทำงานโดยส่ังมอเตอรDท่ียึดไว7กับหัวป��มเจลให7กดลง และเจลแอลกอฮอลD

ก็จะไหลออกมาจากขวด(ศูนยDสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9, 2563) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ผู7วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาค7นคว7าเกี่ยวกับการใช7เซนเซอรD

ตรวจจับความเคลื่อนไหวและจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยป��มน้ำ DC  ในการประดิษฐDเครื่องจTายแอลกอฮอลD

ล7างมือ เพื่อแก7ไขป�ญหาการสัมผัสด7วยมือ และอำนวยความสะดวกในการใช7งานเจลแอลกอฮอลDล7างมือ 

 

วัตถุประสงค5 

1.เพ่ือสร7างเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

2.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 

ขอบเขต 

ขอบเขตทางด7านเน้ือหา  

มีป�ญหา ไมTมีป�ญหา 

15 % 

85 % 
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การทำวิจัยสร7างเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ เพื่อศึกษาระบบที่พัฒนาข้ึน 

สามารถนำมาใช7ตรวจจับพฤติกรรมการใช7งานในพื้นที่ได7อยTางถูกต7องและสามารถควบคุมการใช7เครื่องจTาย

แอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ สอดคล7องกับพฤติกรรมตรงตามเกณฑDท่ีกำหนด 

ประชากรและกลุTมตัวอยTาง 

1. ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในหอพักบ7านต7นคูณห7องเชTา ตำบลทTาทราย อำเภอเมือง

นนทบุรี นนทบุรี จำนวนท้ังหมด 20 คน 

2. กลุTมตัวอยTาง คือ ประชากรและกลุTมตัวอยTาง คือ ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในหอพักบ7านต7นคูณ

ห7อง จำนวนทั้งหมด 20 คน ซึ ่งได7มาโดยการสุTมกลุ TมตัวอยTางที ่ไมTใช7ความนTาจะเปzน (Non-probability 

Sampling) ด7วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อเปzนผู7ทดลองใช7เครื่องจTาย

เจลแอลกอฮอลDล7างมืออัตโนมัติในงานวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของกลุTมที่เลือกเปzนไปตามวัตถุประสงคDของ

การวิจัย 
 

 

วิธีการดำเนินการ 

 1. การออกแบบส่ิงประดิษฐD 

 ผู7วิจัยได7ดำเนินการตามแนวทฤษฎีหลักการออกแบบโครงสร7าง(จิตติมา เอมอรTาม,2560) ในการ

ออกแบบเคร่ืองจTายเจลแอลกอฮอลDล7างมืออัตโนมัติด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ มีท้ังหมด 5 ข้ันดังน้ี 

 1.1 การออกแบบโครงสร7างต7องให7สอดคล7องกับจุดมุTงหมายท่ีต7องการนำไปใช7 

โดยได7ออกแบบให7มีโครงสร7างของเคร่ืองจTายเจลแอลกอฮอลDล7างมืออัตโนมัติด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ มีขนาด

เหมาะสมกับผู7ท่ีจะใช7  

 1.2 การจัดสTวนประกอบโครงสร7างมีความสมดุล รวมท้ังการใช7วัสดุได7อยTางเหมาะสมโดยจะใช7แผTน

พลาสติกในการทำสTวนประกอบตTาง ๆ เน่ืองจากมีคุณสมบัติกันน้ำได7ดีและน้ำหนักเบา  

 1.3 การจัดสTวนประกอบของโครงสร7างให7มีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักขวดท่ีบรรจุ 
แอลกอฮอลDล7างมือ มีความปลอดภัยในการใช7สอยโดยไมTมีเหล่ียมมุมแหลมคมท่ีจะกTอให7เกิดอันตรายได7 
 1.4 การออกแบบโครงสร7างมีความเหมาะสมสัมพันธDกับสถานท่ีและสภาพของสังคมน้ัน  
โดยได7ออกแบบให7เหมาะสมกับทางเดินเข7ามาภายในหอพักและผู7คนท่ีอยูTอาศัย 
 1.5 การออกแบบโครงสร7างให7มีความเหมาะสมกับวัสดุและเคร่ืองมือในการผลิต 
จึงได7ออกแบบโครงสร7างท่ีเรียบงTาย มีความเหมาะสมกับการใช7 
 

 ผู7วิจัยได7ออกแบบโครงสร7างและการทำงานของเคร่ืองจTายเจลแอลกอฮอลDล7างมืออัตโนมัติด7วย

เซ็นเซอรDอัจฉริยะได7 ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 ภาพรTางออกแบบเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การทำงานของอุปกรณD 
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ภาพท่ี 3 การตTอวงจร 

 

 2. การดำเนินการสร7างส่ิงประดิษฐD 

 เคร่ืองมือ 

 2.1 เคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู7ใช7งานเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

  

 อุปกรณD 

                

                              
 Proximity Sensor  DC Water Pump TIP32C PNP Transistor 

 

ภาพท่ี 4 อุปกรณDท่ีใช7ในการพัฒนา 

 วิธีการ  

 ข้ันตอนการพัฒนาเคร่ืองมือ 

  1. การสร7างเครื่องจTายเจลแอลกอฮอลDล7างมืออัตโนมัติด7วยเซ็นเซอรDตรวจจับความเคลื่อนไหว

ของผู7ใช7งานผู7วิจัยได7ดำเนินการตามแนวทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตDแวรD (SDLC) (จิราพัชร กันหา

,2561) ในการพัฒนาระบบ มีท้ังหมด 5 ระยะ ดังน้ี 
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 ระยะท่ี 1 การกำหนดป�ญหา 

 จากสถานการณDในป�จจุบันพบวTาการแพรTระบาดของเชื้อโรคที่ทุกคนและทุกหนTวยงานหรือทุกภาค

สTวนต7องมีความเสี่ยงตTอการแพรTระบาดของโรคโควิด–19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในภาวการณDดังกลTาว

ทำให7หอพักบ7านต7นคูณห7องเชTา ต7องมีการใช7เจลแอลกอฮอลDล7างมือเพื่อป�องกันการติดเชื้อไปด7วยนั้น เนื่องจาก

มือเปzนพาหะนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข7าสูTรTางกายได7งTายที่สุด เพราะเมื่อมือสัมผัสกับเชื้อที่อยูTในข7าวของ

เครื่องใช7ตTาง ๆ และใช7มือนั้นสัมผัสอาหาร ปาก ตา ก็สามารถนำเชื้อเข7าสูTรTางกายได7  ในการใช7เจลแอลกอฮอลD

ล7างมือทุกคนต7องสัมผัสโดยใช7มือกดใช7งานแอลกอฮอลDตTอจากคนอื่นทำให7เชื้อโรคมีโอกาสติดมาจากการสัมผัส

ด7วยหากไมTล7างมือให7ทั่วถึงและถูกวิธีจะทำให7เชื้อโรคนั้นยังคงมีชีวิตอยูTและเข7าสูTรTางกายทำให7เกิดสภาวะความ

เส่ียงตTอการติดเช้ือโรคและไวรัสได7 

   

 ระยะท่ี 2 การวิเคราะหD 

 ผู7วิจัยได7สอบถามเกี่ยวกับป�ญหาการใช7ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือของประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยใน

หอพักบ7านต7นคูณห7องเชTา ตำบลทTาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี  โดยมีผู7พักอาศัย ท้ังหมดจำนวน 20 คน 

พบวTามีป�ญหาเก่ียวกับการใช7ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือแบบใช7มือกดกTอนเข7าภายในหอพักทุกครั้งเน่ืองจากทำ

ให7เกิดสภาวะความเสี่ยงตTอการติดเชื้อโรคและไวรัส  17 คนคิดเปzนร7อยละ 85  และไมTมีป�ญหาเกี่ยวกับการใช7

ขวดเจลแอลกอฮอลDล7างมือแบบใช7มือกด 3 คนคิดเปzนร7อยละ 15 

   

  ระยะท่ี 3 ออกแบบระบบ 

  ได7มีออกแบบเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ โดยมีกรอบแนวคิดในการ

วิจัย ดังน้ี 

 

 

  

  

 

 

 

      

ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

การออกแบบและ

พัฒนาเคร่ืองจTาย

แอลกอฮอลDล7างมือ 

ด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ ความพึงพอใจของผู7ใช7งาน

เคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7าง

มือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

ประสิทธิภาพของระบบ

เคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7าง

มือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 
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อุปกรณDการใช7ในการพัฒนา 

  Proximity Sensor เปzนเซนเซอรD ท่ีตรวจจับความเคล่ือนไหว เม่ือมีการขยับหรือ 

 เคล่ือนไหวรTางกายเซนเซอรDจะทำการตรวจจับโดยไมTต7องสัมผัสกับวัตถุ 

  DC Water Pump เปzนป��มน้ำขนาดเล็กนำไปใช7งานดูดน้ำแล7วสTงไปยังหัวจTาย  

 แอลกอฮอลD 

  TIP32C PNP Transistor เปzนอุปกรณDขยายสัญญาณ ให7มีขนาดใหญTข้ึน  

 

  ระยะท่ี 4 การทดสอบ 

  ทดสอบการทำงานของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะโดยการยืนมือผTาน

 เซนเซอรD เพื่อให7ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวด7วย Proximity Sensor แล7วทำการสTงข7อมูลไปยัง 

 TIP32C PNP Transistor เพ ื ่อขยายส ัญญาณและส Tงไปย ัง DC Water Pump ให 7ทำการจ Tาย

 แอลกอฮอลDล7างมือไปยังผู7ใช7งาน 

 

  ระยะท่ี 5 การนำระบบไปใช7 

  ในข้ันตอนการใช7งานการติดต้ังจะเร่ิมต7นจากนำเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรD

 อัจฉริยะติดต้ังไว7บริเวณทางเข7าหอพัก 

 

   

 

ภาพท่ี 4 ผู7ใช7งานเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ 

 

  2. ผู7วิจัยสร7างแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรD

อัจฉริยะมีลักษณะเปzนมาตราสTวนประมาณคTาของลิเคิรDท (Likert rating scale) ประกอบด7วยสTวนสำคัญ 2 

สTวน คือ 1) สTวนที่เปzนข7อความคำถามที่กำหนดมีลักษณะสอบถามความคิดเห็นที่ต7องการวัด 2) สTวนที่เปzน

คําตอบเปzนการกําหนดคTาระดับความคิดเห็น (รศ.สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยใช7เกณฑDการประเมิน ดังน้ี 
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    4.51 –5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

    3.51 –4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก 

    2.51 –3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง 

    1.51 –2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพน7อย 

    1.00 –1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพน7อยท่ีสุด 

 

  3. ผู7วิจัยสร7างแบบประเมินพึงพอใจของผู7ใช7งานเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรD

อัจฉริยะมีลักษณะเปzนมาตราสTวนประมาณคTาของลิเคิรDท (Likert rating scale) ประกอบด7วยสTวนสำคัญ 2 

สTวน คือ 1) สTวนที่เปzนข7อความคําถามที่กำหนดมีลักษณะสอบถามความพึงใจที่ต7องการวัด 2) สTวนที่เปzน

คําตอบเปzนการกําหนดคTาระดับความพึงพอใจ (รศ.สมชาย รัตนทองคํา, 2556) โดยใช7เกณฑDการประเมิน ดังน้ี 

 

 4.51-5.00   หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.51-4.50   หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจมาก 

 2.51-3.50   หมายถึง ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจปานกลาง  

  1.51-2.50   ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจน7อย 

1.01-1.50  หมายถึง ผู7ใช7งานไมTมีความพึงพอใจ 

 

    3. วิธีการทดสอบ 

  ในขั้นตอนดำเนินทดสอบ เปzนขั ้นตอนที่นําเครื ่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอร

อัจฉริยะ ให7ผู7เชี่ยวชาญ 3 ทTาน ทำการประเมินประสิทธิภาพ และกลุTมตัวอยTางประเมินความพึงพอใจของ

เครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ เมื่อมีข7อผิดพลาดหรือข7อเสนอแนะจากผู7เชี่ยวชาญจึง

นํามาปรับปรุงแก7ไขให7ดีข้ึน โดยใช7แบบประเมินและแบบสอบถามที่ผู7วิจัยสร7างไว7 ประกอบไปด7วยการประเมิน

ท้ังหมด 3 ด7าน ได7แกT 

  1. ด7านการออกแบบอุปกรณD    

  2. ด7านคุณภาพ และ  

  3. ด7านการใช7งาน   

 
 4. ผลการวิจัย  

  4.1 การเก็บรวบรวมข7อมูลของแบบประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือ
ด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ จากผู7เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน ซ่ึงใช7แบบประเมินประสิทธิภาพเปzนเคร่ืองมือในการเก็บ
ข7อมูล วิเคราะหDผลได7ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือในแตTละด7าน 

รายการประเมิน    ค0าเฉล่ีย  SD   ระดับประสิทธิภาพ 

1. ด6านการออกแบบอุปกรณ5     4.47  0.57  มาก 

1.1 การออกแบบอุปกรณDมีความเหมาะสม  5.00  0.00  มากท่ีสุด 

1.2 วัสดุท่ีใช7มีความแข็งแรง และทนทาน  3.67  0.58  มาก 

1.3 ขนาดของส่ิงประดิษฐDเหมาะสมตTอการใช7งาน 4.33  0.58  มาก 

1.4 ความสมบูรณDของผลงาน   4.67  0.58  มากท่ีสุด 

1.5 ความคุ7มคTาในการลงทุน   4.67  0.58  มากท่ีสุด 

2. ด6านคุณภาพ      4.53  0.52  มากท่ีสุด 

2.1 การตรวจจับการเคล่ือนไหว   5.00  0.00  มากท่ีสุด 

ของProximity Sensor 

2.2 ระยะหTางในการตรวจจับการเคล่ือนไหว  4.67  0.58  มากท่ีสุด 

ของ Proximity Sensor 

2.3 ระยะเวลาในการตอบสนอง   4.33  0.58  มาก 

ของ DC Water Pump 

2.4 การจTายเจลแอลกอฮอลDล7างมือ   4.33  0.58  มาก 

ของ DC Water Pump 

2.5 ความเร็วในการประมวลผล   4.33  0.58  มาก 

การทำงานของเคร่ือง   

3. ด6านการใช6งาน       4.80  0.56  มากท่ีสุด 

3.1 ระบบการทำงานไมTยุTงยาก   5.00  0.00  มากท่ีสุด 

ซับซ7อน สะดวกตTอผู7ใช7งาน 

3.2 ปริมาณของแอลกอฮอลDตTอการใช7งาน  5.00  0.00  มากท่ีสุด 

3.3 ความปลอดภัยในการใช7งานส่ิงประดิษฐD  5.00  0.00  มากท่ีสุด 

3.4 ความสะดวกในการใช7งาน   5.00  0.00  มากท่ีสุด 

3.5 งTายตTอการซTอมแซม และบำรุงรักษา  4.00  0.00  มาก 

  คะแนนรวมเฉล่ียทุกด6าน   4.60  0.58  มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหDประสิทธิภาพของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรD

อัจฉริยะ จากผู7เชี่ยวชาญ พบวTา ผลจากการวิเคราะหDประสิทธิภาพของเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วย
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เซ็นเซอรDอัจฉริยะ จากผู7เชี่ยวชาญ พบวTา เครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ มีประสิทธิภาพ

อยูTในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.60 โดยประกอบไปด7วยการประเมินท้ังหมด  

 3 ด7าน ได7แกT 

1. ด7านการออกแบบอุปกรณD มีประสิทธิภาพอยูTในระดับมาก ซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 4.47 

2. ด7านคุณภาพ มีประสิทธิภาพอยูTในระดับมากท่ีสุด ซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 4.53 

3. ด7านการใช7งาน  มีประสิทธิภาพอยูTในระดับมากท่ีสุดซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 4.80 

 

 4.2 การเก็บรวบรวมข7อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู 7ใช 7งานเครื ่องจTาย

แอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะจากผู7ใช7งานท่ีพักอาศัยในหอพักบ7านต7นคูณห7อง จำนวน ท ั ้ งหมด 20

คน ซ่ึงใช7แบบประเมินความพึงพอใจเปzนเคร่ืองมือในการเก็บข7อมูล วิเคราะหDผลได7ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของเคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือในแตTละด7าน 

รายการประเมิน    ค0าเฉล่ีย  SD   ระดับความพึงพอใจ 

1. ด6านการออกแบบอุปกรณ5     4.22  0.68  มาก  

1.1 การออกแบบอุปกรณDมีความเหมาะสม  4.33  0.58  มาก 

1.2 วัสดุท่ีใช7มีความแข็งแรง และทนทาน  4.40  0.60  มาก 

1.3 ขนาดของส่ิงประดิษฐDเหมาะสมตTอการใช7งาน 4.25  0.64  มาก 

1.4 ความสมบูรณDของผลงาน   4.10  0.72  มาก 

1.5 ความคุ7มคTาในการลงทุน   4.00  0.79  มาก 

2. ด6านคุณภาพ      3.82  0.74  มาก 

2.1 การตรวจจับการเคล่ือนไหวของเซ็นเซอรD 3.75  0.64  มาก 

2.2 ระยะหTางในการตรวจจับการเคล่ือนไหว  3.50  0.83  ปานกลาง 

2.3 ระยะเวลาในการตอบสนองของการจTาย  3.90  0.79  มาก 

2.4 ความแรงของแอลกอฮอรDท่ีฉีด   3.80  0.77  มาก 

2.5 ความเร็วในการประมวลผลของเคร่ือง  3.85  0.75  มาก  
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รายการประเมิน    ค0าเฉล่ีย  SD   ระดับความพึงพอใจ 

3. ด6านการใช6งาน       4.20  0.65  มาก 

3.1 ระบบการทำงานไมTยุTงยาก    4.30  0.57  มาก 

ซับซ7อน สะดวกตTอผู7ใช7งาน 

3.2 ปริมาณของแอลกอฮอลDตTอการใช7งาน  4.30  0.57  มาก 

3.3 ความปลอดภัยในการใช7งานส่ิงประดิษฐD   4.20  0.70  มาก 

3.4 ความสะดวกในการใช7งาน   4.10  0.72  มาก 

3.5 งTายตTอการซTอมแซม และบำรุงรักษา  4.10  0.72  มาก 

 คะแนนรวมเฉล่ียทุกด6าน    4.08  0.71  มาก 

  

 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหDความพึงพอใจของผู7ใช7งานทีมีตTอของเครื่องจTายแอลกอฮอลD

ล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ จากผู7ใช7งาน พบวTาเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ มีความ

พึงพอใจอยูTในระดับมาก ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 4.08 โดยประกอบไปด7วยการประเมินท้ังหมด  

3 ด7าน ได7แกT 

1. ด7านการออกแบบอุปกรณD มีความพึงพอใจอยูTในระดับมาก ซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 4.22 

2. ด7านคุณภาพ มีความพึงพอใจอยูTในระดับมาก ซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 3.82 

3. ด7านการใช7งาน มีความพึงพอใจอยูTในระดับมาก ซ้ึงมีคะแนนรวมเฉล่ียเทTากับ 4.20 

 

อภิปรายผล 

  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะแบบประเมินมี

ลักษณะเปzนมาตราสTวนประมาณคTาของลิเคิรDท (Likert rating scale) พบวTา ระบบมีประสิทธิภาพอยูTในระดับ

มากที่สุด คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.60 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานตTอเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือ

ด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ แบบประเมินมีลักษณะเปzนมาตราสTวนประมาณคTาของลิเคิรDท (Likert rating scale) 

พบวTาผู7ใช7งานมีความพึงพอใจระดับมาก คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.08 เครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรD

อัจฉริยะ มีการออกแบบและพัฒนาโดยได7ดำเนินการตามทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตDแวรD (SDLC) 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในหอพักบ7านต7นคูณห7องเชTาและทำการศึกษาประสิทธิภาพและความพึง

พอใจของเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ ได7สอดคล7องกับงานวิจัยของ (อรวรรณ คาไซร7 

และคณะ, 2559) ได7ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบควบคุมการเป¢ด-ป¢ดไฟฟ�าด7วยเซ็นเซอรD โดยมี 1.การหา

ประสิทธิภาพด7วยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และ 2.หาความพึงพอใจของผู7ใช7งาน การประเมินประสิทธิภาพ

ของเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ สอดคล7องกับงานวิจัยของ (ดุลยวิทยD ปรางชุมพล, 
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2561) ได7ทำวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบให7อาหารปลาแบบอัตโนมัติ  ผลของการวิจัยพบวTา มีประสิทธิภาพอยูTใน

ระดับมาก คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.16 และการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานตTอเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือ

ด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะสอดคล7องกับงานวิจัยของ (นราธิป ทองปาน และคณะ, 2559) ได7ทำวิจัยเรื่อง ระบบรด

น้ำอัตโนมัติผTานเครือขTายเซ็นเซอรDไร7สาย ผลของการวิจัยพบวTา ระบบมีความพึงพอใจอยูTในระดับมากท่ีสุด 

คTาเฉล่ียเทTากับ 4.52 

 

สรุปผลและข6อเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้ได7ทำการพัฒนาเครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ โดยผลการทดลอง

พบวTาระบบที ่พัฒนาขึ ้นสามารถนำไปใช7ในการจTายแอลกอฮอรDให7มีความสะดวกตTอการใช7งานและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจากการทดสอบความถูกต7องของระบบพบวTามีความถูกต7องตามเงื่อนไขการใช7งาน

ของผู7ใช7 และระบบสามารถจTายแอลกอฮอลDล7างมือได7ตามที่ต7องการโดยไมTต7องมีการสัมผัส ทั้งนี้ระบบ จะทำ

การให7จTายแอลกอฮอลDล7างมือโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู7ใช7งานโดยจากการทดลอง จะเห็นวTา

เครื่องจTายแอลกอฮอลDล7างมือด7วยเซ็นเซอรDอัจฉริยะ นี้สามารถนาไปใช7งานได7จริง และสามารถทุกสถานท่ี

สามารถสภาวะความเสี่ยงตTอการติดเชื้อโรคและไวรัสที่เกิดจากใช7มือกดใช7งานเจลแอลกอฮอลDตTอจากคนอื่นได7 

นอกจากนี้ยังได7ทำการประเมินประสิทธิภาพจากผู7เชี่ยวชาญพบวTามีประสิทธิภาพอยูTในระดับมากที่สุด มี

คTาเฉลี่ยเทTากับ 4.60 และได7ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู7ใช7งาน พบวTามีความพึงพอใจอยูTในระดับมากมี

คTาเฉล่ียเทTากับ 4.08 

 

 ข7อเสนอแนะ 

1. เคร่ืองจTายแอลกอฮอลDล7างมือควรมีการแจ7งเตือนเม่ือปริมาณแอลกอฮอลDหมด 

2. พ้ืนท่ีตัวเคร่ือง ควรมีการติดป�ายเพ่ือแสดงวิธีการใช7งานท่ีถูกต7องไว7 

3. วัสดุท่ีใช7ควรมีความคงทนแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให7มีระยะเวลาในการใช7งานท่ีนานข้ึน 
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บทคัดย[อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDดังน้ี 1) เพ่ือวิเคราะหD ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD 

(E-Document) โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตjอ

ระบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยผู7ใช7งานระบบได7แกj ผู7บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

จำนวน 81 คน เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยได7แกj 1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD และ 2) แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู7ใช7งาน การพัฒนาระบบใช7หลักการของ System Development Life Cycle (SDLC)  

ซึ่งประกอบด7วย 5 ขั้นตอนหลักคือ การวางแผน การวิเคราะหD การออกแบบ การนำไปใช7 และการบำรุงรักษา 

มีการออกแบบฐานข7อมูลโดยใช7 E-R Diagram ระบบที่พัฒนาอยู jในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและได7รับ 

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทjาน กjอนนำไปเก็บข7อมูลจากกลุjมผู7ใช7งาน 

สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลได7แกj คjาเฉลี่ยและสjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวjา ผู7ใช7งานมีความ 

พึงพอใจตjอระบบในภาพรวมอยูjในระดับมาก (คjาเฉลี่ย 4.43 สjวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) โดยด7านที่มี

คjาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด7าน User Interface คjาเฉลี่ย 4.60 รองลงมาคือ ด7านประโยชนDในการใช7งาน คjาเฉลี่ย 4.40 

ด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ คjาเฉล่ีย 4.39 และด7าน User Experience คjาเฉล่ีย 4.30 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ :  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD การพัฒนาระบบ  โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

 

Abstract 

This research has the following objectives: 1) to analyze, design and develop an electronic 

document system (E-Document) at Chanpradittharam Wittayakom School, and 2) to evaluate 
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the users’ satisfaction toward the system. The users were eighty-one officers from 

Chanpradittharam Wittayakom School, which consisted of administrators, teachers and staffs. 

The research instruments comprised of 1) the electronic document system, and 2) the users’ 

satisfaction evaluation form. The system was developed based on the concept of System 

Development Life Cycle (SDLC), which consisted of 5 main steps: planning, analysis, design, 

implementation and maintenance. The database design was used the concept of E-R Diagram. 

The system was developed in the format of web application. The system efficiency was 

evaluated by three experts before collect data from users.  The statistics used for data analysis 

were: Mean and standard deviation. The research results were found that the users’ 

satisfaction toward the system was at a high level with mean=4.43 , standard deviation=0.54 

. The highest mean score was the user interface aspect with mean=4.60, followed by the 

usefulness of usage aspect with mean=4.40, the accuracy of the system aspect with 

mean=4.39 and the user experience aspect with mean=4.30, respectively. 

 

Keywords : Electronic Document System, System Development, 

 Chanpradittharam Wittayakom School 

 

บทนำ 

ความก7าวหน7าทางด7านเทคโนโลยีสารสนเทศในป�จจุบัน กลjาวได7วjาเป�นเทคโนโลยีที ่ก7าวไกล 

และไร7พรมแดน เพราะทั่วโลกตjางสามารถที่จะติดตjอสื ่อสารกันได7อยjางรวดเร็ว เทคโนโลยีการสื ่อสาร 

และโทรคมนาคมน้ันสjงผลให7การเผยแพรjสารสนเทศไปยังผู7ใช7ปลายทางทำได7อยjางรวดเร็ว ซ่ึงการติดตjอส่ือสาร 

ที่รวดเร็วนั ้นรวมไปถึง ข7อความ เสียง และข7อมูลมัลติมีเดียที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล (Digital Format) 

สามารถนำไปใช7งานได7อยjางมีประสิทธิภาพโดยไมjมีข7อจำกัดทางด7านเวลาและสถานที่ การนำระบบสารสนเทศ

มาใช7ในการจัดการสำนักงาน เป�นการชjวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให7สูงขึ้น บุคลากรในสำนักงานยุคใหมj

ตjางเห็นความจำเป�นในการคิดค7น ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให7มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยอาศัย

เครื่องมือ เครื่องใช7ที่ประดิษฐDขึ้นมาชjวยให7การปฏิบัติงานกระทำได7อยjางสะดวก รวดเร็ว มีการจัดเก็บข7อมูล 

ที่สามารถเรียกขึ้นมาใช7งานได7ทันเหตุการณD และออกมาเป�นรายงานเพื่อนำไปใช7ประโยชนDได7อยjางทันทjวงที 

คุณคjาของสารสนเทศสำนักงานสjวนหนึ่งขึ้นอยูjกับการใช7งานงjายและมีความรวดเร็วในการติดตjอสื่อสาร 

เครือขjายการสื่อสารเป�นป�จจัยสำคัญชjวยให7บุคลากรและอุปกรณDสำนักงานติดตjอกันได7 ชjวยในการแบjงป�น

ทรัพยากรทำให7เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ประโยชนDของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลjาว สามารถนำมา
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ประยุกตDและชjวยบุคลากรในการตัดสินใจที่ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและสำนักงาน ซึ่งการตัดสินใจ 

จะมีประสิทธิภาพสูง ขึ ้นอยูjกับการมีสารสนเทศสำนักงานที่ถูกต7อง สมบูรณDและทันเวลา ดังนั ้นองคDกร 

จึงมีความจำเป�นที่จะต7องมีการจัดการสารสนเทศสำนักงานให7เป�นระบบหรือหมวดหมูj เพื่องjายและสะดวก 

ในการนำสารสนเทศสำนักงานไปใช7 หรือเรียกวjาการจัดระบบสารสนเทศสำนักงาน 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD หมายถึง ระบบการรับสjงข7อมูลขjาวสารหรือการดำเนินการ 

ที่เกี่ยวข7องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตjการจัดทำ การรับ การสjง การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย 

ดำเนินการผjานระบบเครือขjายอินเทอรDเน็ตที่เชื่อมโยงระหวjางหนjวยงานตjาง ๆ ภายในองคDกร โดยจัดเก็บไฟลD

เอกสารในรูปแบบดิจิทัล (Digital) ทำให7ผู7ใช7งานสามารถค7นหาหนังสือ ข7อความ เลขที่หนังสือ หรือ ชื่อไฟลD

แนบได7 ทำให7ผู 7ใช7งานสะดวกรวดเร็วในการสืบค7น อีกทั ้งยังสามารถตรวจสอบที่มา ของเอกสารได7งjาย 

และรวดเร็ว สามารถดำเนินการได7ทุกที่ ทุกเวลา และจากทุกอุปกรณD สอดคล7องตามข7อ 6 แหjงระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวjาด7วยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือให7เกิดการแลกเปล่ียนข7อมูลระหวjางหนjวยงาน

ภาครัฐ สร7างความสะดวกในการจัดเก็บค7นหาเอกสาร ลดการใช7กระดาษ ได7อยjางเต็มรูปแบบ โดยที่หนjวยงาน

ภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเคร่ืองแมjขjายสำหรับติดต้ัง รวมไปถึงลดต7นทุนในการบำรุงรักษาระบบ 

โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม มีพันธกิจในการบริหารจัดการด7วยระบบคุณภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาลด7วยเกณฑDมาตรฐานสากล จัดการศึกษา สjงเสริม ยกระดับคุณภาพผู7เรียนแบบบูรณาการ 

ให7มีทักษะการเรียนรู7 และปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาสร7างนวัตกรรมให7มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู7 

ในศตวรรษที่ 21 กลุjมงานสารบรรณ กลุjมบริหารทั่วไป โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม ถือเป�นฝ�าย

สนับสนุนที่สำคัญในการให7บริการแกjบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตjการจัดทำ การรับ  

การสjง การเก็บรักษา การยืม ไปจนถึงการทำลาย รวมทั้งการประชาสัมพันธDขjาวสารตjาง ๆ ในการแจ7งเวียน

หนังสือให7ผู7เกี่ยวข7อง ดำเนินการคัดลอกสำเนาหนังสือให7ผู7เกี่ยวข7อง และบjอยครั้งที่หนังสือสูญหายระหวjาง

ดำเนินการ การค7นหาหนังสือต7นเรื่องจะต7องติดตjอผjานทางเจ7าหน7าที่โดยตรงและใช7เวลานาน การดำเนินงาน

เกี่ยวกับการรับ-สjงหนังสือ การแจ7งเวียนหนังสือให7ผู7ที่เกี่ยวข7องนั้น จำเป�นต7องใช7กระดาษเป�นจำนวนมาก 

เนื ่องจากวjามีผู 7ร ับเป�นจำนวนมาก แตjเนื ้อความภายในหนังสือมีใจความอยjางเดียวกัน สjงผลตjอการ 

ใช7ทรัพยากรของทางราชการทั้งคน วัสดุ เวลา และงบประมาณ ตลอดจนอาจจะทำให7เกิดความเสียหายได7  

อีกท้ังยังขาดระบบสารสนเทศท่ีเข7ามาชjวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

จากสภาพป�ญหาดังกลjาวและความจำเป�นในการใช7ข7อมูลการบริการในด7านเอกสาร กลุ jมงาน 

สารบรรณ กลุjมบริหารทั่วไป โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม ควรมีการพัฒนาระบบการดำเนินงาน 

สารบรรณที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต7องตามสภาพความเป�นจริง ดังนั้น ผู7วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (E-Document) โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคมขึ้น ทั้งนี้เพื่อให7 

การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต7อง โดยใช7คุณสมบัติของฐานข7อมูลในการจัดการกับข7อมูล 
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ที่มีอยู jเป�นจำนวนมาก ซึ ่งจะทำให7การดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามพันธกิจท่ีได7ต้ังไว7 

 

วัตถุประสงค4การวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะหD ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐาราม

วิทยาคม 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐา-

รามวิทยาคม 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรD

ประดิษฐารามวิทยาคม โดยผู7วิจัยได7ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

ซึ่งสามารถทำงานด7วยโปรแกรมเว็บเบราเซอรD ในระบบเครือขjายอินเทอรDเน็ต ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสDน้ี

จะครอบคลุมถึงงานท่ีเก่ียวข7องกับการบริหารงานเอกสาร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุjมตัวอยjาง 

  1.1  ประชากร หมายถึง ผู7ใช7งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD ได7แกj ผู7บริหาร ครู บุคลากร 

โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม จำนวน 101 คน 

  1.2  กลุjมตัวอยjาง ในการเลือกกลุjมตัวอยjางสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช7วิธีการสุjมแบบเจาะจง ได7กลุjม

ตัวอยjางจำนวน 81 คน โดยกำหนดขนาดกลุjมตัวอยjางด7วยวิธีคำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเนj (Taro 

Yamane:1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันร7อยละ 95  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1  ตัวแปรต7น คือ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

  2.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตjอตjอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD 

โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

3.  เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

  3.1  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

  3.2  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐา-

รามวิทยาคม 
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  ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม ผู7วิจัยได7ใช7

วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศD: 2555) ซึ่งเป�น

วงจรท่ีแสดงถึงกิจกรรมตjางๆ ท่ีเป�นลำดับข้ันในการพัฒนาระบบ ประกอบด7วยสjวนตjางๆ ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1 วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศD: 2555) 

 

  ผู7วิจัยได7ศึกษาและวิเคราะหDระบบงานเดิม ของงานสารบรรณวjามีการทำงานอะไรบ7าง ในแตjละ

การทำงานมีข้ันตอนการทำงานอยjางไร จากการศึกษาระบบงานเดิมสามารถอธิบายรายละเอียดได7ดังน้ี 
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานสารบรรณของเจ7าหน7าท่ีสารบรรณกลาง (ระบบเดิม) 

 

  จากภาพท่ี 2 แสดงให7เห็นถึงขั ้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณของเจ7าหน7าที่สารบรรณกลาง  

เริ่มตั้งแตjการรับหนังสือราชการทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา จากนั้นเจ7าหน7าที่สารบรรณกลางต7อง

ทำการตรวจสอบความเรียบร7อยของเอกสาร และคัดแยกลำดับความสำคัญและความเรjงดjวนของหนังสือ  

เมื่อคัดแยกเรียบร7อยแล7วจึงทำการลงทะเบียบรับหนังสือลงในสมุดทะเบียนรับ และนำหนังสือเสนอไปยัง

ผู7บริหาร เพื่อให7ผู7บริหารทำการบันทึกให7ความเห็นและพิจารณาสั่งการ จากนั้นเจ7าหน7าที่งานสารบรรณกลาง

ทำสำเนาหนังสือและแจกจjายไปยังกลุjมงานท่ีได7รับมอบหมายตามคำวินิจฉัยสั่งการ และจัดเก็บหนังสือต7นฉบับ

เข7าแฟ�มเอกสารของกลุjมงาน 
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   การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม ได7ใช7

แผนภาพกระแสข7อมูล (Data Flow Diagram) ในการวิเคราะหDระบบ แผนภาพกระแสข7อมูลเป�นแบบสัมพันธD

ระหวjางกระบวนการทำงาน ข7อมูลท่ีเข7าและออกจากกระบวนการทำงาน ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3 Context Diagram ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD 

โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1239 ~ 
 

ภาพท่ี 4 E-R Diagram ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD โรงเรียนจันทรDประดิษฐารามวิทยาคม 

4. สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล 

  สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลในครั้งนี้ ใช7สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดคjากลางของข7อมูลโดยใช7

คjาเฉลี่ยและสjวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการประมวลผลข7อมูลใช7โปรแกรมวิเคราะหDคjาทางสถิติคะแนนที่ได7

จะนำมาวิเคราะหDหาคjาเฉล่ีย และแปลความหมายของระดับคjาเฉล่ีย 5 ระดับ ตามเกณฑDท่ีได7กำหนดไว7 ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ียระหวjาง 4. 50 – 5. 00  ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตjอระบบมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียระหวjาง 3. 50 – 4. 49  ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตjอระบบมาก 

  คะแนนเฉล่ียระหวjาง 2. 50 – 3. 49  ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตjอระบบปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียระหวjาง 1. 50 – 2. 49  ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตjอระบบน7อย 

  คะแนนเฉล่ียระหวjาง 1. 00 – 1. 49  ผู7ใช7งานมีความพึงพอใจตjอระบบน7อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

  ผู7วิจัยได7ทำการนำเสนอผลการวิจัย ตามลำดับดังน้ี  

  1.  การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หน7าจอการเข7าสูjระบบ 

 
 

ภาพท่ี 6 หน7าจอการลงทะเบียนรับหนังสือ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 หน7าจอการจัดการเอกสารสำหรับ  

     ผู7ใช7งานในบทบาท Administrator 

 

 
 

ภาพท่ี 8 หน7าจอการต้ังคjาผู7ใช7งาน 
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ภาพท่ี 9 หน7าจอการเพ่ิมผู7ใช7งาน 

 
 

ภาพท่ี 10 หน7าจอการต้ังคjาประเภทเอกสาร 

   

  2.  การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตjอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD 

   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตjอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD ผู7วิจัยได7ทำการวิเคราะหD

ข7อมูลและแปลความหมายของข7อมูลที ่ได7จากการตอบแบบสอบถามของกลุ jมตัวอยjาง พบวjา ผู 7ตอบ

แบบสอบถามสjวนใหญjเป�นเพศหญิง มีจำนวน 56 คน คิดเป�นร7อยละ 69.14 เพศชายจำนวน 25 คน คิดเป�น

ร7อยละ 30.86 และผู7ตอบแบบสอบถามสjวนใหญjดำรงตำแหนjงครู จำนวน 70 คน คิดเป�นร7อยละ 86.42 

ตำแหนjงผู7บริหาร จำนวน 4 คน คิดเป�นร7อยละ 4.94 ตำแหนjงบุคลากร จำนวน 7 คน คิดเป�นร7อยละ 8.64 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตjอระบบด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ ด7าน User 

Experience ด7าน User Interface และด7านประโยชนDในการใช7งาน 

รายการ ค[าเฉล่ีย 
ส[วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ 4.39 0.58 มาก 

2. ด7าน User Experience 4.30 0.56 มาก 

3. ด7าน User Interface 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

4. ด7านประโยชนDในการใช7งาน 4.40 0.52 มาก 

รวม 4.43 0.54 มาก 

  จากตารางที่ 1 พบวjา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูjในระดับมาก โดยมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 4.43 เม่ือ

พิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย พบวjา ด7าน User Interface มีคjาเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.61) 

และด7านท่ีมีคjาเฉล่ียต่ำสุดคือ ด7าน User Experience (�̅� = 4.30) 
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ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตjอระบบด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ  

รายการ ค[าเฉล่ีย 
ส[วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ความถูกต7องของสิทธ์ิในการใช7งาน 4.16 0.80 มาก 

2. ความถูกต7องในการแสดงรายละเอียดของข7อมูล 4.23 0.68 มาก 

3. ความถูกต7องในการทำงานของแตjละเมนู 4.51 0.61 มากท่ีสุด 

4. การใช7งานความถูกต7องในการเพ่ิม ลบ และแก7ไข 4.51 0.69 มากท่ีสุด 

5. ความถูกต7องในการเลือกประเภทของเอกสาร 4.47 0.71 มาก 

6. ความถูกต7องของฐานข7อมูล 4.48 0.65 มาก 

รวม 4.39 0.58 มาก 

  จากตารางที่ 2 พบวjา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบอยูjใน

ระดับมาก โดยมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย พบวjา ความ

ถูกต7องในการทำงานของแตjละเมนูการใช7งาน และ ความถูกต7องในการเพิ่ม ลบ และแก7ไข มีคjาเฉลี่ยสูงสุด  

(�̅�  =  4.51) และด7านท่ีมีคjาเฉล่ียต่ำสุดคือ ความถูกต7องของสิทธ์ิในการใช7งาน ( �̅�  = = 4.16) 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตjอระบบการประเมินระบบด7าน User Experience 

รายการ ค[าเฉล่ีย 
ส[วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ระบบมีการทำงานเป�นลำดับเข7าใจงjาย 4.23 0.69 มาก 

2. ระบบมีความงjายตjอการใช7งาน 4.23 0.68 มาก 

3. ความเหมาะสมของปฏิสัมพันธDระหวjางผู7ใช7กับระบบ 4.27 0.63 มาก 

4. การป�อนข7อมูลมีความสะดวก ไมjซับซ7อน 4.26 0.67 มาก 

5. ระบบมีเมนูฟ�งกDชันการเลือกใช7งานเพียงพอ 4.19 0.71 มาก 

6. ระบบสามารถปรับรูปแบบให7เข7ากับขนาดหน7าจอของแตjละ

อุปกรณDได7เป�นอยjางดี 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

7. ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.48 0.65 มาก 

8. ระบบมีความปลอดภัยในการใช7งานและจัดเก็บข7อมูล 4.26 0.74 มาก 

9. การแบjงหมวดหมูjของเน้ือหามีความชัดเจนและเหมาะสม 4.28 0.71 มาก 

รวม 4.30 0.56 มาก 
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  จากตารางท่ี 3 พบวjา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด7าน User Experience อยูjในระดับมาก โดยมี

คjาเฉลี่ยเทjากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย พบวjา ระบบสามารถปรับรูปแบบ

ให7เข7ากับขนาดหน7าจอของแตjละอุปกรณDได7เป�นอยjางดี มีคjาเฉลี่ยสูงสุด  ( �̅�= 4.51) และด7านที่มีคjาเฉล่ีย

ต่ำสุดคือ ระบบมีเมนูฟ�งกDชันการเลือกใช7งานเพียงพอ (�̅� = 4.19) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตjอระบบการประเมินระบบด7าน User Interface 

รายการ ค[าเฉล่ีย 
ส[วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ภาษาท่ีใช7มีความเหมาะสมและเข7าใจงjาย 4.64 0.55 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการเลือกใช7ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 4.63 0.53 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมในการใช7สีของตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง 4.59 0.59 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมในการใช7สัญลักษณDหรือรูปภาพส่ือ

ความหมาย 

4.57 0.61 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการจัดวางองคDประกอบและขนาดภาพ 4.62 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

  จากตารางที่ 4 พบวjา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด7าน User Interface อยูjในระดับมากที่สุด 

โดยมีคjาเฉลี่ยเทjากับ 4.61 เมื่อพิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย พบวjา ระบบภาษาที่ใช7มี

ความเหมาะสมและเข7าใจงjาย มีคjาเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.64) และด7านที่มีคjาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเหมาะสมใน

การใช7สัญลักษณDหรือรูปภาพส่ือความหมาย ( �̅�= 4.57) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตjอระบบการประเมินระบบด7านประโยชนDในการใช7งาน 

รายการ ค[าเฉล่ีย 
ส[วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ระบบชjวยสร7างระเบียบการจัดการเอกสารอยjางเป�นระบบ  

และเป�นมาตรฐานเดียวกัน 

4.26 0.69 มาก 

2. ระบบสนับสนุนให7การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 4.31 0.65 มาก 

3. ระบบชjวยลดคjาใช7จjายบางรายการลงได7 เชjน กระดาษ คjา

โทรศัพทD ตู7เอกสาร หมึกพิมพD เป�นต7น 

4.52 0.61 มากท่ีสุด 

4. ระบบชjวยเพ่ิมความโปรjงใสในการทำงาน 4.26 0.72 มาก 

5. ระบบชjวยลดความเหล่ือมล้ำในการเข7าถึงข7อมูล 4.22 0.65 มาก 
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6. ระบบชjวยลดจำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสารบรรณลงได7 4.06 0.91 มาก 

7. ระบบชjวยให7การค7นหาหนังสือ ทำได7รวดเร็วและถูกต7อง 4.62 0.54 มากท่ีสุด 

8. ระบบชjวยประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 4.58 0.57 มากท่ีสุด 

9. ข7อมูลมีความคงทน ไมjเส่ียงตjอการสูญหายและทำลาย 4.51 0.65 มากท่ีสุด 

10. ระบบชjวยลดข้ันตอนและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 4.63 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.52 มาก 

  จากตารางท่ี 5 พบวjา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมด7านประโยชนDในการใช7งาน อยูjในระดับมาก 

โดยมีคjาเฉล่ียเทjากับ 4.40 เม่ือพิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย พบวjา ระบบชjวยลดข้ันตอน

และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน มีคjาเฉล่ียสูงสุด (�̅�= 4.63) และด7านท่ีมีคjาเฉล่ียต่ำสุดคือ ระบบชjวยลด

จำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสารบรรณลงได7 (�̅� = 4.06) 

 

อภิปรายผล  

 1. การวิเคราะหD ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD ผู7วิจัยได7ใช7วงจรการพัฒนาระบบ 

(Systems Development Life Cycle : SDLC) ในการแบjงขั ้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงานจนสำเร็จ  

และมีการออกแบบฐานข7อมูลโดยใช7 E-R Diagram ทำให7ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสDกjอให7เกิดประโยชนD 

การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต7อง อีกทั้งยังสามารถแก7ป�ญหาจากข7อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

ในระบบงานเดิม สอดคล7องกับงานวิจัยของ ศิริรัตนD ชำนาญรบ และ บุญธรรม พรเจริญ เร่ือง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื ่อสjงเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเลิ ้ง กรุงเทพมหานคร ที ่ได7มีการนำวงจร 

การพัฒนาระบบมาเป�นขั้นตอนในการพัฒนา พบวjา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข7ึนสามารถนาไปติดตั้งใช7งานจริง

ได7และให7สารสนเทศตรงตามความตองการของผู7ใช7 

 2. จากการศึกษาความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตjอระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD พบวjามีความพึง

พอใจในด7าน User Interface อยูjในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข7อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน7อย 

พบวjา ระบบภาษาที่ใช7มีความเหมาะสมและเข7าใจงjาย มีคjาเฉลี่ยสูงสุด และด7านที่มีคjาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความ

เหมาะสมในการใช7สัญลักษณDหรือรูปภาพสื่อความหมาย โดยผู7วิจัยได7เน7นการออกแบบ User Interface ให7มี

ความเหมาะสมกับกลุjมผู7ใช7งาน และออกแบบโดยคำนึงถึงความต7องการในการใช7งาน รวมไปถึงข7อจำกัดในการ

เรียนรู7การใช7งานของผู7ใช7งานที่มีชjวงอายุแตกตjางกัน การออกแบบองคDประกอบบนหน7าจอ ต7องมีความชัดเจน 

เข7าใจงjาย และควบคุมได7งjาย และผู7ออกแบบต7องจัดวางองคDประกอบตjาง ๆ ที่สjงเสริมให7ผู7ใช7สามารถเรียนรู7ได7

งjายที่สุด สอดคล7องกับงานวิจัยของ ธนกฤต โพธิ์ขี เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดD “Taladnut Night Market” ซึ่งผลการประเมินพบวjา ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตjอแอป

พลิเคชัน ด7านการออกแบบ อยูjในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจในภาพรวมด7านประโยชนDในการใช7งาน  
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อยูjในระดับมาก โดยผู7วิจัยได7ศึกษาและทำความเข7าใจถึงป�ญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานสารบรรณ โดยป�ญหา 

ที่พบมากที่สุดคือ การดำเนินงานสารบรรณมีขั้นตอนที่ซับซ7อนและใช7เวลาในการปฏิบัติงานมาก จึงได7ทำการ

วิเคราะหD ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสDให7สามารถแก7ไขข7อบกพรjองที่เกิดขึ้นและ

ตรงกับความต7องการของผู7ใช7ระบบมากที่สุด สอดคล7องกับงานวิจัยของ พลอยพรรณ สอนสุวิทยD เรื ่อง  

การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลนD นวัตกรรมและผลิตภัณฑDจากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ซ่ึงผลการประเมินพบวjา ความพึงพอใจด7านประโยชนDและการนำไปใช7ของชุมชน อยูjในระดับมาก 

  

ข{อเสนอแนะ  

1. ข7อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช7 

  - การใช7งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD สามารถเข7าถึงได7จากอุปกรณDที่มีการเชื่อมตjอ

อินเทอรDเน็ตเทjาน้ัน 

  - ในการใช7งานระบบ ผู7ใช7งานต7องทำการศึกษาคูjมือ หรือมีการจัดอบรมกjอนการใช7งาน 

 2. ข7อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังตjอไป 

  - ควรมีการพัฒนาให7ระบบสามารถแสดงผลรายงานการดำเนินงานสารบรรณในรูปแบบตjาง ๆ ได7 
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การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่อง คำศัพทส์ัตว์

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน  

Development of Game-based Leaning Using Augmented Reality Technology  
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บทคัดย'อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค: 1) เพื่อออกแบบ และพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางผูGใชGงานตTอเกมเพื่อการเรียนรูGโดย

ใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุTมตัวอยTาง คือ นักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใชGในการรวบรวมขGอมูล คือ 1) เกมเพ่ือ

การเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 2) แบบประเมินคุณภาพของเกมเพ่ือ

การเรียนรูG  และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางท่ีใชGงานตTอเกมเพ่ือการเรียนรูG สถิติท่ีใชGในการ

วิเคราะห:ขGอมูล ไดGแกT รGอยละ คTาเฉล่ีย สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวTา เกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ มีผล

การประเมินคุณภาพอยูTในระดับ มากท่ีสุด ท่ีคTาเฉล่ีย 4.64 โดยเรียงลำดับดGานท่ีมีคTาเฉล่ียจากมากไปนGอย ดังน้ี 

1) ดGานเทคนิค ท่ีคTาเฉล่ีย 4.86 มีคุณภาพอยูTในระดับ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 2) ดGานออกแบบ ท่ีคTาเฉล่ีย 4.57 

มี คุณภาพอยูTในระดับ มากที่สุด และรายการที่มีคTาเฉลี่ยนGอยที่สุด คือ 3) ดGานเนื้อหา ที่คTาเฉลี่ย 4.48 มี

คุณภาพอยูTในระดับ มาก และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTาง นักเรียน 45 คน หลังใชGงานเกม

เพ่ือการเรียนรูG ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคTาเฉล่ีย 4.63 

 

คำสำคัญ :  เกมเพ่ือการเรียนรูG เทคโนโลยีเสมือนจริง  คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ นักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน  

 

Abstract 

The objectives of this research were: 1) to development of game-based leaning using 

Augmented Reality technology about animal vocabulary in english 2)  to study the level of 
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satisfaction of the users who used leaning game.  The sample group are 45 Grade 3 hearing 

impaired students of Nakhon Si Thammarat school for the deaf.  The tools used for collected 

data are 1) Game-based leaning using Augmented Reality technology about animal vocabulary 

in english 2) Quality assessment of leaning game 3) Satisfaction survey of leaning game. The 

statistics used in the study were percentage, mean, and standard deviation. 

The study results found that Augmented Reality leaning game about animal vocabulary 

in English developed with very good quality at an average of 4.64, with the average order from 

highest to lowest as follows:  1)  The average technical of 4. 86, quality is very good.  2)  the 

design that the average value is 4. 57 with very good quality and the item with the lowest 

mean value is 3)  the content average of 4. 48 is of good quality.  And, the results of the 

satisfaction evaluation of the sample group of 45  students used the Augmented Reality 

learning game at the highest at the average of 4.63. 

 

Keywords: Game-based Leaning, Augmented Reality Technology, Animal Vocabulary in  

                English, Hearing Impaired Students. 

 

บทนำ 

บุคคลที่มีความบกพรTองทางรTางกาย เป�นกลุTมประชากรผูGดGอยโอกาส การพัฒนารูปแบบวิธีการสอน 

หรือสื่อการสอนที่เหมาะสมแกTบุคลกลุTมที่มีความบกพรTองทางรTางกายเป�นสิ่งที่มีความจำเป�น เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหGเด็กกลุTมน้ีสูงขึ้น และเพื่อชดเชยความตGองการพิเศษของเด็กที่มีความบกพรTองทางรTางกายและ

สติป�ญญาเหลTาน้ี (ทักษิณา สุขพัทธี, 2560) โดยมีจุดมุTงหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาพิเศษ คือ การใหGเด็ก

พิการไดGเรียนรูGเพ่ือชTวยเหลือตนเองไดG ไมTเป�นภาระแกTสังคม และสามารถอาศัยอยูTรTวมกับผูGอ่ืนอยTางมีความสุข 

ในป�จจุบันสื่อการเรียนรูG หรือเกมเพื่อการเรียนรูGมีการสรGางสรรค:ขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูด

ความสนใจแกTผูGเรียน  อยTางไรก็ตาม สื่อการเรียนรูGที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีความบกพรTองทางการไดGยินยังมี

นGอย หรือขาดความนTาสนใจ ทำใหGเด็กมีความสนใจในชTวงระยะเวลาสั้นๆ ก็จะรูGสึกเบื่อหนTาย (นุจรี บุรีรัตน: 

และคณะ,2563) (รัติยา ธานี ,2563)  ผูGวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรูGในรูปแบบเกม

โดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เพราะเป�นการใชGส่ือที่มีปฏิสัมพันธ:กับผูGเรียนจะชTวยกระตุGนใหGเด็กที่มีความ

บกพรTองทางการไดGยินมีความสนใจ และเอาใจใสTตTอเน้ือหาที่สอดแทรกอยูTในเกมมากขึ้น เทคโนโลยีเสมือนจริง 

(Augmented Reality Technology หรือ AR ) เป�นเทคโนโลยีสมัยใหมT ที่ผสานเอาโลกแหTงความเป�นจริง 

(Real) เขGากับโลกเสมือนจริง (Virtual) โดยผTานอุปกรณ:ทางดGานฮาร:ดแวร:รวมกับการใชGซอฟต:แวร:ตTาง ๆ ทำ
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ใหGสามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป�นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป�นวัตถุ  3 มิติ ลอยอยูTเหนือ

พื้นผิวจริง มีการแสดงผลของวัตถุท่ีมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีสรGางความตื่นเตGนเรGาใจ ในป�จจุบันเทคโนโลยี

เสมือนจริง เป�นเทคโนโลยีที่นTาสนใจมาก และมีการนำมาประยุกต:ใชGในหลายดGาน เชTน การทTองเที่ยว ธุรกิจ

การคGา การแพทย: และการศึกษา เป�นตGน  

นักวิจัยหลายคนนำเทคโนโลยีเสมือนจริงสรGางสื่อการเรียนรูGและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชTน      

ป�ยมาศ แกGวเจริญ และวริสรา ธีรธัญป�ยะศุภร (2559) พัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในสื่อแผTนผับ เรื ่อง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร: พบวTา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดGวยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพิ่มข้ึน

อยTางมีนัยสำคัญ  เชTนเดียวกับงานวิจัยของ ดุสิต ขาวเหลือง และอภิชาติ อนุกูลเวช (2561) พัฒนาสื่อการ

เรียนรูGสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ:เสมือนจริงโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา

อาชีวศึกษา พบวTา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาผTานสื่อการเรียนรูGสามมิติ

แบบมีปฏิสัมพันธ:เสมือนจริงโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง หลังเรียนสูงกวTากTอนเรียน อยTางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ดังนั้น ผูGวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาประยุกต:กับการเรียนของนักเรียนที่มีความ

บกพรTองทางการไดGยิน เพื่อเป�ดโอกาสใหGนักเรียนบกพรTองทางการไดGยินไดGใชGเทคโนโลยีสมัยใหมT สนุกสนาน 

ตื่นเตGนกับการแสดงผลขGอมูลรูปภาพ 3 มิติ ของคำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ จะทำใหGผูGเรียนเกิดความอยาก

เรียนรูGมากข้ึน เขGาใจ จดจำคำศัพท:ไดGงTายมากข้ึน และผูGเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูGเพ่ิมข้ึน  

ในงานวิจัยน้ี ผูGวิจัยจึงสนใจการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:

สัตว:ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะ

ชTวยสรGางความนTาสนใจใหGกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และหนังสือเสริมการเรียนรูG ซึ่งประกอบดGวย 

รูปภาพ คำศัพท: และภาษามือ จะเป�นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรTองทางการไดGยิน อีก

ท้ังเกมเพ่ือเสริมสรGางการเรียนรูG จะเป�นชTองทางการเรียนรูG ใหGงTายมากข้ึน ดึงดูดความสนใจของผูGเรียน  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบ และพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:ภาษาอังกฤษ  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางผูGใชGงานตTอเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เร่ือง คำศัพท:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตดGานเน้ือหา 

เกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรTองทางการไดGยิน เน้ือหาประกอบดGวย  
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1. คำศัพท:ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรูG เกี่ยวกับสัตว: 4 ประเภท ไดGแกT สัตว:เลี้ยง สัตว:บก สัตว:น้ำ 

และสัตว:ปWก  

2. ขGอมูลรูปภาพ 3 มิติ ของสัตว:แสดงผTานเทคโนโลยีเสมือนจริง  

3. เกมทายคำศัพท: แบTงออกเป�น 3 ระดับ คือ งTาย ปานกลาง ยาก แตTละระดับมี 5 ขGอ 

4. หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR Book) ประกอบดGวย คำศัพท:ภาษาอังกฤษ รูปภาพสัตว: และ

รูปภาพภาษามือเพ่ือการเรียนรูGเก่ียวกับสัตว:  

ขอบเขตดGานประชากร 

  ประชากร คือ นักเรียนท่ีมีความบกพรTองทางการไดGยิน โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท้ังหมด 763  คน 

  กลุTมตัวอยTาง คือ นักเรียนท่ีมีความบกพรTองทางการไดGยิน ในระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 โรงเรียน

โสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน  โดยใชGการสุTมตัวอยTางแบบงTาย  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค:เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางจากการใชGงานเกมเพื่อการ

เรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผูGวิจัยมีวิธีการดำเนินการวิจัย และ

เคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย ดังตTอไปน้ี 

1. เกมเพ่ือการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 

2. แบบประเมินคุณภาพของเกมเพ่ือการเรียนรูG 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางท่ีใชGงานเกมเพ่ือการเรียนรูG 

  การดำเนินการพัฒนาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขGอมูล ผูGวิจัยไดGนำรูปแบบการพัฒนาสื่อตามหลักการ

ออกแบบของ ADDIE model (ณัฐกร สงคราม,2553) มาใชGในการออกแบบเกมเพื ่อการเรียนรูGโดยใชG

เทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรTองทางการไดGยิน โรงเรียน

โสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

  ข้ันท่ี 1 ข้ันวิเคราะหD (Analysis Phase) 

  เราทำการวิเคราะห:สTวนประกอบตTาง ๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูG ซึ่งประกอบดGวย ผูGเรียน

เนื้อหา การวัดและประเมินผล สื่อหรือเทคโนโลยีที่ชTวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูG โดยมีแนวทางในการ

วิเคราะห: ดังน้ี 

  1.1 วิเคราะห:ผูGเรียน (Learners Analysis) ผูGวิจัยทำการวิเคราะห:ความตGองการ ความสามารถเรียนรูG

ของผูGเรียน คือ นักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัด
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นครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน เพื่อประเมินความรูG พฤติกรรมการเรียนรูGในรายวิชาภาษาอังกฤษของผูGเรียน 

พบวTา นักเรียนมีป�ญหาในเรื่องการจดจำคำศัพท:ภาษาอังกฤษ และขาดความสนใจในสื่อการสอนท่ีอยูTใน

รูปแบบเอกสาร 

   1.2 วิเคราะห:เน้ือหา (Content Analysis) เน้ือหาเป�นสTวนสำคัญท่ีจะใหGผูGเรียนไดGเรียนรูGควบคูTไปกับ 

การจัดประสบการณ:หรือกิจกรรมการเรียนรูG ผู Gวิจัยทำการวิเคราะห:เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของ

ระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 พบวTา การเรียนรูGคำศัพท:ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว:เป�นการใชGรูปภาพเพื่ออธิบาย

คำศัพท: ดังนั้น ผูGวิจัยทำการวิเคราะห:เนื้อหา และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร:ชTวยสอน เนGนการอธิบายโดย

อาศัยรูปภาพ หรือ รูปภาพ 3 มิติ เพ่ือใหGผูGเรียนเขGาใจไดGงTายและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

  1.3 การวิเคราะห:วิธีการประเมินผล (Assessment Methodology Analysis) ผูGวิจัยทำการวิเคราะห:

รูปแบบและวิธีการประเมินผล เพื่อตรวจสอบวTาผูGเรียนไดGผูGเรียนบรรลุเป�าหมายหรือจุดประสงค:ที่กำหนดไวG

หรือไมT ผTานการใชGแบบประเมินความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางท่ีใชGงานเกมเพ่ือการเรียนรูG 

 ข้ันท่ี 2 การออกแบบ (Design Phase) 

  ในข้ันตอนการออกแบบ ผูGวิจัยไดGดำเนินการ แบTงการออกแบบ ออกเป�นข้ันตอน ดังน้ี  

   2.1  การออกแบบเนื้อหา เป�นการออกแบบลำดับการนำเสนอเนื้อหาของสื่อ เพื่อทำความ

เขGาใจ ทำใหGมองเห็นภาพรวมของสื่อ งานวิจัยน้ีเป�นการสรGางสื่อเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

โดยแบTงสTวนเน้ือหาตามประเภทของสัตว: 4 ประเภท คือ สัตว:เล้ียง สัตว:บก สัตว:น้ำ และสัตว:ปWก แตTละประเภท

มี 3 คำศัพท: ซึ่งแสดงคำศัพท:อยูTในลักษณะรูปภาพโมเดล 3 มิติ และแสดงผลผTานแอพพลิเคชันเทคโนโลยี

เสมือนจริง เราออกแบบรูปภาพโมเดล 3 มิติ วาดเคGารTางรูปภาพสัตว:ลงในกระดาษโดยการใชG Story Board 

ซ่ึงตัวอยTางเคGารTางรูปภาพสัตว:  

   2.2  การออกแบบเกม เป�นรูปแบบเกมส:ตอบคำถาม แบTงออกเป�น 3 ระดับ คือ งTาย ปาน

กลาง และยาก ซึ่งระดับงTาย คือ ประเภทคำถามใหGเลือกตัวอักษร เพื่อเติมลงในคำศัพท:ใหGถูกตGอง ระดับปาน

กลาง คือ ประเภทคำถามใหGเลือกคำศัพท:ตรงกับรูปภาพ และระดับยาก คือ ประเภทคำถามเลือกคำศัพท:เพ่ือ

แตTงประโยคภาษาอังกฤษใหGมีความสมบูรณ:   

  ข้ันท่ี 3 ข้ันการพัฒนา (Development Phase) 

   เป�นขั้นตอนการนำสิ่งตTาง ๆ ที่ไดGออกแบบไวGในขั้นออกแบบมาพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดย

ใชGโปรแกรมท่ีเหมาะสม งานวิจัยน้ีเราพัฒนาเกมการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง ดังน้ี 

 3.1 การพัฒนารูปภาพ 3 มิติ 

  สื่อการเรียนรูGที่แสดงผลโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เราสรGางรูปภาพ 3 มิติ โดยการใชG

ซอฟต:แวร: Autodesk Maya ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 การใชGซอฟต:แวร: Autodesk Maya สำหรับสรGางอนิเมชันรูปภาพ 3 มิติ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การใชGซอฟต:แวร: Unity สำหรับสรGางเกมเพ่ือการเรียนรูG 
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ภาพท่ี 3 ตัวอยTางการแสดงผลรูปภาพ 3 มิติ โดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 

 
 

(ก) หนGาตTางหลักของแอพพลิเคชัน   (ข) หนGาตTางแสดงคำอธิบายคำศัพท: 

 

(ค) หนGาตTางการเลือกระดับเกมตอบคำถาม  (ง) หนGาตTางเกมตอบคำถามระดับงTาย 

 

ภาพท่ี 4 หนGาตTางแอพพลิเคชัน เกมเพ่ือการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ  
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3.2 การพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรูG 

เกมเป�นสTวนหนึ่งของสื่อเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เราพัฒนาเกม โดยการใชG

ซอฟต:แวร: Unity ดังภาพที่ 2 และผลลัพธ:ของการพัฒนาแอพพลิเคชันเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยี

เสมือนจริง แสดงดังภาพท่ี 3 และ ภาพท่ี 4 

 ข้ันท่ี 4 ข้ันการนำไปใชkงาน (Implementation Phase) 

           4.1 นำเกมเพ่ือการเรียนรูGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ ไปใหGผูGเชี่ยวชาญ

ประเมินคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และปรับแกGไขตามขGอเสนอแนะ 

  4.2 นำเกมเพื่อการเรียนรูGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื ่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ ที่ผTานการ

ประเมินจากผูGเช่ียวชาญแลGว ไปทดลองเพ่ือหาคุณภาพ แบTงออกเป�น 3 ข้ันตอน  คือ 

4.2.1 ขั ้นทดลองแบบเดี ่ยว (Individual Tryout) เป�นการทดลองใชGงานกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปWท่ี 3 จำนวน 3 คน ท่ีไมTใชTกลุTมตัวอยTาง โดยใชGการเลือกแบบเจาะจง  

   4.2.2 ขั ้นทดลองแบบกลุ Tม (Small Tryout) เป�นการทดลองใชGงานกับบนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปWท่ี 3 จำนวน 9 คน ที่ไมTใชTกลุTมตัวอยTาง โดยใชGการเลือกแบบเจาะจง เพื่อคGนหาขGอบกพรTองของ

ส่ือการเรียนรูG   

4.2.3 ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) เป�นการนำเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยี

เสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ ไปเก็บขGอมูลกับกลุTมตัวอยTาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปWที่ 3 

จำนวน 45 คน  โดยการเลือกแบบกลุTม ดGวยวิธีการจับสลาก  

 ข้ันท่ี 5 ข้ันการประเมินผล (Evaluation Phase) 

  5.1 การเก็บรวบรวมแบบประเมินคุณภาพเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 โรงเรียนโสต

ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูGเช่ียวชาญ ดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

   5.1.1 เรียนเชิญผูGเชี ่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพของสื่อ จำนวน 5 ทTาน โดยแบTงการ

ประเมินออกเป�น 3 ดGาน คือ ดGานเน้ือหา ดGานออกแบบ และดGานเทคนิค 

   5.1.2 จัดเตรียมสถานที ่ จัดหาเครื ่องมืออุปกรณ: เพื ่อประกอบการนำเสนอพรGอมใหGผูG 

เช่ียวชาญทดลองใชGเกมเพ่ือการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 

   5.1.3 ผูGเชี่ยวชาญทำการประเมินคุณภาพของเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 

   5.1.4 ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบประเมินคุณภาพเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยี

เสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ซึ่งไดGผลการประเมินจาก

ผูGเช่ียวชาญ พรGอมท้ังรวบรวมขGอมูลท่ีไดGไปวิเคราะห:คTาทางสถิติตTอไป 
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  5.2 การเก็บรวบรวมขGอมูลแบบวัดระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางตTอเกมเพื่อการเรียนรูGโดย

ใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ  

   5.2.1 จัดเตรียมอุปกรณ:ตTาง ๆ เพื่อใหGกลุTมตัวอยTางศึกษาสื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยี

เสมือนจริง พรGอมใหGกลุTมตัวอยTางทำการเรียนรูG และเลTนเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 

   5.2.2 ผูGวิจัยช้ีแจงและสรGางความเขGาใจในการทำแบบวัดระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTาง

จากการใชGงานส่ือการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง และใหGดำเนินการประเมิน 

   5.2.3 ผูGวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมแบบวัดระดับความพึงพอใจจากการใชGเกมเพื่อการเรียนรูG

โดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง จากกลุTมตัวอยTางพรGอมทำการตรวจสอบความสมบูรณ:ของแบบประเมิน และ

นำไปวิเคราะห:คTาทางสถิติตTอไป 

 

ผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัยการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ไดGผลการวิเคราะห: แบTงเป�น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:

ภาษาอังกฤษ โดยผูGเชี่ยวชาญ เราทำการวิเคราะห:ขGอมูลโดยใชGคTาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคTาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แบTงออกเป�น 3 ดGาน คือ 1. ดGานเนื้อหา 2. ดGานออกแบบ และ 3. ดGาน

เทคนิค จากผูGเชี่ยวชาญ 5 ทTาน ผลการประเมินคุณภาพเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน  

 

ตารางท่ี 1 คTาเฉล่ีย และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการประเมินคุณภาพจากผูGเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
คุณภาพส่ือ 

ค'าเฉล่ีย SD แปลผล 

1. ดGานเน้ือหา 4.48 0.15 มากท่ีสุด 

2. ดGานออกแบบ 4.57 0.28 มากท่ีสุด 

3. ดGานเทคนิค 4.86 0.59 มาก 

ภาพรวมทุกดkาน 4.64 0.34 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 1 พบวTา ผูGเชี่ยวชาญมีความสนใจเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ เป�นอยTางมาก และผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยูTในระดับ มากที่สุด ที่คTาเฉล่ีย 
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4.64 โดยดGานที่มีคTาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดGานเทคนิค มีคTาเฉลี่ย 4.86 คุณภาพอยูTในระดับ มากที่สุด รองลงมา 

คือ ดGานออกแบบ มีคTาเฉล่ีย 4.57 คุณภาพอยูTในระดับ มากท่ีสุด และดGานท่ีมีคTาเฉล่ียนGอยท่ีสุด คือ ดGานเน้ือหา 

มีคTาเฉล่ีย 4.48 คุณภาพอยูTในระดับ มาก 

ตอนที่ 2 การวัดระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางตTอเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือน

จริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายการประเมิน 12 รายกาย โดยใชGคTาสถิติ คือ คTาเฉลี่ย และสTวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 

ตารางท่ี 2 คTาเฉล่ีย และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางตTอส่ือเพ่ือการเรียนรูG 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค'าเฉล่ีย SD แปลผล 

1. ความนTาสนใจของเน้ือหา คำศัพท:ภาษาอังกฤษ 4.60 0.71 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีประโยชน:ตTอผูGใชGงาน   4.89 0.59 มากท่ีสุด 

3. การแสดงผลคำศัพท:ภาษาอังกฤษเขGาใจงTาย 4.75 0.12 มากท่ีสุด 

4. การนำเสนอเน้ือหามีความสอดคลGองกับคำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 4.70 0.34 มากท่ีสุด 

5. เน้ือหาเป�นประโยชน:ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4.52 0.40 มากท่ีสุด 

6. รูปภาพ 3 มิติ มีความเหมาะสมกับผูGใชG 4.40 0.23 มาก 

7. สี และรูปทรง 3 มิติ มองเห็นไดGอยTางชัดเจน 4.42 0.15 มาก 

8. รูปทรง และขนาดของโมเดลสัตว:มีความเหมาะสมใชGงานงTาย 4.73 0.43 มากท่ีสุด 

9. การแสดงผลของรูปภาพ 3 มิติ มีความสวยงาม 4.49 0.18 มาก 

10. แอพพลิเคชันมีการติดต้ังงTาย 4.63 0.24 มากท่ีสุด 

11. เกมตอบคำถามมีความนTาสนใจ 4.70 0.17 มากท่ีสุด 

12. รูปแบบของแอพพลิเคชันใชGงานไดGงTายเหมาะสม 4.75 0.38 มากท่ีสุด 

ค'าเฉล่ียรวมความพึงพอใจ 4.63 0.33 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTาง พบวTา กลุTมตัวอยTางมีความพึงพอใจตTอการใชG

งานเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTอง

ทางการไดGยิน ภาพรวมระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคTาเฉล่ีย 4.63   
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อภิปรายผล 

ผลการประเมินคุณภาพโดยผูGเชี่ยวชาญหลังจากใชGงานเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ชั้นประถมศึกษาปWที่ 3 โดยรวมแลGวอยูT

ที่ระดับ มากที่สุด ไดGรับการติชมจากผูGเช่ียวชาญทั้ง 5 คน ในแตTละดGานไมTมากนัก โดยผูGเชี่ยวชาญใหGคำแนะนำ

การเพิ่มขGอมูลในสTวนตTาง ๆ เชTน เพิ่มจำนวนคำศัพท: และรูปภาพ 3 มิติ เพิ่มจำนวนคำถามใหGมากขึ้น และ

สามารถสลับลำดับของคำถามไดG จึงเป�นขGอเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงตTอไป ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ 

ณัฏฐ: ดิษเจริญ และ อนุพงษ: รัฐิรมย: (2559) พัฒนาหนังสือสวนสัตว:แบบสามมิติดGวยเทคโนโลยีเสมือนจริง ซ่ึง

หนังสือสวนสัตว: 3 มิติ นี้พัฒนาดGวยโปรแกรม Autodesk Maya โปรแกรม  Metaio Creator โมเดลรูปภาพ

ท้ังหมดไดGรับการตรวจสอบความถูกตGองจากผูGเช่ียวชาญ 

   สTวนผลประเมินระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางจาการใชGงานเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยี

เสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปWท่ี 

3 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน พบวTา ผลประเมินความพึงพอใจ อยูTในระดับ 

มากที่สุด กลุTมตัวอยTางรูGสึกพอใจกับการไดGใชGงานแอพพลิเคชัน และเลTนเกมตอบคำถาม ซึ่งสื่อแสดงรูปภาพ 3 

มิติ ที่มีเนื้อหาสอดคลGองกับคำศัพท:ภาษาอังกฤษในสมุดการเรียนรูG  AR book ทำใหGนักเรียนมีความตื่นเตGน 

สนุกสนานกับการเลTนเกม และประทับใจกับเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:

ภาษาอังกฤษ เป�นอยTางมาก ทั้งน้ี ผลการประเมินของงานวิจัยน้ี มีความสอดคลGองกับงานวิจัยของ เกวลี ผาใตG 

พิเชนทร: จันทร:ปุ�ม และอภิวัฒน: วัฒนะสุระ (2561) พัฒนาสื่อการเรียนรูGดGวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง 

คำศัพท:ภาษาอังกฤษสัตว:โลกนTารูG  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปWที่ 1 – 3 สามารถอธิบายเนื้อหาโดยใชGรูปภาพ 

3 มิติ ซึ่งสื่อสามารถทำใหGผูGเรียนเขGาใจบทเรียนไดGงTาย และทำใหGนักเรียนเกิดความสนใจและกระตุGนความ

ตGองการท่ีจะใชGงานส่ือการเรียนรูGดGวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

 

สรุปผลและขkอเสนอแนะ  

งานวิจัยนี้ เราไดGพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ 

พบวTา ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมมีคุณภาพอยูTในระดับ มากที่สุด ที่คTาเฉลี่ย 4.64 โดยดGานเทคนิคท่ี

คTาเฉลี่ย 4.86 มีคุณภาพอยูTในระดับ มากที่สุด ดGานออกแบบ ที่คTาเฉลี่ย 4.57 มี คุณภาพอยูTในระดับ มากที่สุด 

และดGานเนื้อหาที่คTาเฉลี่ย 4.48 มีคุณภาพอยูTในระดับ มาก และระดับความพึงพอใจของกลุTมตัวอยTางมีความ

พึงพอใจหลังใชGงานเกมเพื่อการเรียนรูGโดยใชGเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท:สัตว:ภาษาอังกฤษ สำหรับ

นักเรียนบกพรTองทางการไดGยิน ภาพรวมระดับพึงพอใจ มากท่ีสุด ท่ีคTาเฉล่ีย 4.63  
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บทคัดยAอ 

 ความสะดวกรวดเร็วในการสืบค7นข7อมูลของบุคลากร หรือการไปยังอาคารสถานที่ตkางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเปrนสิ่งจำเปrนสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะเข7ามาติดตkอประสานงาน ดังนั้นงานวิจัยน้ี     

มีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรD ในการค7นหาบุคลากรและอาคารสถานที่ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) โดยดำเนินการตามหลักการวิเคราะหDและออกแบบระบบ 

ข7อมูลหลักที่นำมาใช7คือข7อมูลของบุคลากร และข7อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนำระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรDมาใช7เปrนเครื่องมือในการแสดงผลของการค7นหาข7อมูลบุคลากรและอาคารสถานที่ รkวมกับ

เทคนิคการสืบค7นข7อมูลด7วย อัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD และการทำงานของ กูเกิลแมพ เอพีไอ ผลลัพธDที่ได7

จะแสดงผkานทางเครือขkายอินเทอรDเน็ตในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที ่สามารถใช7งานได7ทั ้งบนเครื ่อง

คอมพิวเตอรD สมารDทโฟน และ แท็บเล็ต ที่อยูkบนระบบปฏิบัติการ วินโดวD ไอโอเอส และ แอนดรอยดD เปrนต7น 

โดยระบบน้ีชkวยให7ผู7ใช7งานทราบและเดินทางไปยังพิกัดของบุคลากรและอาคารสถานที่ที่ต7องการติดตkอใน

มหาวิทยาลัยได7สะดวกมากข้ึน  

 ผลการวิจัยจากกลุ kมตัวอยkางโดยใช7แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช7งาน         

ระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7

พื้นฐาน จีไอเอส พบวkาระบบสามารถแสดงข7อมูลแผนที่ และรายละเอียดของบุคลากรได7อยkางมีประสิทธิภาพ 

โดยผลจากกลุkมผู7เชี่ยวชาญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ทkาน พบวkามีความพึงพอใจอยูkในระดับดีมาก 

(�̅�= 4.45, S.D. = 0.54) และกลุ kมผู 7ใช7ทั ่วไป จำนวน 20 ทkาน พบวkามีความพึงพอใจอยู kในระดับดีมาก        

(�̅�= 4.30, S.D. = 0.65) ซึ่งแสดงให7เห็นวkาระบบที่ได7พัฒนาขึ้นมาน้ี ตอบสนองตkอความต7องการของผู7ใช7งาน

และมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
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คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD ภาษาพีเอชพี กูเกิลแมพเอพีไอ อัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD 

 

Abstract 

 Convenience or fastness for searching information of personnel or going to each place 

in the university is necessary for collegian and general people that want to contact                     

to coordinate with personnel of the university so this research aims to develop Geographic 

Information System for searching personnel and buildings in Pibulsongkram Rajabhat University 

(Talekaew) by operating according to analyzing principle and designing system principle.        

The main information that is used is the personnel’s information and information about places 

of the university which takes Geographic Information System to be a tool for showing the 

result of searching personnel’s information and place’s information with technique of 

information searching by Knuth-Morris-Pratt Algorithm and Google Maps API operation.           

The result will show via internet network by Web Application form that can be used via 

Computer, Smart phone and Tablet which depends on these operating system Window, IOS, 

and Android etc. This system will help a user know about personnel’s information and place’s 

information to go to the personnel and the place target more conveniently. 

The result of researching the sample by using Performance and Satisfaction assessment 

form about using finding place and personnel in Pibulsongkram Rajabhat University (Talekaew) 

system by using basic GIS is found that this system can show map information and                 

personnel’s detail efficiently. The results of group of 10 professionals about information 

technology are satisfied on excellent level (�̅� = 4.45, S.D. = 0.54) and the group of 20 general 

users are satisfied on excellent level (�̅� = 4.30, S.D. = 0.65) which showed that the developed 

system meets the demand of a user and its efficiency is on excellent level. 

 

Keywords : Geographic Information Systems  Google Maps API Knuth-Morris-Pratt Algorithm 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันอาคารสถานที่ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปG โดยเฉพาะ

บุคลากรภายในที่มีการโยกย7ายหรือมีตำแหนkงหน7าที่เพิ่มขึ้น สkงผลให7บุคลากรกระจายตัวไปตามอาคารสถานท่ี

ตkางๆ ตามหน7าที่ที ่ได7รับมอบหมายจากสังกัดของตน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานตลอดเวลา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1259 ~ 
 

นอกจากนี้อาคารสถานที่อาจมีการปรับปรุงตามระยะเวลาและความเหมาะสมของทางคณะ หรือหนkวยงาน

ตkางๆของทางมหาวิทยาลัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การเรียนการสอนหรือการจัดสร7างห7องประชุมขึ้นมา

ใหมk รวมทั้งการจัดเก็บข7อมูลสารสนเทศที่กระจายอยูkตามคณะหรือหนkวยงานตkางๆ ทำให7นักศึกษาทั้งเกkาและ

ใหมk หรือบุคคลภายนอกไมkสามารถทราบสารสนเทศเหลkานั้นได7 อีกทั้งยังไมkได7รับข7อมูลที่ได7รับการปรับปรุง

แก7ไขให7เปrนป�จจุบันอีกด7วย ทำให7การเดินทางมาติดตkอส่ือสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเปrนไปด7วยความ

ยากลำบาก เสียเวลา และเสียโอกาสในการติดตkอประสานงาน เพราะไมkทราบวkาที่ตั้งของอาคารสถานที่ หรือ

บุคลากรเหลkาน้ันอยูkบริเวณใด มีจุดสังเกต หรือมีลักษณะทางกายภาพเปrนอยkางไร 

 จากความก7าวหน7าของระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอยkางตkอเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด7าน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD (รสลิน เพตะกร. 2561) เชkนแผนที่ออนไลนDในป�จจุบันที่ไมkเพียงแคkแสดงแผนที่ท่ี

สวยงาม แตkยังสามารถแสดงข7อมูลตkางๆ ไมkวkาจะเปrนแผนที่ข7อมูลการแพรkขยายของโรคระบาดในพื้นที่เสี่ยง 

แผนที่เชิงปริมาณที่สามารถแบkงสัดสkวนของจำนวนประชากรในพื้นที่ แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำ

อำเภอ การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต7องการ การแสดงสภาพการจราจรที่เปrนป�จจุบัน เปrนต7น ทั้งน้ี

เปrนเพียงสkวนหนึ่งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรDที่ชkวยอำนวยความสะดวกให7กับมนุษยD ทำให7ผู7คนสามารถ

เดินทางและติดตkอสื่อสารกันได7สะดวกมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาของระบบฐานข7อมูลที่มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพให7สามารถทำงานรkวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD กลkาวคือ ผู 7วิจัยสามารถนำข7อมูลใน

ฐานข7อมูลมาพัฒนาให7ทำงานรkวมกับแผนที่ในรูปแบบตkางๆ ตามที่ได7กลkาวไว7ข7างต7น โดยพัฒนาให7สามารถ

จัดการข7อมูลและจัดเก็บข7อมูลได7หลายหลายวิธี ทำให7สามารถนำข7อมูลไปใช7ประโยชนDได7อยkางหลากหลาย 

และยังสามารถเชื่อมโยงข7อมูลตkางๆ เข7าด7วยกันจึงทำให7งkายตkอการค7นหาข7อมูล แสดงข7อมูล ในรูปแบบท่ีเข7าใจ

ได7งkาย และนำไปใช7งานได7สะดวกมากข้ึน 

 ดังนั้นจากป�ญหาที่กลkาวมาข7างต7นและความก7าวหน7าของเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD 

เพื ่อเปrนการอำนวยความสะดวกให7กับนักศึกษา และบุคคลภายนอกที ่ม ีความต7องการจะค7นข7อมูล 

ติดตkอสื่อสารกับบุคลากรภายใน หรือต7องการทราบที่ตั้งของอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ผู7วิจัยจึงได7พัฒนา

ระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7

พื้นฐานจีไอเอส ขึ้นมา โดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรDมาเปrนเครื่องมือหลักในการแสดงผลของการ

ค7นหาข7อมูลบุคลากรและพิกัดของอาคารสถานที่ ทั้งการสร7างแผนที่ด7วย ลีฟเลท เอพีไอ และทำการจัดเก็บ

ข7อมูลจากคณะและสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 6 คณะ 46 สาขาวิชา ข7อมูล

อาคารทั้งหมด 52 อาคาร และข7อมูลบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 344 คน พร7อมทั้งระบบนำทางจาก กูเกิล

แมพ เอพีไอ ที่ไมkเพียงเข7าถึงได7จากปุ�มนำทางเพียงอยkางเดียว แตkยังเพิ่ม QR code เพื่อให7ผู7ใช7ได7เลือกใช7ตาม

ความเหมาะสมของอุปกรณDด7วยเทคนิคการออกแบบเว็บไซตDให7รองรับการใช7งานบนอุปกรณDหลายชนิด 

(Responsive Web Design) ในการออกแบบเพ่ือให7ได7การแสดงผลของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
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ที่เหมาะสมกับหน7าจอขนาดตkางๆ ครอบคลุมและรองรับทุกแพลตฟอรDม ผู7ใช7จึงสามารถใช7งานได7ทั ้งบน

คอมพิวเตอรD สมารDทโฟน และแท็บเล็ต (เกียรติศักดิ์ มุขสิกรัตนD. 2559) พร7อมท้ังยังเพิ่มหน7าผู7ดูแลระบบ ให7

ผู7ดูแลสามารถจัดการเพิ่มลบแก7ไขข7อมูลทั้งหมดของระบบได7โดยตรงผkานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให7ข7อมูลใน

ระบบเปrนป�จจุบันอยูkตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงคrการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สkวนทะเลแก7ว) 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให7กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มีความต7องการจะค7นหาข7อมูลเพ่ือ

ติดตkอส่ือสารกับบุคลากรภายใน หรือเดินทางมายังอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัยได7สดวกมากข้ึน 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง 

 ในการพัฒนาระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      

(สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พ้ืนฐานจีไอเอส มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข7องดังน้ี 

 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD (Geographic Information System) หมายถึงชุดเครื่องมือที่เพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการตkางๆ ในการจัดการข7อมูลเชิงพื้นท่ี ตั้งแตkเก็บรวบรวมบันทึก ค7นคืน สอบถาม 

เปร ียบเทียบ ว ิเคราะหDและแสดงผลข7อมูลในร ูปภาพแผนที ่ เพ ื ่ออธ ิบายสิ ่งต kางๆที ่ปรากฏบนโลก                   

(รสลิน เพตะกร. 2561) 

 2. กูเกิลแมพ เอพีไอ (Google Maps API) ชkวยให7ผู7วิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแทรก กูเกิลแมพ 

เข7าไปเปrนองคDประกอบสkวนหนึ่งในเว็บแอปพลิชันที่ต7องการได7โดยเขียนเปrนภาษา html และ JavaScript ใน

รูปแบบที่ไมkสลับซับซ7อน สำหรับงานแผนที่งkายๆ โดยมีความสามารถในการนำเสนอข7อมูลแผนที่ในลักษณะ

หมุดป�ก (Marker) ซึ่งสามารถกำหนดให7แสดงข7อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู7ใช7คลิกที่ตัวหมุด หรือแผนที่แบบเส7น 

(Polyline) พื้นที่ (Polygon) และภาพ (Ground overlay) และยังมีความสามารถด7านระบบการนำทางที่จะ

นำทางผู7ใช7ไปยังสถานท่ีท่ีผู7ใช7เลือกหมุดน้ันเอาไว7 (อภิรักษD บุตรละ. 2552) 

 3. ล ีฟเลท เอพีไอ (Leaflet API) เป rน JavaScript library ท ี ่นำมาใช 7พ ัฒนาแผนที ่ออนไลนD            

และสามารถปรับแตkงแผนที่ได7อยkางหลากหลายไมkวkาจะเปrนการนำข7อมูลในรูปแบบตkางๆ มาแสดงบนแผนท่ี

เชkน Point Line Polygon การเพิ่ม Marker และการแสดงข7อมูลแบบ Popup โดยในป�จจุบัน สามารถใช7งาน

ได7โดยไมkจำเปrนต7อง Download ไฟลDมาติดตั ้งใน Folder โดยสามารถเรียกใช7งานผkานทางออนไลนDได7      
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(Web Map Service) โดยเขียนเปrนภาษา HTML/JavaScript ทำให7ง kายตkอการใช7งานและการพัฒนา    

(gistnu. 2560) 

 4. อัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD (Knuth-Morris-Pratt Algorithm) เปrนวิธีการค7นหาที่เหมาะสม

ที่สุดในการทำงานรวมกับระบบ เนื่องจากสามารถค7นหาข7อมูลแบบเทียบสายอักษรไปทีละตำแหนkงจากซ7ายไป

ขวา โดยสามารถเลื่อนตัวอักษรที่ไมkตรงกับความต7องการที่ค7นหาได7 ทำให7สามารถลดระยะเวลาในการค7นหา 

และแสดงผลลัพธDของการค7นหาคำที่ต7องการเปรียบเทียบได7อยkางรวดเร็ว ตัวอยkางการค7นหาชื่อบุคลากรจาก

คำค7น “วงศกร” วkามีข7อมูลอยูkในฐานข7อมูลหรือไมk ดังภาพท่ี 1 (อนุสรณD อkอนช7อย. 2559)  

 

 
 

ภาพท่ี 1  ตัวอยkางการใช7งานการเปรียบเทียบคำค7นหาของ อัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD ในระบบ 

 

 5. Responsive Web Design การออกแบบเว็บไซตDให7รองรับการใช7งานบนทุกขนาดของหน7าจอ     

อุปกรณD Responsive Web Design คือแนวคิดการออกแบบเว็บไซตDให7สามารถแสดงเน้ือหาของเว็บไซตDได7บน

อุปกรณDที่แตกตkางกัน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขนาดหน7าจอของอุปกรณDตkางๆ และปรับขนาดการ

แสดงผลให7เหมาะสมโดยอัตโนมัติ  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด7านระบบ 

  ผู7วิจัยได7พัฒนาระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

(สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พื้นฐานจีไอเอส ให7สามารถรองรับการทำงานของระบบค7นหาอาคารสถานท่ีบนเว็บแอป

พลิเคชันผkานอินเทอรDเน็ต ได7แกk ข7อมูลแผนท่ีออนไลนD ข7อมูลบุคคลากร และ การจัดการข7อมูลของผู7ดูแลระบบ 

โดยระบบจะต7องมีความสามารถในการจัดเก็บข7อมูล รักษาข7อมูล ประมวลผลข7อมูล แก7ไขข7อมูล และนำเสนอ
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ข7อมูลผkานเว็บแอปพลิเคชันด7วยภาษาพีเอชพี ซึ่งเปrนภาษาหลักในการพัฒนาระบบ โดยใช7ฐานข7อมูลมายเอส

คิวแอล โดยขอบเขตของการทำงานของระบบแบkงออกเปrนสkวนท่ีเก่ียวข7องดังตkอไปน้ี 

  1.1 ผู7ใช7งานท่ัวไป สามารถใช7งานแผนท่ี เรียกค7นข7อมูลอาคารสถานท่ีและข7อมูลบุคลากรได7 

  1.2 ผู7ดูแลระบบ สามารถจัดการแผนท่ี ข7อมูลอาคารสถานท่ี ข7อมูลบุคลากร และสามารถเพ่ิมลบแก7ไข

ข7อมูลให7เปrนป�จจุบันและทันสมัยอยูkเสมอ 

2. ขอบเขตด7านข7อมูล 

  ข7อมูลที่ใช7ในระบบจะจัดเก็บข7อมูลจากคณะและสาขาวิชาจำนวน 6 คณะ 46 สาขาวิชา โดยจะถูก

แบkงออกเปrน 2 สkวน ได7แกkข7อมูลอาคารสถานท่ี และข7อมูลบุคลากรสายวิชาการ ดังน้ี 

   2.1 ข7อมูลอาคารสถานที่ที่ใช7ในงานวิจัย ได7แกk ข7อมูลอาคารสถานที่ทั้งหมด 52 อาคาร จัดเก็บโดย

การลงพ้ืนท่ีสำรวจอาคารสถานท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) 

   2.2 ข7อมูลบุคลากรที่ใช7ในงานวิจัย ได7แกk บุคลากรสายวิชาการจำนวนทั้งหมด 344 คน โดยการนำ

ข7อมูลมาจากระบบฐานข7อมูลผู7เช่ียวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Expert Database System 

มาใช7เปrนข7อมูลในระบบ (http://expert.psru.ac.th/) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  ในการพัฒนาระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

(สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พ้ืนฐานจีไอเอส มีระยะการทำงาน 5 ระยะ ดังน้ี 

 1. ระยะการเก็บรวบรวมความต&องการใช&งาน จากการเก็บรวบรวมความต7องการใช7งานจาก

บุคคลภายนอกและนักศึกษา โดยการสอบถามความต7องการของผู7ใช7งานและป�ญหาท่ีพบเก่ียวกับการติดตkอกับ

บุคลากรภายในและการมายังอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย สรุปได7ดังน้ี 

 1.1 การเข7าใช7งานระบบผkานคอมพิวเตอรD สมารDทโฟน และ แท็บเล็ต ครอบคลุมทุกอุปกรณD 

 1.2 ผู7ใช7เลือกค7นหาอาคารสถานท่ี อาคารคณะ อาคารหนkวยงานอ่ืนๆ ได7 

 1.3 สารสนเทศที่แสดงผลการค7นหาอาคารสถานที่ ได7แกk ไอคอนแสดงพิกัดของอาคารสถานท่ี 

ภาพถkายอาคารสถานท่ี ระบบการนำทาง และประเภทของแผนท่ี 

 1.4 ผู7ใช7สามารถค7นหาบุคลากรสายวิชาการได7 

 1.5 สารสนเทศที่แสดงผลการค7นหาบุคลากร ได7แกk ภาพถkายตัวบุคลากร ชื่อ-นามสกุล สังกัด สถานท่ี

ทำงานป�จจุบัน อีเมล และหมายเลขโทรศัพทDภายใน 

  2. ระยะวิเคราะหrข&อมูลและออกแบบระบบ ในระยะวิเคราะหDข7อมูลและออกแบบระบบนี้จะเร่ิม

ออกแบบภาพรวมของระบบให7สอดคล7องกับระยะการเก็บรวบรวมความต7องการใช7งาน ผู7วิจัยจึงได7พัฒนา

ระบบโดยใช7รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันซ่ึงมีภาพรวมของระบบดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ภาพรวมของระบบ 

 

การออกแบบของระบบนั้น จะอธิบายโดยใช7แผนภาพยูสเคส เพื่ออธิบายสkวนประกอบของระบบ

ค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) และเปrนการแสดง

การปฏิสัมพันธDระหวkางระบบกับผู7ใช7งานซึ่งในระบบนี้จะมีผู7ใช7งานอยูk 2 ประเภท คือ ผู7ดูแลระบบและผู7ใช7งาน

ทั่วไป ซึ่งผู7ใช7งานในแตkละประเภทนั้นจะสามารถเข7าถึงข7อมูล และได7รับข7อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข7องกับระบบ

ได7โดยข้ึนอยูkกับประเภทของผู7ใช7งานโดยรายละเอียดจะแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 Use Case Diagram แสดงการทำงานของระบบ 

 

  3. ระยะการเก็บข&อมูลอาคารสถานที่และบุคลากรสายวิชาการ ในระยะนี้จะเปrนระยะที่ทำการเก็บ

รวบรวมข7อมูลของอาคารสถานที ่และบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม          
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(สkวนทะเลแก7ว) มาจัดเก็บไว7ในฐานข7อมูล โดยในสkวนของข7อมูลอาคารสถานท่ีจะจัดเก็บ ช่ือ รูปภาพ พิกัด และ 

ลิงคD Location จาก กูเกิลแมพ โดยการลงพื้นที่สำรวจอาคารสถานที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สkวนทะเลแก7ว) ในสkวนของพิกัด และลิงคD Location จะจัดเก็บจากเว็บไซตD กูเกิลแมพ จากนั้นนำ

ข7อมูลทั้งหมดที่ได7 จัดเก็บไปยังฐานข7อมูล ในสkวนของข7อมูลบุคลากรสายวิชาการจะจัดเก็บ ชื่อ-นามสกุล 

รูปภาพ สังกัด ชื่ออาคารสถานที่ทำงานป�จจุบัน หมายเลขโทรศัพทDภายใน และ อีเมล โดยอ7างอิงข7อมูลจาก

ระบบฐานข7อมูลผู 7เชี ่ยวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU Expert Database System และ

ตรวจสอบความถูกต7องอีกคร้ังจากหนkวยงานต7นสังกัดกkอนนำข7อมูลท้ังหมดท่ีได7เข7าสูkฐานข7อมูล 

  4. ระยะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เมื่อวิเคราะหDข7อมูลและออกแบบระบบพร7อมทั้งระบุหน7าที่ของ

ข7อมูลดังกลkาวแล7วน้ัน ในระยะการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ จะใช7เทคนิคการออกแบบเว็บไซตDให7รองรับการ

ใช7งานบนอุปกรณDหลายชนิดและแบkงการพัฒนาออกเปrน 3 สkวนหลักดังตkอไปน้ี 

  สkวนที่ 1 การพัฒนาแผนท่ี เริ่มจากการนำเขียนโค7ดติดตkอกับฐานข7อมูลอาคารสถานที่ด7วยภาษา PHP 

เปrนหลัก ควบคูkกับภาษา JavaScript เพื่อกำหนดพิกัดของอาคารสถานที่และดึงข7อมูลอาคารสถานที่มาแสดง

ในรูปแบบของ หมุด (icon) โดยภายใน หมุดจะมีปุ�มนำทางที่จัดเก็บระบบนำทางของ กูเกิลแมพ เอพีไอ 

จากนั้นเริ่มใช7แผนที่ จาก Leaflet โดยการนำโค7ด ลีฟเลท เอพีไอ มาใช7งานในระบบเพื่อแสดงผลแผนที่ให7

สอดคล7องกับพิกัดของอาคารสถานที่ในฐานข7อมูล และยังเพิ่มชนิดของแผนที่ขึ้นมา 2 ชนิดได7แกk แผนที่แสดง

เส7นทาง (Open Street Map) จาก Mapnik (Pavlenko. 2020) และแผนท่ีภาพถkายจากดาวเทียม (Satellite) 

จาก Esri World Imagery (Esri. 2020) โดยการเขียนโค7ดให7สามารถเลือกการแสดงผลของ Layer ของแผนท่ี 

เพื่อความสมจริงและถูกต7องตามหลักของสารสนเทศภูมิศาสตรD ซึ ่งแผนที่ทั ้ง 2 ชนิดนี้เปrนสkวนหนึ่งของ 

Leaflet-providers (Gyford, 2020) แหลkงรวบรวมแผนท่ีรูปแบบตkางๆท่ีใช7พัฒนารkวมกับ ลีฟเลท เอพีไอ 

  สkวนที่ 2 การพัฒนาระบบการค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากร โดยทั้ง 2 ระบบน้ีจะใช7เทคนิคการ

ค7นหาด7วย “อัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD” โดยการเขียนโค7ดเพื่อสร7างชkองค7นหาและติดตkอกับฐานข7อมูลของ

ทั้งข7อมูลอาคารสถานที่และข7อมูลบุคลากร มาแสดงในหน7าแสดงผล ในสkวนของชkองค7นหาอาคารสถานที่จะใช7

ช kองค7นหาแบบ Drop-Down List และในสkวนของชkองค7นหาบุคลากรจะอยู kในร ูปแบบตารางข7อมูล          

(Data Table) Table plugin-in for jQuery ที่เปrนสkวนเสริมของภาษา PHP และยังเขียนโค7ดให7รายชื่อบุคล

กรที ่แสดงใน ตารางข7อมูลให7สามารถแสดงข7อมูลประจำตัวของบุคลกรคนนั ้นๆด7วย หน7าตkางตอบโต7 

Bootstrap Modal ที่เปrนสkวนเสริมในชุดคำสั่งของภาษา HTML/CSS โดยข7อมูลในกลkองตอบโต7จะแสดง 

รูปภาพ ช่ือ-สกุล สังกัด สถานท่ีทำงานป�จจุบัน หมายเลขโทรศัพทDภายใน และ อีเมล ของบุคลากร 

  สkวนที่ 3 การพัฒนาระบบจัดการข7อมูลของผู7ดูแลระบบ เริ่มจากสร7างหน7าลงชื่อเข7าใช7สำหรับผู7ดูแล

ระบบ และเขียนโค7ดสร7างหน7าจัดการข7อมูลอาคารสถานที่และข7อมูลบุคลกร ในรูปแบบ ตารางข7อมูล ให7

สามารถ เพิ่ม ลบ แก7ไข ข7อมูลได7ผkานตารางข7อมูล โดยข7อมูลที่สามารถทำการ เพิ่ม ลบ แก7ไขได7นั้นในสkวนของ
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ข7อมูลอาคารสถานที่จะประกอบไปด7วย รูปภาพ ชื่อ พิกัด รูปภาพหมุด รูปภาพ QR code ในสkวนของข7อมูล

บุคลากรจะประกอบไปด7วย รูปภาพ ชื่อ-สกุล รหัสอาคารสถานท่ี สังกัด สถานท่ีทำงานป�จจุบัน โดยเมื่อทำการ

จัดการข7อมูลแล7ว ระบบจะบันทึกผลและทำการปรับเปล่ียนข7อมูลท่ีจะแสดงในระบบอัตโนมัติ 

  5. ระยะการทดสอบระบบ ในระยะการทดสอบระบบนี้ผู 7วิจัยได7ทำการนำเว็บแอปพลิเคชัน และ

ฐานข7อมูลที่ได7พัฒนาตามขั้นตอนที่ได7กลkาวมาข7างต7น อัปโหลดขึ้นไปยัง Server ของมหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบ

การใช7งานระบบในทุกอุปกรณDทั้ง คอมพิวเตอรD สมารDทโฟน และ แท็บเล็ต เพื่อทดสอบระบบเบื้องต7นเพื่อหา

ข7อผิดพลาดและปรับปรุงให7ระบบสมบูรณDพร7อมใช7งานได7อยkางมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพ

ตkอไป โดยสามารถเข7าใช7งานจริงผkานเว็บเบราวDเซอรD https://bit.ly/2QvzZJv หรือ QR Code ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 QR Code สำหรับเข7าใช7งานระบบ 

 

 - หน7าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน ด7านบนจะแสดงเมนูสำหรับเข7าใช7งานเว็บไซตDสำคัญของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน7าการเข7าใช7งานสำหรับผู7ดูแลระบบ ถัดลงมาจะเปrนการแสดงชkอง

ค7นหาอาคารสถานที่และแผนที่พร7อมกับหมุดของอาคารสถานที่ทั้งหมดในระบบ และทางด7านขวาจะแสดง

ตารางรายช่ือบุคลากรในระบบพร7อมชkองค7นหาบุคลากร ดังภาพท่ี 5 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1266 ~ 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน7าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน 
 

 - การค7นหาอาคารสถานที่ ใช7งานได7โดยการปªอนคำค7นหาไปยังชkองค7นหาด7านบนของแผนท่ี ระบบ     

จะแสดงรายชื่ออาคารสถานที่ที ่ใกล7เคียงกับคำค7นหา และแสดงรายชื่อของอาคารสถานที่ในระบบอยูkใน

รูปแบบของ Drop-down list box เมื่อผู7ใช7เลือกไปที่อาคารสถานที่ที่ต7องการแล7วระบบจะเลื่อนแผนที่ไปยัง

หมุดของอาคารสถานที่นั ้นพร7อมทั้งแสดงรายละเอียดของอาคารสถานที่ขึ ้นมาผู7ใช7สามารถใช7การสแกน      

QR code หรือกดปุ�ม“ดูเส7นทาง”เพื่อให7ระบบนำทางไปยังอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมของอุปกรณDที่ใช7

ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการค7นหาอาคารสถานท่ีและการแสดงข7อมูลอาคารสถานท่ี 
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 - การค7นหาบุคลากรสามารทำได7โดยการปªอนคำค7นหาไปยังชkองค7นหา ในสkวนของตารางบุคลากร

ระบบจะแสดงเฉพาะรายชื่อที่มีความใกล7เคียงกับคำค7นหา เมื่อผู7ใช7เลือกไปที่ชื่อของบุคลากรที่ต7องการ ระบบ

จะแสดงข7อมูลรายละเอียดของบุคลากรคนนั้นขึ้นมาในรูปแบบของกลkองโต7ตอบและยังมีปุ�ม “ไปยังอาคาร

สถานท่ี” เม่ือกดปุ�มระบบจะไปยังหมุดของอาคารสถานท่ีท่ีบุคลากรคนน้ันประจำอยูk ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการค7นหาบุคลากรในตารางรายช่ือบุคลากร 
 

 เนื่องจากข7อมูลของอาคารสถานที่และบุคลากรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงข7อมูลได7ตลอดเวลาเพื่อให7ผู7ดูแล

ระบบสามารถเข7าไปปรับปรุงแก7ไขข7อมูลให7เปrนเปrนป�จจุบันได7 โดยสามารถเพิ่มลบแก7ไขข7อมูลอาคารสถานท่ี

และแก7ไขข7อมูลบุคลากรได7จากหน7าจัดการข7อมูลของผู7ดูแลระบบ ดังตัวอยkางในภาพท่ี 8  
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงหน7าจัดการข7อมูลอาคารสถานท่ีและหน7าจัดการข7อมูลบุคลากร 
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ผลการวิจัย 

  ผลของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของกลุkมตัวอยkาง เมื่อได7นำเว็บแอปพลิเคชัน        

ที ่ได7พัฒนาไปทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยการแบkงผู 7ทดสอบออกเปrน 2 กลุ kม ได7แกk กลุ kมของ

ผู7เชี่ยวชาญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ทkาน และ กลุkมของผู7ใช7ทั่วไป จำนวน 20 ทkาน โดยประเมิน

ประสิทธิภาพในแตkละด7านได7ดัง ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 ท่ีใช7คkาเฉล่ีย (�̅�) และคkาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยใช7หลักการของ John W. Best และ James V. Kahn ดังน้ี (ปรมาภรณD อkอนนุkม. 2560) 

  คkาเฉล่ียเทkากับ 4.50 – 5.00 หมายความวkา ระดับดีเย่ียม 

  คkาเฉล่ียเทkากับ 3.50 – 4.49 หมายความวkา ระดับดีมาก 

  คkาเฉล่ียเทkากับ 2.50 – 3.49 หมายความวkา ระดับดี 

  คkาเฉล่ียเทkากับ 1.50 – 2.49 หมายความวkา ระดับพอใช7 

  คkาเฉล่ียเทkากับ 1.00 – 1.49 หมายความวkา ระดับปรับปรุง 

ตารางท่ี 1 ตารางประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยผู7เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยผู7ใช7ท่ัวไป  

 

  หลังจากทราบผลการประเมินประสิทธิภาพระบบและความพึงพอใจของระบบค7นหาอาคารสถานท่ี

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พื้นฐานจีไอเอส ในแตkละด7าน

แล7ว จึงได7นำเอาผลการประเมินเชิงคุณภาพในแตkละด7านมาผkานระเบียบวิธีทางการสถิติ เพื่อหาคkาเฉลี่ยพบวkา

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด7านการใช7งาน (Usability Test) 

2. ด7านประสิทธิภาพ (Performance Test) 

3. ด7านความพึงพอใจ (Satisfaction) 

4.43 

4.46 

4.46 

0.53 

0.52 

0.58 

ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 

ผลสรุป 4.45 0.54 ระดับดีมาก 

รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด7านการใช7งาน (Usability Test) 

2. ด7านประสิทธิภาพ (Performance Test) 

3. ด7านความพึงพอใจ (Satisfaction) 

4.24 

4.17 

4.50 

0.78 

0.65 

0.51 

ระดับดีมาก 

ระดับดีมาก 

ระดับดีเย่ียม 

ผลสรุป 4.30 0.65 ระดับดีมาก 
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ได7คkาเฉลี่ยของกลุkมผู7เชี่ยวชาญด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูkระดับ 4.45 สkวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูkในระดับ 

0.54 และคkาเฉลี่ยของกลุkมผู7ใช7ทั่วไปอยูkในระดับ 4.30 สkวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูkในระดับ 0.65 ดังนั้นแสดงให7

เห็นวkาเว็บแอปพลิเคชันท่ีได7พัฒนาข้ึนมาน้ีมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 

 

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยพบวkา ระบบค7นหาอาคารสถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พื้นฐานจีไอเอส ได7มีการพัฒนาจากระบบงานเดิมเรื่อง ระบบค7นหาอาคาร

สถานที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยใช7พื้นฐานจีไอเอส (ธาดา จันตะคุณ และกิตติ

พงษD ชินสุข. 2558) โดยมีข7อแตกตkางด7านรูปแบบของระบบ ซึ่งระบบงานเดิมนั้นถูกพัฒนาเพื่อให7ใช7งานได7

เพียงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยระบบงานใหมkนี้ถูกพัฒนาให7อยูkในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่มีการ

ออกแบบให7สามารถแสดงผลให7เหมาะกับหน7าจอขนาดตkางๆ และความละเอียดของหน7าจอในอุปกรณDท่ี

แตกตkางกัน จึงสามารถใช7งานได7หลากหลายอุปกรณD ครอบคลุมและรองรับทุกแพลตฟอรDม อีกทั้งระบบงาน

เดิมนั้นมีการทำงานเพียงแสดงรายละเอียดของอาคารสถานที่ และบุคลากรที่ผู7ใช7งานทำการค7นหาเทkาน้ัน 

ระบบงานใหมkนี้สามารถแสดงรายละเอียดของอาคารสถานท่ีได7เมื่อผู7ใช7งานพิมพDคำค7นหาในชkองค7นหา ภายใน

รายละเอียดจะแสดง QR Code และปุ�มดูเส7นทาง เพ่ือให7ผู7ใช7สามารถเลือกให7ระบบนำทางไปยังอาคารสถานท่ี

นั้นได7ตามความเหมาะสมของอุปกรณD และยังสามารถเลือกดูชนิดของแผนที่ระหวkาง แผนที่แบบแสดงเส7นทาง          

และภาพถkายจากดาวเทียมเพื่อความสมจริงและถูกต7องตามหลักของสารสนเทศภูมิศาสตรD ในสkวนของการ

ค7นหาบุคลากรสามารถแสดงรายละเอียดของบุคลากรได7เมื่อผู7ใช7งานพิมพDคำค7นหาในชkองค7นหา โดยระบบจะ

แสดงรายละเอียดของบุคลากรพร7อมทั้งปุ�มนำทางไปยังหมุดของอาคารสถานที่ที่บุคลากรประจำอยูk อีกทั้งยัง

สามารถปรับปรุงข7อมูลอาคารสถานท่ีและข7อมูลบุคลากรได7จากหน7าของผู7ดูและระบบได7อีกด7วย 

 

สรุปผลและข&อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบค7นหาอาคารสถานที ่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

(สkวนทะเลแก7ว) โดยใช7พื้นฐานจีไอเอส นั้นสามารถนำไปใช7ประโยชนDในการแก7ป�ญหา และอำนวยความสะดวก

ให7กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มีความต7องการจะค7นหาข7อมูล เพื่อติดตkอสื่อสารกับบุคลากรภายใน            

หรือเดินทางมายังอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยได7 ด7วยการพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันด7วยภาษา 

PHP และนำอัลกอริทึมนูธ-มอรDริส-แพรตตD มาประยุกตDใช7ในการสืบค7นข7อมูล สามารถใช7งานได7กับอุปกรณDท่ี

หลากหลายที่อยู kบนระบบปฏิบัติการ วินโดวD ไอโอเอส และ แอนดรอยดD ตามหลักการของ Responsive     

Web Design ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรD ด7วยกูเกิลแมพ เอพีไอ ในการแสดงผล

ลัพธD และสามารถนำไปใช7งานได7จริงสำหรับการบริการกับผู7ท่ีเข7ามาติดตkอกับมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยcอ  

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์รับรู้สภาพแวดล้อมแบบสื่อสารไร้สายด้วยซิกบีพร้อม

เชื่อมโยงกับระบบบริหารการจัดการพลังงานด้วยมาตรฐาน IEEE1888 และอุปกรณ์รับรู้นี้สามารถวัดอุณหภูมิ 

ความชื้นสัมพัทธ์ แสงสว่าง และการเคลื่อนไหวของบุคคลภายในห้องได้ โดยกระบวนการปรับปรุงน้ีได้พัฒนา

จากอุปกรณ์รับรู้ต้นแบบในโครงการ CU-BEMS ซึ ่งภายในฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ปรับเปลี ่ยนชนิดอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์จากชนิด Through hole ไปเป็น Surface mount ซึ่งรองรับการประกอบวงจรด้วยเครื่องจักร

แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปริมาณมากได้ นอกจากน้ีอุปกรณ์รับรู้ได้มีการทดสอบความ

แม่นยำโดยเปรียบเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐานในท้องตลาด ซึ่งมีผลการวัดของตัวรับรู้ต่าง ๆ ได้ทดสอบในกรณี

สภาพการใช้งานจริงในช่วงการวัดต่าง ๆ ดังนี้ การวัดอุณหภูมิมีค่าอยู่ในช่วง 20 - 30 องศาเซลเซียส ความช้ืน

สัมพัทธ์มีค่าอยู่ในช่วง 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ และค่าแสงสว่างมีค่าอยู่ในช่วง 0 - 500 ลักซ์ โดยผลการสอบเทียบ

ความแม่นยำมีค่าเฉลี่ยเป็น 0.33, 0.36 และ 0.21 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ นอกจากนี้ได้ทดสอบตัวรับรู้การ

เคลื่อนไหวสามารถตรวจจับได้ระยะสูงสุดไม่เกิน 2.5 เมตร อย่างไรก็ตามการออกแบบอุปกรณ์รับรู้นี้สามารถ

เชื่อมโยงร่วมกับระบบในมาตรฐาน IEEE1888 โดยการข้อมูลสภาพแวดล้อมข้างต้นนี้สามารถนำไปวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้ 

 

คำสำคัญ :  อุปกรณDรับรู7ไร7สาย ซิกบี คlาความแมlนยำ ระบบบริหารการจัดการพลังงาน IEEE1888 

 

Abstract 

This paper aims to improve a ZigBee wireless environmental sensor that can connects 

to an energy management system under IEEE1888 standard and can measure temperature, 
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relative humidity, light and movement of people in a room. This improvement enhances a 

prototype sensor in CU-BEMS Project where in the new hardware, electronic component 

mounting is changed from through-hole to surface mount in order to support automatic circuit 

assembly to increase production efficiency. The sensor is tested for accuracy by comparing to 

the standard sensors in a market. Devices are tested in real-life conditions in various measuring 

ranges as follows: temperature is measured in the range of 20-30 degrees Celsius, relative 

humidity is measured in the range of 40 - 60 percent and illuminance is measured in the range 

of 0 - 500 lux. The average accuracy calibration is 0.33, 0.36 and 0.21 percent respectively. 

Besides, the device can detect movement within the distance of 2.5 meters. In this design, 

the sensing device can link with the system under IEEE1888 standard and the above 

environmental data can be used to analyze for future benefits.   

 

Keywords: Wireless Sensor, ZigBee, Accuracy, Energy Management System, IEEE1888. 

 

บทนำ 

ระบบการบร ิหารจ ัดการพลังงาน (Energy Management System, EMS) ได 7นำเทคโนโลยี

อินเทอรDเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) มาใช7งานอยlางแพรlหลายมากขึ้นและสามารถชlวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช7พลังงานภายในบ7าน อาคาร และโรงงานได7 โดยจะมีอุปกรณDรับรู7 มิเตอรDอัจฉริยะและ

อุปกรณDควบคุมอัจฉริยะสำหรับการวัดสถานะและควบคุมการทำงานตlาง ๆ ท่ีเก่ียวข7องกับพลังงานไฟฟ�า โดยมี

การสื่อสารแบบสองทิศทางระหวlางระบบผลิตไฟฟ�า ระบบจำหนlายไฟฟ�าและผู7ใช7ไฟฟ�า (แนบบุญ หุlนเจริญ, 

2559) ซึ่งอุปกรณDวัดข7อมูลดังกลlาวนี้ได7มีเทคโนโลยีสื่อสารไร7สายสำหรับการรับ-สlงข7อมูลภายในอาคารสถานท่ี

ในการตรวจวัดเพื่อสะดวกตlอตlอการติดตั้งและรับสlงข7อมูล ถัดจากนั้นระบบวัดไร7สายน้ีจะประมวลผลและสlง

ข7อมูลไปยังเครื่องบริการ (Server) ผlานโครงขlายอินเทอรDเน็ต (Internet) เพื่อบันทึกและวิเคราะหDข7อมูลให7

เหมาะสมในการบริหารการจัดการพลังงานในขั้นตอนถัดไปได7 (B.K. Barman และคณะ, 2561) โดยระบบ

บริหารการจัดการพลังงานนั้นได7มีมาตรฐาน IEEE1888 ในเชื่อมโยงระบบการวัดได7หลากหลายเทคโนโลยีและ

ชlวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชlวงเวลาที่ใช7ไฟฟ�าสูงสุด (Peak load) ได7โดยอาศัยข7อมูลจาก

อุปกรณDวัดมาประมวลผลข7อมูลและควบคุมการตัดตlอโหลดไฟฟ�า (P. Saatwong และคณะ, 2563)  

ในขณะท่ีประเทศไทยได7ริเริ่มนำมาตรฐาน IEEE1888 มาประยุกตDใช7งานในโครงการบริหารการจัด

การพลังงานภายในอาคารจ ุฬาลงกรณDมหาว ิทยาล ัย (Chulalongkorn University Building Energy 

Management System, CU-BEMS) ซึ่งเป�นโครงการต7นแบบด7านการบริหารการจัดการพลังงานในประเทศ
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ไทย และเน7นการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐDด7านพลังงานให7สอดคล7องกับบริบทในการพัฒนาเทคโนโลยี

โครงขlายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยในโครงการมีอุปกรณDรับรู7ไร7สายเป�นจำนวนมากซึ่งได7ใช7งานและ

พัฒนาอยlางตlอเนื่องตั้งแตl ปG พ.ศ. 2556 จนถึงป�จจุบัน โดยจุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัยเริ่มจากการพัฒนาระบบ

ดังกลlาวภายในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�า และขยายไปยังอาคารอื่น ๆ เชlน อาคารจามจุรี 5 จนกระทั้งในปG 

2563 ได7พัฒนาระบบทั้งมหาวิทยาลัยโดยใช7ชื่อวlา “Smart Campus” (CU-BEMS, 2563) โดยระบบดังกลlาว

นี้ต7องใช7งานอุปกรณDรับรู7เป�นจำนวนมาก ซึ่งจากการพัฒนาอุปกรณDรับรู7ไร7สายซิกบีในโครงการ CU-BEMS น้ัน 

ได7มีต7นแบบอุปกรณDรับรู7สภาพแวดล7อมโดยสามารถวัดสภาพแวดล7อม ได7แกl อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธD แสง

สวlาง และการเคลื่อนไหวของบุคคล (ธนากร อินทสุทธิ์, 2556) โดยในการผลิตของอุปกรณDนี้ได7ใช7งานอุปกรณD

อิเล็กทรอนิกสDแบบ Through hole ซึ่งทำให7ในการผลิตใช7เวลามากในการประกอบวงจร เนื่องจากต7องใช7งาน

แรงงานคนในการประกอบวงจร  

ดังนั้นในบทความนี้จึงได7ปรับปรุงอุปกรณDรับรู7ไร7สายซิกบีโดยตlอยอดจากอุปกรณDรับรู7ในโครงการ CU-

BEMS ซึ่งมีหลักการทำงานที่เหมือนกัน แตlใช7อุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDเป�นแบบ Surface mount มาประกอบ

วงจรมากขึ้น เพื่อสะดวกตlอการผลิตในปริมาณมากได7 (Mass production) ซึ่งรองรับในการใช7งานเครื่องจักร

ในการประกอบได7 นอกจากน้ียังได7สอบเทียบอุปกรณDเพื่อให7มีความแมlนยำเทียบเทlาอุปกรณDมาตรฐานใน

ท7องตลาด ถัดจากนั้นได7นำอุปกรณDที่ได7พัฒนาขึ้นมาใหมlมาเชื่อมโยงกับระบบบริหารการจัดการพลังงานตาม

มาตรฐาน IEEE1888 ซ่ึงสามารถนำน้ีไปประมวลผลในระบบบริหารการจัดการพลังงานตlอไปได7  

 

วัตถุประสงค4 

1. เพ่ือปรับปรุงอุปกรณDรับรู7คlาสภาพแวดล7อมแบบไร7สายซิกบีเพ่ือรองรับการผลิตในปริมาณมากได7  

2. เพ่ือให7อุปกรณDท่ีพัฒนามีความแมlนยำเทียบเทlากับอุปกรณDวัดมาตรฐานตามท7องตลาด  

3. เพ่ือให7อุปกรณDท่ีพัฒนาทำงานรlวมกับระบบบริหารจัดการพลังงานตามมาตรฐาน IEEE1888 ได7 

 

ขอบเขต 

1. ออกแบบแผงวงจรสำหรับอุปกรณDรับรู7ตามวงจรต7นแบบ CU-BEMS และเปลี ่ยนอุปกรณD

อิเล็กทรอนิกสDเป�นแบบ Surface mount โดยสามารถวัดคlาสภาพแวดล7อมตlาง ๆ ได7แกl อุณหภูมิ 

ความช้ืนสัมพัทธD แสงสวlาง และการเคล่ือนไหวของบุคคลพร7อมส่ือสารแบบไร7สายซิกบี 

2. การสอบเทียบความแมlนยำของอุปกรณDรับรู7โดยโดยใช7งานเครื่องมือวัดในท7องตลาดโดยวัดคlา

อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธD และแสงสวlาง  

3. ทดสอบใช7งานอุปกรณDรับรู7เพื ่อเชื ่อมโยงกับระบบบริหารการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 

IEEE1888  
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วิธีการดำเนินการ 

1. การออกแบบส่ิงประดิษฐ์ 
อุปกรณDรับรู7ไร7สายซิกบีน้ีท่ีได7พัฒนาจากต7นแบบอุปกรณDรับรู7สภาพแวดล7อมของ CU-BEMS (ธนากร 

อินทสุทธิ์, 2556) โดยใช7ชื่อรหัสเป�น ZigBee Wireless Sensor หรือ ZWS-01 ซึ่งอุปกรณDรับรู7ทั้งสองแบบมี

การทำงานเหมือนกัน แตlแตกตlางในการใช7งานอุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDสำหรับการประกอบวงจรเทlาน้ัน 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณDรับรู7สภาพแวดล7อมไร7สายซิกบีแบบเดิม (CU-BEMS) และแบบปรับปรุงใหมl (ZWS-01) 
 

 

 

 

 

อุปกรณ4รับรู6เดิมจากโครงการ CU-BEMS 

อุปกรณ4รับรู6ท่ีปรับปรุงใหมc รุcน ZWS-01  
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การเช่ือมโยงอุปกรณDรับรู7ไร7สายสามารถเช่ือมตlอกับระบบบริหารการจัดการพลังงานแสดงดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การเช่ือมโยงระหวlางอุปกรณDรับรู7ไร7สายซิกบีมาตรฐาน IEEE1888 

 

2. การดำเนินการสร7างส่ิงประดิษฐD 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การพัฒนาอุปกรณDรับรู7สภาพแวดล7อมไร7สายซิกบี ZWS-01 
 

 

3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐD 

อุปกรณDรับรู7ไร7สายสามารถตรวจวัดสภาพแวดล7อมตlาง ๆ เชlน อุณหภูมิ ความชื้น ความเข7มของแสง 

และการเคลื่อนไหว ดังนั้นคณะวิจัยจึงออกแบบการระบบสอบเทียบเพื่อให7อุปกรณDมีความแมlนยำในการ

นำไปใช7งานได7  

ในการทดสอบวัดแสงสวlางโดยเปรียบเทียบอุปกรณDรับรู7ท่ีออกแบบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน PM6612ใน

การทดสอบเปรียบเทียบอุปกรณDรับรู7ที่ออกแบบกับเครื่องมือมาตรฐาน โดยได7ทดสอบวัดคlาปริมาณความเข7ม

แสง โดยใช7แหลlงกำเนิดแสงจากหลอดไฟขนาด 100 วัตตD โดยใช7พ้ืนท่ีของห7อง 10X13 เมตร2 ตามระยะตlาง ๆ 

และบันทึกการเปล่ียนแปลงต้ังแตlระยะทาง 1-10 เมตรโดยการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 4 

 

ออกแบบวงจรใหมl  

อ7างอิงตามแบบวงจร 

ในงานวิจัย 

(ธนากร อินทสุทธิ์, 2556) 

สlงผลิตแผงวงจร 

และประกอบวงจร 

ทดสอบการใช7งานและ

สอบเทียบความแมlนยำ 

อุปกรณDรับรู7ไร7สายซิกบ ี เกตเวยD หนlวยเก็บข7อมูล 
ซิกบี IEEE1888 
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ภาพท่ี 4 การสอบเทียบวัดคlาแสงสวlางของอุปกรณDท่ีพัฒนากับเคร่ืองมือมาตรฐาน PM6612 

 

ในการสอบเทียบการวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธDน้ัน ได7เปรียบเทียบอุปกรณDท่ีพัฒนากับเคร่ืองมือ

มาตรฐานโดยใช 7อ ุปกรณDว ัด HTC-2 ในการทดสอบน ั ้นใช 7ห 7องทดสอบขนาด 25x13 เมตร2 ซ ึ ่ ง มี

เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่องภายในห7อง โดยการเริ่มทดสอบวัดคlาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธDของ

อุปกรณDที่พัฒนากับเครื่องมือมาตรฐานพร7อมกัน โดยเริ่มทดสอบวัดคlาจากอุณหภูมิห7องปกติ โดยไมlมีการเป ด

เครื่องปรับอากาศและประตูหน7าตlาง จากนั้นเริ่มบันทึกคlาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธDที่เปลี่ยนแปลงใน

ชlวงเวลานั้น หลังจากนั้นทำการเป ดเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 เครื่อง และบันทึกคlาที่เปลี่ยนแปลงในชlวงเวลาที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำสุดที่ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป�นอุณหภูมิที่เครื่องปรับอากาศทั้ง 2 

เคร่ือง โดยการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 5 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การสอบเทียบวัดคlาอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธDของอุปกรณDท่ีพัฒนากับเคร่ืองมือมาตรฐาน HTC-2 

ZWS-01 และ 

PM6612 

แหลcงกำเนิดแสง 

ZWS-01 

HTC-2 
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ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวรับรู7การเคลื่อนไหวนั้นได7ทดสอบการเคลื่อนไหวแบบตlาง ๆ โดย

การทำงานของตัวรับรู7การเคลื่อนไหวนี้จะต7องมีการเคลื่อนไหวตัดผlานพื้นที่การตรวจจับ (detection zone)

โดยการวัดผลประสิทธิภาพน้ีจะบันทึกการเปล่ียนแปลงสัญญาณการตรวจจับจากลอจิก 0 ไปเป�นลอจิก 1 หรือ

จากสถานะที่ไมlมีการเคลื่อนไหวและสถานะที่มรการเคลื่อนไหวตามลำดับ โดยแนวทางการวัดประสิทธิภาพตัว

รับรู7การเคล่ือนไหวแสดงดังภาพท่ี 6 
 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แผนภาพพ้ืนท่ีการตรวจจับใช7สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพวัดการวัดการเคล่ือนไหว 
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4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐD 

การวัดคlาแสงสวlางเทียบระหวlางอุปกรณDที่พัฒนากับอุปกรณDมาตรฐาน โดยการทดสอบคlาที่วัดได7จาก

อุปกรณDทั้งสอง จากนั้นเมื่อนำคlาที่ได7มาปรับเทียบโดยสมการที่ใกล7เคียงคlามาตรฐานที่สุดแสดงในสมการที่ 1 

และได7ผลการเปรียบเทียบคlาแสงสวlางของอุปกรณDท้ังสองแสดงได7ดังภาพท่ี 7 

 

    (1) 

 

เม่ือ  คือคlาแรงดันของตัวรับรู7แสง (โวลตD) 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลการสอบเทียบคlาแสงสวlาง 
 

ในการทดสอบจะมีการทดสอบจากอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธDน้ันจะมีผลการวัดคlาต้ังแตlในชlวง 20-

30 องศาเซลเซียส โดยอุปกรณDรับรู7ใช7สูตรคำนวณหาคlาอุณหภูมิที่วัดออกมาได7จากสมการที่ 2 และได7ผลการ

เปรียบเทียบคlาอุณหภูมิของอุปกรณDท้ังสองแสดงได7ดังภาพท่ี 8 
 

 

 

 

(2) 

 

เม่ือ  คือคlาแรงดันของตัวรับรู7อุณหภูมิ (โวลตD) 
 

2I(lux) 0.00957 2.77 8.39I IV V= + -

IV

1023 1200T( C)
10.59

tVæ ö
ç ÷´è ø° =

tV
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ภาพท่ี 8 ผลการสอบเทียบคlาอุณหภูมิ 
 

การวัดความชื้นสัมพัทธDภายในห7องนั้นได7บันทึกคlาความชื้นสัมพัทธDที่เปลี่ยนแปลงในชlวงเวลาตlาง ๆ 

พร7อมกับการวัดอุณหภูมิ โดยได7ใช7การคำนวณหาคlาความชื ้นสัมพัทธDตามสมการที ่ 3 และได7ผลการ

เปรียบเทียบคlาความช้ืนสัมพัทธDของอุปกรณDท้ังสองแสดงได7ดังภาพท่ี 9 
 

 

 

 

(3) 

 

เม่ือ  คือคlาแรงดันของตัวรับรู7ความช้ืนสัมพัทธD (โวลตD) 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ผลการสอบเทียบคlาความช้ืนสัมพัทธD 

108.2
33.2 0.16
5000H(%) 6.9
0.0062

HV ´æ ö
ç ÷
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การทดสอบประสิทธิภาพของตัวรับรู7การเคลื่อนไหวโดยนำอุปกรณDที่พัฒนาติดตั้งภายในห7อง โดยการ

ทดสอบการเคลื่อนไหวนี้ได7กำหนดอิริยาบถในการนั่งทำงานและกรณีเดินผlานในระยะหlางตั้งแตl 1 – 5 เมตร 

จากน้ันโดยผลทดสอบประสิทธิภาพแสดงได7ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบตัวรับรู7การเคล่ือนไหว 

ระยะทาง (เมตร) การตรวจจับการเคล่ือนไหว 

กรณีน่ังทำงาน กรณีเดินผlาน 

1 ตรวจจับได7บ7าง ตรวจจับได7 

2 ตรวจจับได7บ7าง ตรวจจับได7 

3 ตรวจจับไมlได7 ตรวจจับได7 

4 ตรวจจับไมlได7 ตรวจจับได7 

5 ตรวจจับไมlได7 ตรวจจับได7 

 
 

จากภาพที่ 10 และ 11 การแสดงข้อมูลผลการวัดของอุปกรณ์รับรู้ไร้สายซิกบีกับมาตรฐาน IEEE1888 

ซึ่งจะมีรหัสของตัวรับรู้ต่างๆ พร้อมระบุเวลา ณ ปัจจุบัน โดยใช้งานเครื่องบริการสำหรับบันทึกข้อมูลจาก

งานวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยโตเกียวสีเขียว (H. Esaki และคณะ, 2554) 

 

 
 

ภาพท่ี 10 การแสดงข้อมูลผลการวัดของอุปกรณ์รับรู้ไร้สายซิกบีกับมาตรฐาน IEEE1888 
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ภาพท่ี 11 การแสดงข้อมูลผลการวัดของอุปกรณ์รับรู้ไร้สายซิกบีกับมาตรฐาน IEEE1888 ของตัวรับรู้การ

เคล่ือนไหว แสงสว่าง อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ 

 

อภิปรายผล  

จากผลการสอบเทียบอุปกรณDรับรู7นี้ได7เทียบกับอุปกรณDมาตรฐานโดยในการวัดแสง อุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธDนี้ได7ปรับเทียบกับสมการ 1-3 ให7ใกล7เคียงที่สุด โดย คlาแสงสวlางมีการทับซ7อนของกราฟสูงสุด 

เนื ่องจากแหลlงกำเนิดแสงนั ้นจะมีคlาคงนี ้ตลอดเวลา แตlการวัดอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธDนั ้นได7ใช7

เครื่องปรับอากาศในการควบคุมสภาพอากาศจึงจะมีการปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิตามอุณหภูมิห7อง ณ ขณะน้ัน 

ตามการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให7การวัดอุณหภูมิของอุปกรณDที่พัฒนาจะลงตามคlาอุณหภูมิจริงเม่ือ

เทียบกับเคร่ืองวัดมาตรฐานจะไมlมีคlาท่ีแกวlงมากนัก นอกจากน้ีการใช7งานตัวรับรู7น้ันการเคล่ือนไหวสามารถนำ

ข7อมูลไปควบคุมการเป ดป ดอุปกรณDไฟฟ�าสัมพันธDกับการอาศัยอยู lของบุคคลภายในอาคารเพื ่อให7มี

ประสิทธิภาพด7านพลังงานไฟฟ�าสูงสุด 
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สรุปผลและข6อเสนอแนะ  

จากการพัฒนาอุปกรณDรับรู7คlาสภาพแวดล7อมอุปกรณDรับรู 7ไร7สายซิกบี ได7แกl อุณหภูมิ, ความช้ืน

สัมพัทธD, ตรวจจับการเคลื่อนไหว และคlาแสงสวlาง มีผลการสอบเทียบมีคlาเทียบเทlาอุปกรณDวัดตามท7องตลาด

ซึ่งเป�นการทดสอบที่งlายและต7นทุนต่ำ นอกจากนี้อุปกรณDที่พัฒนาดังกลlาวสามารถทำงานรlวมกับมาตรฐาน 

IEEE1888 ซึ่งเป�นมาตรฐานแบบเป ด ซึ่งผลการพัฒนานี้สามารถนำไปใช7ในระบบที่ต7องการควบคุมระบบ

บริหารการจัดการพลังงานในสถานท่ีตlางๆ ได7แกl บ7าน อาคาร โรงงาน โดยต7องเพ่ิมในสlวนระบบควบคุมเพ่ือให7

มีการใช7พลังงานให7เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตlอไป 
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บทคัดยjอ  

 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

มีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปxนเครื่องมือในการบริหารจัดการครุภัณฑDภายในคณะ โดยใช7

เทคโนโลยีเว็บไซตDและบารDโค7ดสองมิติ เข7ามาช|วยให7เจ7าหน7าท่ีผู7รับผิดชอบ สามารถบันทึก แก7ไขข7อมูลครุภัณฑD 

อนุมัติการจอง ทำรายการยืม-คืนครุภัณฑDได7สะดวกและรวดเร็วขึ้น และช|วยให7ผู7ใช7งานสามารถจองครุภัณฑD

ผ|านระบบที่พัฒนาขึ้น โดยไม|ต7องมาติดต|อที่สำนักงานคณะ นอกจากนี้ได7นำเทคโนโลยีบารDโค7ดสองมิติ มาช|วย

ให7การตรวจสอบครุภัณฑDเปxนเรื่องที่ง|ายขึ้น สามารถตรวจสอบได7ทันที กรณีที่พบครุภัณฑDไม|ได7ถูกวางไว7ในท่ี

จัดเก็บ และต7องการทราบข7อมูล                     

 จากการทดสอบระบบพบว|าการออกแบบและพัฒนาระบบ ในส|วนของผู7ดูแลระบบสามารถเข7าถึง

ข7อมูล เพิ่มข7อมูลครุภัณฑD แก7ไขข7อมูลครุภัณฑD อนุมัติการจอง ทำรายการยืมครุภัณฑD ทำรายการคืนครุภัณฑD 

และตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code ส|วนผู 7ใช7งานสามารถจองครุภัณฑDได7 และสามารถ

ตรวจสอบสถานะครุภัณฑDได7ทันทีที่เห็นครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code ซึ่งสอดคล7องกับวัตถุประสงคDที่ตั้งไว7 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช7งานระบบจากกลุ|มตัวอย|างที่เปxนอาจารยDและเจ7าหน7าที่คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 26 คน ในประเด็นความพึงพอใจด7านการ

ยอมรับการใช7เทคโนโลยีและด7านทัศนคติ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีอยู|

ในระดับมากมีค|า 3.49 และในด7านทัศนคติมีค|าเฉล่ียความพึงพอใจอยู|ในระดับมากมีค|า 4.18 

 

คำสำคัญ : การจัดการครุภัณฑD ระบบการจองครุภัณฑD  การตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Code 
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Abstract 

 Management and Booking Equipment’s online System of Industrial Technology Faculty, 

Kamphaeng Phet Rajabhat University has a purpose on developed this system for manage all 

of equipment’s information within the Industrial Technology Faculty. We have developed the 

website to help the responsible officer works more easier with record, edit, equipment’ s 

information and to approve the way to booking, make loan- return transactions equipment 

more conveniently and quickly, allows users to reserve equipment through a developed 

system without having to contact the faculty office in addition.  For the two- dimensional 

barcode technology, we used them to inspection the equipment easier in the event that 

equipment is found and wants to know information. 

 From the testing of the system, it was found that the administrator can access the 

information and manage the equipment information by adding, editing equipment’ s 

information, approve the way to manage booking, borrowing and return of equipment better 

than the old one, check the equipment’ s information, booking, borrowing and return status 

via the QR Code way quicker and accurate.  For users, they can book and borrow the 

equipment anytime, anywhere and can check the equipment’ s status through the QR Code, 

which is consistent with the objectives set quicker and accurate. 

 In addition, the satisfaction of this system was assessed from a sample of 26 teachers 

and staff that work for the Faculty of Industrial Technology at Kamphaeng Phet Rajabhat 

University, we have two parts to assessed which are the acceptance of technology and 

attitude. For the result, the evaluation of the satisfaction of the acceptance of technology has 

the highest level that the value is 3.49, and in the attitude part has level at the highest and 

the value is 4.18 

 

Keywords: Equipment Management, Equipment Reservation System, Inspection of equipment  

                via QR Code. 

 

บทนำ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปxนหน|วยงานจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดการศึกษาจะต7องมีบริหารการจัดการหลายด7าน หนึ่งในนั้นคืองานพัสดุ
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และครุภัณฑD ซึ่งเปxนงานด7านการบริหารจัดการครุภัณฑDที่ใช7สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

ต|าง ๆ ภายในคณะ เนื่องจากพัสดุและครุภัณฑDท่ีมีจำนวนมากทำให7ต7องจัดเก็บไว7หลายท่ีทั้งสำนักงานคณะ 

เก็บไว7ตามอาคารของแต|ละสาขาวิชา ทำให7เมื่อมีการตรวจนับครุภัณฑDเจ7าหน7าที่จะต7องเดินตรวจนับตาม

อาคารต|าง ๆ ครุภัณฑDหลายชิ้นอาจจะไม|อยู| ณ ตำแหน|งที่รายงานไว7ในสมุดบันทึก เช|น โต�ะ เก7าอี้ เคร่ือง

คอมพิวเตอรDที ่ถูกยกไปสอนห7องอื่น ซึ ่งผู 7ดูแลครุภัณฑDตามอาคารไม|ได7แจ7งสำนักงานคณะ ส|งผลให7การ

ตรวจสอบว|าใครยืมหรือยกออกไปจะตรวจสอบได7ยาก และเมื่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานป�จจุบันพบว|าการ

ยืมครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีข้ันตอนภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการยืมครุภัณฑDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในป�จจุบัน 

 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการยืมครุภัณฑDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในป�จจุบัน โดยเริ่มจากผู7ต7องการ

ยืมครุภัณฑDมากรอกข7อมูลรายการยืมครุภัณฑDส|งให7เจ7าหน7าที่ จากนั้นเจ7าหน7าที่จะจัดครุภัณฑD และกรอกข7อมูล

ครุภัณฑDตามรายการท่ียืม เม่ือส|งมอบครุภัณฑDจะให7ผู7ยืมเซ็นเอกสารรับครุภัณฑD ป�ญหาหน่ึงท่ีพบจากระบบการ

ยืมน้ีคือไม|มีการรายงานแจ7งเตือนว|าถึงกำหนดคืนครุภัณฑDหรือยัง  เนื่องจากเปxนระบบเอกสาร ถ7าต7องการ

ตรวจสอบว|าใครยืมครุภัณฑDใดไปเจ7าหน7าท่ีต7องเป�ดสมุดเพ่ือหารายการยืมน้ัน ซ่ึงป�ญหาดังกล|าวถูกร7องเรียนอยู|

บ|อยครั้งว|าพบครุภัณฑDคณะไปวางอยู|ตามอาคารอื่นทำให7ต7องตามตรวจสอบว|าใครยืมครุภัณฑDรายการนี้มา ยืม

มาทำกิจกรรมใด ซ่ึงเสียเวลาในการติดตามอย|างมากและมีความเส่ียงท่ีครุภัณฑDจะหาย   

ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เช|น เว็บแอพพลิเคชัน (Web  Application) และโมบายแอปพลิเคชัน 

(Mobile  Application) ได7เข7ามาช|วยในการทำงานเปxนอย|างมาก หลายหน|วยงานมีการนำเทคโนโลยีเหล|าน้ี

มาประยุกตDใช7งาน งานวิจัยของ (นราธิป วงษDป�น, 2555) การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑDด7วยบารDโค7ดสอง

มิติสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและได7พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือ

ตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานวิจัยของ (สมพร แทนจำปา, 2560) ได7พัฒนา

ระบบการจัดการครุภัณฑDคอมพิวเตอรD คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณD จากผลการทดสอบ

พบว|าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู|ในระดับที่ดีสามารถนำไปใช7ได7อย|างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยของ 

(เยาวภา จรัสสันติจิต, 2561) พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑDเพื่อจัดการข7อมูลครุภัณฑDและโปรแกรมบน

อุปกรณDเคลื่อนที่เพื่อตรวจนับครุภัณฑD พบว|าระดับความพึงพอใจด7านการใช7งานโปรแกรม ด7านประสิทธิภาพ

1.กรอกข7อมูล

รายการยืมครุภณัฑD 

2.จัดครุภัณฑDตาม

รายการ 
3.เซ็นรับ 
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ในการใช7โปรแกรมในการตรวจนับครุภัณฑDเปรียบเทียบระหว|างการใช7โปรแกรมกับการจดบันทึกลงกระดาษอยู|

ในระดับมาก จากที่กล|าวมาจะพบว|าถ7ามีระบบซอฟตDแวรDที่ใช7บริหารจัดการจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานด7านพัสดุและครุภัณฑDได7อย|างคุ7มค|า การตรวจสอบข7อมูลย7อนกลับทำได7สะดวกรวดเร็ว จากแนวคิด

ดังกล|าวผู7วิจัยจึงคิดต|อยอดด7วยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจอง การยืม-คืนและบริหารจัดการงาน

ครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและเพ่ิมระบบการสแกน QR code 

โดยวางกรอบแนวคิดไว7ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการยืมครุภัณฑDผ|านระบบท่ีพัฒนา 

 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนยืมครุภัณฑDผ|านระบบที่พัฒนา โดยผู7วิจัยได7พัฒนาระบบซอฟตDแวรDสำหรับให7ผู7

ประสงคDจะยืมครุภัณฑDกรอกข7อมูลการจองใช7ครุภัณฑDผ|านโทรศัพทDมือถือหรือผ|านเครื่องคอมพิวเตอรD เมื่อมี

ข7อมูลเข7ามาเจ7าหน7าที่จะไปจัดครุภัณฑDตามที่ผู 7ใช7ต7องการ เมื่อผู7ใช7มาขอรับครุภัณฑDเจ7าหน7าที่จะบันทึก

หมายเลขครุภัณฑDที่ให7ยืมผ|านระบบ ซึ่งประโยชนDท่ีได7รับจากระบบน้ี คือ ทำให7มีข7อมูลการยืมครุภัณฑD การจัด

รายการครุภัณฑDที่รวดเร็วถูกต7อง  นอกจากนี้เมื่อครุภัณฑDใดที่ถูกวางไม|เปxนที่ผู7บริหารหรือเจ7าหน7าที่ที่พบเห็น

สามารถสแกน QR Code ตรวจสอบได7ว|าครุภัณฑDนั้นมีสถานะใดใครเปxนคนยืม เปxนการตรวจสอบข7อมูล

ย7อนกลับได7อย|างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค1การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เปxนเครื่องมือในการบริหารจัดการครุภัณฑDภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. เพ่ือสร7างระบบตรวจสอบสถานะยืม-คืนของครุภัณฑDด7วยระบบ QR Code 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร แบ|งผู7ท่ีเก่ียวข7องกับระบบออกเปxน 2 กลุ|มคือ ผู7ดูแลระบบ (Administrator) และผู7ใช7งาน (User) 

ซึ่งผู7ใช7งานในแต|ละกลุ|มจะมีสิทธิ์ในการใช7งานระบบแตกต|างกันออกไปตามรายละเอียด ดังน้ี ผู7ดูแลระบบ

1.กรอกข7อมูลรายการ

จองครุภัณฑD 2.จัดครุภัณฑDตาม

รายการ 
3.กดยืนยนัการ 

ยืมครุภณัฑD 
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สามารถ เพิ่ม แก7ไข ค7นหาข7อมูลครุภัณฑD สามารถอนุมัติการจองครุภัณฑD สามารถบันทึกข7อมูลการยืม ข7อมูล

การคืนได7 สามารถตรวจสอบสถานะการยืม-คืน ครุภัณฑD ผู7ใช7งานสามารถทำรายการจองครุภัณฑDหรือยกเลิก

ข7อมูลการจองครุภัณฑD และสามารถตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDได7 

2. การทดสอบประสิทธิภาพ ผู7วิจัยทำการสอบถามจากบุคลากรท่ีเก่ียวข7องโดยแบ|งออกเปxนดังน้ี 

  2.1 กลุ|มประชากร ได7แก| อาจารยDจำนวน 41 คน เจ7าหน7าท่ีจำนวน 8 คน  

   2.2 กลุ|มตัวอย|าง ได7แก| อาจารยDจำนวน 22 คน เจ7าหน7าท่ี 4 คน  

   2.3 เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยได7แก| แบบสอบถามความพึงพอใจระบบ แบ|งเปxน 2 ด7านได7แก| ด7าน

การยอมรับการใช7งานระบบ ด7านทัศนคติ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้ใช7การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเน7นในเรื่องของการบริหารจัดการครุภัณฑD โดยกำหนด

วิธีการดำเนินการไว7ดังน้ี 

  1. เครื ่องมือที ่ใช}ในการพัฒนาระบบได}แกj  MS Visual Studio, PHP, Bootstrap, CSS, Dash 

board, JSON, XAMPP, JavaScript, HTML, QR Code Generator และระบบฐานข7อมูล MySQL 

  2. การพัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู7วิจัยได7ประยุกตDใช7แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบเปxนแนวทาง

ในการพัฒนาระบบ 3 ข้ันตอน 

 2 1.  เก็บข7อมูลรายการครุภัณฑDโดยแยกประเภทหมวดหมู|ครุภัณฑDเพ่ือนำไปสร7างฐานข7อมูล 

 2.2 ศึกษาระบบยืมคืนครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด7วยการสอบถามเจ7าหน7าที่ท่ี

รับผิดชอบงานครุภัณฑDคณะ 

 2.3  วิเคราะหDและออกแบบระบบโดยใช7 Use Case Diagram และออกแบบฐานข7อมูลสำหรับ

การเก็บข7อมูลด7วย E-R Diagram 

   2.3.1 ออกแบบการทำงานของระบบโดยใช7แผนภาพแสดงความสัมพันธDระหว|างผู7ใช7

กับฟ�งกDช่ันการทำงานของระบบ (use case diagram) 
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ภาพท่ี 3 แสดง Use Case Diagram 

 

   2.3.2 ออกแบบฐานข7อมูล โดยใช7 ER-Diagram เพ่ืออธิบายโครงสร7างฐานข7อมูลของ

ระบบดังภาพท่ี 4  

 

 
ภาพท่ี 4 ER-Diagram  
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ผลการวิจัย 

  ในหัวข7อน้ีจะแสดงผลการออกแบบและพัฒนาระบบ แสดงผลการนำไปให7กลุ|มตัวอย|างดังรายละเอียด

ต|อไปน้ี 

1. ผลลัพธ1ของการออกแบบและพัฒนา การแสดงผลและการทำงานของโปรแกรม 

1.1  หน7าจอสำหรับการเข7าสู|ระบบดังภาพท่ี 5 

 

  
(a) (b) 

 

ภาพท่ี 5 หน7าต|างการเข7าสู|ระบบ 

 

  ภาพท่ี 5 (a) แสดงหน7าจอของการเข7าสู|ระบบ ผู7ดูแลระบบและผู7ใช7งานจะต7องกรอกข7อมูล username 

, password ในส|วนของผู7ดูแลระบบ สามารถจัดการข7อมูลครุภัณฑDทั้งหมดได7 ต|างจากผู7ใช7งานท่ีเข7าระบบเพ่ือ

ทำการจองครุภัณฑDได7เท|าน้ัน ภาพท่ี 5 (b) แสดงหน7าจอหลักเม่ือผู7ดูแลระบบเข7าสู|ระบบ โดยหน7าจอน้ีจะแสดง

รายละเอียดครุภัณฑDแยกตามประเภทครุภัณฑD 

 

1.2 หน7าจอสำหรับการเพ่ิมข7อมูลครุภัณฑDใหม|ดังภาพท่ี 6 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 6 หน7าจอสำหรับการเพ่ิมข7อมูลครุภัณฑDใหม| 
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  ภาพที ่ 6 (a) แสดงหน7าจอการกรอกข7อมูลสำหรับการเพิ ่มครุภัณฑDใหม| ซึ ่งผู 7ดูแลระบบกรอก

รายละเอียดข7อมูลครุภัณฑD วันที่นำเข7าครุภัณฑDเข7ามา รหัสครุภัณฑD ชื่อครุภัณฑD ราคาครุภัณฑD งบประมาณท่ี

ใช7ในการจัดหา หน|วยงานเจ7าของครุภัณฑD ภาพท่ี 6 (b) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDท้ังหมด ท่ีจัดเก็บอยู|ใน

ฐานข7อมูล 

 

1.3 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการจองครุภัณฑDดังภาพท่ี 7 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 7 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการจองครุภัณฑD 
 

  ภาพที่ 7 (a) เปxนหน7าจอการกรอกข7อมูลจองครุภัณฑD ซึ่งผู7ใช7งานจะต7องกรอกรายละเอียดสำหรับจอง

ครุภัณฑD โดยโปรแกรมจะแสดงแบบฟอรDมการจองครุภัณฑD ผู7ใช7จะต7องกรอกรายละเอียด วันเวลาที่จะยืม 

สถานที่นำไปใช7งาน วัตถุประสงคDการยืม เมื่อผู7ใช7คลิกปุ§มจองก็ถือว|าการจองเสร็จสิ้น ภาพที่ 7 (b) เปxนหน7าจอ

แสดงข7อมูลการจองครุภัณฑDท้ังหมด ท่ีผู7ใช7งานได7จองเข7ามา เพ่ือรอการอนุมัติการจองครุภัณฑDจากผู7ดูแลระบบ 

 

1.4 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการยืมครุภัณฑDดังภาพท่ี 8 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 8 หน7าจอสำหรับเพ่ิมข7อมูลการยืมครุภัณฑD 
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  ภาพที่ 8 (a) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDที่สามารถยืมได7 ภาพที่ 8 (b) เปxนหน7าจอการเพิ่มข7อมูล

การยืมครุภัณฑD ท่ีผู7ใช7งานได7ทำการจองเข7ามา ผู7ดูแลระบบจะต7องกำหนดหมายเลขครุภัณฑDท่ีให7ยืม 

 

1.5 หน7าจอสำหรับแสดงข7อมูลการคืนครุภัณฑDดังภาพท่ี 9 

 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 9 หน7าจอสำหรับแสดงข7อมูลการ คืนครุภัณฑD 
 

 ภาพท่ี 9 (a) เม่ือผู7ใช7นำครุภัณฑDท่ีขอยืมมาคืน จะต7องระบุช่ือผู7ยืมเพ่ือให7เจ7าหน7าท่ีทำการค7นหารายช่ือ

ของผู7ใช7งาน ภาพท่ี 9 (b) จากน้ันเจ7าหน7าท่ีจะคลิกปุ§มคืนเพ่ือบันทึกวันท่ีคืนลงในฐานข7อมูล 

 

1.6 หน7าจอการตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Codeดังภาพท่ี 10 

 ภาพที่ 10 (a) เปxน QR Code ที่ติดอยู|บนครุภัณฑDแต|ละตัว โดยที่ผู7ใช7งานสามารถสแกน QR Code เพ่ือ

ตรวจสอบข7อมูลครุภัณฑDได7 ภาพที่ 10 (b) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDจากการสแกน  QR Code ที่มี

 
  

(a) (b) (c) 

ภาพท่ี 10 หน7าจอการตรวจสอบครุภัณฑDผ|าน QR Code 
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สถานะถูกยืมเพื่อใช7งานอยู| ภาพที่ 10 (c) เปxนหน7าจอแสดงข7อมูลครุภัณฑDจากการสแกน  QR Code ที่มี

สถานะว|างไม|ได7ถูกยืม 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ 

  จากการนำระบบให7กลุ|มตัวอย|างทดลองใช7ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในด7านการยอมรับ

การใช7เทคโนโลยี แสดงตารางท่ี 1 และทัศนคติต|อระบบท่ีพัฒนา แสดงตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีท่ีมีต|อระบบบริหารจัดการ  

      ครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

การยอมรับการใช}เทคโนโลยี 𝑋" S.D. การแปลผล 

แอพพลิเคช่ันใช7งานได7ง|าย 4.227 0.685 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันไม|ยุ|งยากซับซ7อน 4.091 0.684 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากข้ึน 4.455 0.510 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันสามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑD

ผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว 

4.182 0.501 ระดับมาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินความพึงพอใจด7านการยอมรับการใช7เทคโนโลยีสำหรับการทำงานของ

ระบบบริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู|ในระดับมาก  แอพพลิเคชั่นช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากขึ้นมีค|าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑋" = 

4.455) รองลงมาคือแอพพลิเคชั่นใช7งานได7ง|าย มีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.227) รองลงมาคือแอพพลิเคชั่นสามารถ

ช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว มีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.182) และแอพพลิเคชั่นไม|

ยุ|งยากซับซ7อนมีค|าเฉล่ียน7อยท่ีสุดมีค|าเฉล่ีย (𝑋" = 4.091) 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด7านทัศนคติของกลุ|มตัวอย|างท่ีมีต|อระบบริหาจัดการครุภัณฑD 

     ออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ทัศนคติ 𝑋"		 S.D. การแปลผล 

ท|านคิดว|าข7อดีของแอพพลิเคช่ันทำให7ง|ายต|อการ

ทำงาน 

4.364 0.727 ระดับมาก 

ท|านคิดว|าแอพพลิเคช่ันมีบริการครบถ7วนครอบคลุม 

เช|นแจ7งเตือน ครบกำหนดคืน 

3.864 0.834 ระดับมาก 

ท|านคิดว|าแอพพลิเคช่ันมีความสะดวกในการจอง 4.182 0.664 ระดับมาก 
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ทัศนคติ 𝑋"		 S.D. การแปลผล 

ท|านรู7สึกพึงพอใจต|อการใช7งานแอพพลิเคช่ัน 4.237 0.827 ระดับมาก 

แอพพลิเคช่ันสามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑD

ผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว 

4.237 0.631 ระดับมาก 

  

  ตารางที่ 2 แสดงผลประเมินความพึงพอใจด7านทัศนคติสำหรับการพัฒนาระบบการทำงานของระบบ

บริหารจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาพรวมความ

พึงพอใจอยู|ในระดับมาก ข7อดีของแอพพลิเคชั่นทำให7ง|ายต|อการทำงาน มีค|าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑋" = 4.364) 

รองลงมาคือ รู7สึกพึงพอใจต|อการใช7งานแอพพลิเคช่ัน โดยมีค|าเฉล่ีย ( 𝑋" = 4.237) รองลงมาคือ แอพพลิเคช่ัน

สามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว โดยมีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.237) รองลงมา

คือ แอพพลิเคชั่นมีความสะดวกในการจอง โดยมีค|าเฉลี่ย (𝑋" = 4.182) และแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ7วน

ครอบคลุม เช|นแจ7งเตือน ครบกำหนดคืน โดยมีค|าเฉล่ีย (𝑋" = 3.864) 

 

อภิปรายผล  

  จากผลประเมินความพึงพอใจในการใช7งานระบบของกลุ|มตัวอย|าง นำมาวิเคราะหDป�ญหาและอุปสรรค

ในการทำงานของระบบพบว|าระบบเปxนที่น|าพอใจและช|วยให7ผู7ที่จะยืมครุภัณฑDสามารถยืมได7ทุกที่ทุกเวลา 

สามารถตรวจสอบสถานะครุภัณฑDได7ทันทีที่เห็นตัวครุภัณฑDผ|านระบบ QR Code สอดคล7องกับวัตถุประสงคD

ที่ตั้งไว7 แต|ป�ญหาที่พบในฝ�ªงผู7ดูแลระบบคือการส|งใบยืมซ7อนกันหลายคนซึ่งจะต7องจัดลำดับความสำคัญและ

รายงานต|อผู7บังคับบัญชาเพื่อตัดสินใจ โดยประเด็นการยอมรับการใช7เทคโนโลยีที่มีค|าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

ที่สุดคือ แอพพลิเคชั่นช|วยให7การจองครุภัณฑDสะดวกมากขึ้น, แอพพลิเคชั่นใช7งานได7ง|าย, แอพพลิเคช่ัน

สามารถช|วยตรวจสอบสถานะครุภัณฑDผ|าน QR Code ได7อย|างรวดเร็ว, แอพพลิเคชั ่นไม|ยุ |งยากซับซ7อน 

ตามลำดับ เนื่องจากแอพพลิเคช่ันถูกออกแบบมาจากความต7องการของผู7ใช7โดยตรง ข7อมูลถูกต7องสามารถ

นำไปประกอบการทำงานและการตัดสินใจของผู7ดูแลระบบได7 ในประเด็นทัศนคติท่ีมีต|อแอพพลิเคชั่นทำให7การ

ทำงานของผู7ใช7งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบสถานะผ|านการสแกน QR Code 

ทำให7ผู7ดูลระบบและผู7ใช7งาน รับรู7ข7อมูลสถานะต|าง ๆ ทำให7ตัดสินใจในการใช7งานได7สะดวก  

 

สรุปผลและข}อเสนอแนะ  

 จากการพัฒนาระบบพบว|าผู7ที่ต7องการพัฒนาระบบสารสนเทศต7องมีทักษะในเชิงตรรกะและควรฝ«ก

ทักษะด7านไวยากรณDของแต|ละภาษาคอมพิวเตอรD นอกจากนี้ยังต7องมีทักษะในการวิเคราะหDและออกแบบ 

ทักษะการออกแบบระบบฐานข7อมูลซึ่งจะช|วยให7การพัฒนาระบบเร็วขึ้น ระบบที่พัฒนาประสบความสำเร็จใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1294 ~ 
 

การนำไปใช7 ซึ่งจะเห็นได7จากผลของ E-R diagram ผลของหน7าจอโปรแกรมที่สามารถใช7งานได7จริง ซึ่งจาก

ป�ญหาในการเก็บบันทึกข7อมูลครุภัณฑDที่ไม|สามารถรวบรวมข7อมูลครุภัณฑD ข7อมูลประวัติการยืมได7ทันที ข7อมูล

สถานะของครุภัณฑDแต|ละตัวถูกแก7ป�ญหาด7วยระบบบริหารการจัดการครุภัณฑDออนไลนDคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี  

ข7อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต|อไปควรมีการศึกษาและพัฒนาต|อยอดระบบ การจัดการครุภัณฑDให7

สมบูรณDและมีประสิทธิภาพมากกว|านี้ เช|น การจัดลำดับการจองอัตโนมัติ  เพื่อนำไปสู|การกำหนดนโยบายการ

พัฒนาของคณะไปสู|คณะท่ีมุ|งบริหารแบบดิจิตอลเพ่ือการนำไปใช7จริง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู 7วิจัยขอขอบคุณ คุณยุวธิดา พรมสายใจ เจ7าหน7าที ่ผู 7ร ับผิดชอบครุภัณฑDของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในความอนุเคราะหDด7านการให7ข7อมูล ขอขอบคุณเจ7าหน7าที ่และอาจารยDคณะเทคโนโลยี
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ระบบแจ'งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผ9านแอปพลิเคชันไลนA 

Smoking alarm system in the building with Line Application 

 

       วรธน เกษประทุม1  วิษณุ แป้นสุวรรณ์2  จตุรงค์ ธงชัย3 
1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  notzaa_3000@hotmail.com 

2นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อีเมล wisanu.pansuwan1452@gmail.com 
3อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อีเมล jaturong.kmutnb@hmail.com 

 

 

บทคัดย9อ 

งานวิจัยน้ี เรื่องระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD มีวัตถุประสงคDเพ่ือ1) สร7าง

ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 2) หาประสิทธิภาพการทำงานของระบบแจ7งเตือน

การสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 3) หาความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคาร

ผWานแอปพลิเคชันไลนD จากการทดสอบการทำงานพบวWาระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได7ตามขอบเขต คือ

สามารถตรวจจับควันตามระดับตอบสนองตWอควันในระดับตWาง ๆ ได7 สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะ 

5 เมตรได7 และไมโครคอนโทรลเลอรDสามารถเรียกภาพจากกล7อง IP Camera ผWานเครือขWาย Wi-Fi เพื่อสWง

รูปภาพของผู7สูบบุหรี่ไปยังแอปพลิเคชันไลนได7 โดยทดสอบความถูกต7องในการทำงานโดยรวมของระบบ

จำนวน 100 ครั้ง ในพื้นที่เปlดโลWงที่ระดับตอบสนองตWอควัน 75% พบวWาระบบทำงานถูกต7อง 87 ครั้ง คิดเปoน

ร7อยละ 87 ผลประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

พบวWามีความพึงพอใจในการใช7งานโดยรวมอยูWในระดับพอใจ มาก (�̅�=4.16) 
 

คำสำคัญ : การตรวจจับการสูบบุหร่ี  การตรวจจับการเคล่ือนไหว  การแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 

Abstract 

 Smoking alarm system in the building with Line Application. Have a purpose 1) to create a 

smoking alarm system in the building with the Line application. 2) find the performance of the 

smoking alarm system in the building with the Line application. 3) find the satisfaction of the users 

of the smoking alarm system in the building with the LINE application. From the functional testing, 

it was found that the developed system can work within the scope.  Smoke sensor can be detect a 

different smoke level . Motion sensor can be detected within 5 meters and the Microcontroller can 

retrieve images from IP Camera with Wi-Fi network to send pictures of smokers to LINE application. 
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The overall accuracy of the system was tested 100 times in the open area at the response level of 

75%. It was found that the system worked correctly 87 times or 87%. Smoking in the building with 

the LINE application. It was found that the overall satisfaction level was very satisfactory (�̅� = 4.16). 
 

Keywords: Smoking Detector, Motion Detector, LINE Notify 

 

บทนำ 

 ควันบุหรี่เปoนอันตรายตWอผู7ที่สูดดมเข7าไป ไมWวWาจะเปoนผู7ที่สูบหรือไมWได7สูบบุหรี่ก็ตาม เพราะในควัน บุหร่ี

ประกอบด7วยสารเคมีอันตรายหลายชนิด ผู7ที่สูดดมควันบุหรี่เปoนประจำอาจเสี่ยงตWอโรคร7ายแรง เชWน โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคปอด โดยเฉพาะเด็กและทารกที่สูดดมควันบุหรี่เข7า ไป อาจเสี่ยงเผชิญป�ญหา

สุขภาพมากกวWาชWวงวัยอื่น เชWน โรคในระบบทางเดินหายใจอยWางหอบหืด โรค ติดเชื้อตWาง ๆ รวมถึงโรคไหลตายใน

ทารก ควันบุหรี่มือสอง แบWงออกเปoน 2 ประเภท ได7แกW ควันบุหรี่ที่ ผู7สูบพWนออกมาทางลมหายใจและควันบุหร่ี

จากบุหร่ีท่ีกำลังเผาไหม7 ซ่ึงมีปริมาณสารเคมีอันตรายมากกวWา และมีอนุภาคขนาดเล็กกวWา ทำให7เคล่ือนท่ีเข7าไปใน

ปอดและเซลลDตWาง ๆ ในรWางกายได7งWาย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธD ผู7อำนวยการศูนยDวิจัยและจัดการความรู7เพ่ือการ

ควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจการได7รับควันบุหรี่มือสองและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการได7รับควันบุหรี่มือสอง

ของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยแหWงหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยทำการสำรวจ นักศึกษาชั้นปGที่ 4 

จำนวน 351 คน จากทั้งหมด 3,987 คน พบวWา 32.2% เคยได7รับควันบุหรี่มือสองภายในมหาวิทยาลัย สาเหตุ ท่ี

ได7รับควันบุหรี่มือสอง เพราะ 69.8% ไมWกล7าที่จะเดินหนีในขณะที่นั่งคุยกับเพื่อนแล7วเพื่อนสูบบุหรี่ และ 67.8% 

จำเปoนต7องเดินเท7าผWานจุดที่คนสูบบุหรี่เปoนประจำ โดยท่ี นักศึกษาเกือบคร่ึง (46.2%) ไมWทราบอันตรายจากการ

ได7รับควันบุหรี่มือสอง 73.8% ไมWมีความรู7เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑDยาสูบ และ 40.7% ไมWรู7วWาภายใน

สถานศึกษาเปoนเขตปลอดบุหรี่ ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให7สถานศึกษา ในสWวน อาคารและหรือสิ่งปลูกสร7างทั้งหมด

เปoนเขตปลอดบุหรี่ 100% ซึ่งพรบ. ควบคุมผลิตภัณฑDยาสูบ พ.ศ. 2560 ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุWมคนบางกลุWมท่ี

สูบบุหรี่ แม7ในสถานที่ที่ห7ามสูบบุหรี่ เชWน ในอาคารเรียนของสถานศึกษา จากการสอบถามนางสาวนิสรา สิงหD

ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอรD และนางสาวชมภู สร7อยเกลียว แมWบ7านตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวWา

การสูบบุหรี่ในอาคารสร7างความรบกวนให7กับอาจารยD และเพื่อนนักศึกษาที่ไมWสูบบุหรี่เปoนอยWางยิ่ง บางคนสูบ

แล7วก็ท้ิงก7นบุหร่ีไมWเปoนท่ีเปoนทางเปoนการเพ่ิมภาระงานทำความสะอาดให7มากข้ึน  

 คณะผู7วิจัยจึงได7พัฒนาระบบตรวจจับควันบุหรี่ในอาคารขึ้น โดยจะนำไปติดตั้งในอาคารเรียน โดยใช7

เซ็นเซอรDตรวจจับควัน เซ็นเซอรDตรวจจับความเคลื่อนไหว รWวมกับกล7อง IP Camera เมื่อตรวจพบ ควันบุหร่ี

ระบบจะทำการถWายรูป และรูปของผู7สูบบุหร่ีสWงแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนD ไปยังอาจารยD เจ7าหน7าที่หรือ

ผู7ดูแลอาคารเพ่ือเรียกตัวผู7สูบบุหร่ีมาวWากลWาวตักเตือนหรือลงโทษตWอไป 
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วัตถุประสงคA 

 1. เพ่ือสร7างระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 

ขอบเขต 

 1. ขอบเขตด7านระบบ 

  1.1 ระบบสามารถตรวจจับควันท่ีปริมาณตWาง ๆ ตามท่ีต้ังคWาไว7ได7  

  1.2 ระบบสามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวได7 

  1.3 ระบบสามารถถWายภาพแจ7งเตือนสWงผWานแอปพลิเคชันไลนDได7 

 2. ขอบเขตด7านประชากรและกลุWมตัวอยWาง 

  2.1 ประชากร คือ อาจารยD นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

  2.2 กลุWมตัวอยWาง คือ อาจารยD และเจ7าหน7าท่ี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรD คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 7 คน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 

 1.วัศพล (2557) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD คณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD วิทยาเขต

กำแพงแสน ได7จัดทำระบบตรวจจับควันบุหรี่ภายในอาคารอัจฉริยะ เพื่อท่ีจะนำมาใช7ตรวจจับควันบุหรี่ภายใน

สถานท่ีตWาง ๆ โดยทำการออกแบบเครื่องตรวจจับ ควันแบบที่ใช7ตัวเซ็นเซอรDตรวจจับก�าซและควัน (MQ-2) โดย

บอรDด Arduino จะทำการเก็บคWาที ่ได7จากเซ็นเซอรDเปoนคWาแรงดันไฟฟ�า เมื ่อเซ็นเซอรDตรวจพบควันจนคWา

แรงดันไฟฟ�าเกินจากท่ีกำหนดไว7บอรDด Arduino จะทำการสWงข7อมูลไปในระบบเพ่ือทำการเก็บวันเวลา และตำแหนWง

ของเซ็นเซอรDที่ตรวจพบควันพร7อมทั้งสWงข7อความแจ7งให7กับผู7ดูแลทราบจากผลการทดสอบประสิทธิภาพของ

อุปกรณDตรวจจับควันบุหร่ีพบวWาอุปกรณDสามารถตรวจจับควันได7ในระยะพื้นที่ไมWเกิน 20 ตารางเมตร สามารถเก็บ

ข7อความและสWงข7อความหาผู7ดูแลได7ในทันทีท่ีตรวจพบควันบุหร่ี 

 2. ธนดล (2561) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตรD มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได7จัดทำ

ระบบแจ7งเตือนความปลอดภัยภายในบ7านผWานแอปพลิเคชันบนแอนดรอยดD นำเทคโนโลยีสมัยใหมWมาประยุกตDใช7

กับระบบความปลอดภัยภายในบ7านเพื่อชWวยเพิ่มความปลอดภัยให7แกWชีวิตและทรัพยDสินภายในบ7าน โดยการ

ตรวจจับสาเหตุของภัยที่จะเกิดขึ้นภายในบ7านด7วยวงจรอิเล็กทรอนิกสDและไมโครคอนโทรลเลอรDมาแจ7งเหตุเมื่อเกิด

ภัย จึงได7นำอุปกรณDท่ีสามารถตรวจจับกลุWมของควันไฟที่กWอตัวขึ้น การรั่วไหลของแก�สหุงต7ม และการโดนบุกรุก
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ภายในบ7าน โดยใช7อุปกรณDตรวจจับควัน อุปกรณDตรวจจับแก�ส (MQ2) และอุปกรณDตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR) 

และสามารถแจ7งเตือนไปยังแอปพลิเคชันภายในโทรศัพทDเคล่ือนท่ีของผู7ใช7ได7 

 3. ชนนิกานตD (2561) ได7จัดทำระบบป�องกันอัคคีภัยในห7องเซิรDฟเวอรD ควบคุมผWานแอนดรอยดD ซึ่งการเกิด

อัคคีภัยมักจะเกิดในบริเวณที่ไมWมีคนสังเกตเห็น หรือไมWมีคนอยูWซึ่งกวWาจะรู7ตัวเพลิงก็ลุกไหม7จนไมWสามารถควบคุมได7 

จึงจำเปoนอยWางยิ่ง ที่จะต7องมีระบบป�องกันอัคคีภัย ติดตั้งไว7ภายในอาคารหรือภายในห7องตWาง ๆ โดยเฉพาะอยWางย่ิง

ห7องเซิรDฟเวอรDซึ่งเปoนที่จัดเก็บเซิรDฟเวอรDตWาง ๆ ซึ่งมีข7อมูลสำคัญเก็บอยูWภายในเครื่อง ด7วยเหตุนี้จึงได7เกิดแนวคิดท่ี

จะทำระบบป�องกันอัคคีภัยในห7องเซิรDฟเวอรDขึ้น โดยใช7ไมโครคอนโทรลเลอรDทำหน7าที่รับสัญญาณจากอุปกรณD 

ตรวจจับควันไฟ ซึ่งเมื่อมีการตรวจพบควันไฟก็จะสั่งให7กล7องทำการถWายภาพแล7วสWงไปยังระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดDบนโทรศัพทDเคลื่อนที่ จากนั้นผู7ใช7จะทำการสWงสัญญาณควบคุมไปยังไมโครคอนโทรลเลอรD เพื่อสั่งให7ทำการ

คัดลอกข7อมูลท่ีสำคัญไปยังเซิรDฟเวอรDสำรองตWอไป 

 

วิธีการดำเนินการ 

 1. การออกแบบระบบ 

  1.1 ออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช7 NodeMCU เปoนตัวกลางในการสั่งการอุปกรณDตWาง ๆ การ

ตรวจจับควันใช7เซ็นเซอรDตรวจจับคารDบอนมอนน็อกไซดD MQ7 และใช7เซ็นเซอรDตรวจจับความเคลื่อนไหว 

(Motion Sensor : PIR) ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยเมื่อมีควันเกิดขึ้นในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณD ระบบ

จะตรวจสอบวWามีการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้นด7วยหรือใหมW หากไมWมีการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้น อาจจะไมWใชWการ

สูบบุหรี่แตWเปoนควันที่ลอยมาจากที่อื่น ระบบจะไมWทำการแจ7งเตือน แตWถ7ามีการตรวจพบควัน และการเคลื่อนไหว

ในบริเวณดังกลWาว ไมโครคอนโทรลเลอรDจะทำการส่ังให7กล7อง IP Camera ทำการถWายภาพนิ่ง และนำภาพมาเก็บ

ใน SPIFFS ของไมโครคอนโทรลเลอรD และสWงภาพของผู7สูบบุหรี่ไปยังแอปพลิเคชันไลนDเพื่อแจ7งเตือนแกWอาจารยD 

เจ7าหน7าท่ี หรือผู7ดูแลอาคารตWอไปดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 การออกแบบภาพรวมของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 

 2. การพัฒนาระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

2.1 อุปกรณDท่ีใช7ในการสร7างระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 รายการอุปกรณDท่ีใช7ในการพัฒนาระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

ลำดับ รายการอุปกรณA จำนวน หน9วยนับ ราคาต9อ

หน9วย 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

1 NodeMCU Esp8266 1 บอรDด 120 120 

2 เซ็นเซอรDตรวจจับความเคล่ือนไหว 1 ตัว 55 55 

3 เซ็นเซอรDตรวจจับก�าซคารDบอน

มอนออกไซดD MQ-7 

1 ตัว 70 70 

4 กล7อง IP Camera 1 ตัว 700 700 

5 Adaptor 5V. 2A. 1 อัน 100 100 

6 โมดูลสวิทชD 2 ตัว 15 30 

7 หลอด LED 5 mm. 3 หลอด 3 9 

รวม 1,084 
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  2.2 เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทำงานของระบบให7กับไมโครคอนโทรลเลอรD NodeMCU โดยแยก

เปoน 4 สWวนการทำงานดังภาพท่ี 2-5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยWางการเขียนโปรแกรมเพ่ือรับคWา SSID และ Wi-Fi Password จากเว็บเซิรDฟเวอรDไปบันทึกใน EPROM 
 

จากภาพท่ี 2 เปoนการสร7างเว็บเซิรDฟเวอรDด7วย NodeMCU เพ่ือเก็บคWาตWาง ๆ  เชWน SSID , Wi-Fi Password, LINE 

Token, IP Address ของกล7อง IP Camera เปoนต7น เพื่อนำไปเก็บใน EPROM เพื่อความสะดวกในการตั้งคWาระบบ 

และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณD เชWน IP Camera หรือ Wi-Fi Router จะไมWต7องนำไมโครคอนโทรลเลอรDมา

โปรแกรมใหมW 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยWางการเขียนโปรแกรมเพ่ือรับคWาจากเซ็นเซอรD และสร7างเง่ือนไขในการตัดสินใจ 
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จากภาพที่ 3 เปoนการอWานคWาจากเซ็นเซอรDตรวจจับควัน เซ็นเซอรDตรวจจับการเคลื่อนไหว และการสร7าง

เง่ือนไขในการตัดสินใจเพ่ือส่ังงานระบบ  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยWางการเขียนโปรแกรมเพ่ือรับภาพจาก IP Camera 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยWางการเขียนโปรแกรมเพ่ือสWงรูปภาพ และข7อความไปยัง LINE Notify 

 

จากภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 เปoนการเรียกภาพจากกล7อง IP Camera ผWานเครือขWาย Wi-Fi เพื่อนำมาเก็บ

ใน SPIFFS และการสWงข7อความ และรูปภาพไปยังแอปพลิเคชันไลนDด7วย LINE Notify 

 

  2.3 ดำเนินการทดลองตWออุปกรณD จากนั้นจะได7อุปกรณDดังภาพท่ี 6  โดยจะมีเซ็นเซอรDตรวจจับการ

เคลื่อนไหว เซ็นเซอรDตรวจจับควัน และไมโครคอนโทรลเลอรD NodeMCU บรรจุอยูWในกลWอง และมีหลอดไฟ

จำนวน 3 หลอดเพ่ือบอกสถานการณDทำงาน 
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ภาพท่ี 6 กลWองบรรจุอุปกรณD 

 

 จากภาพที่ 6 หลอดไฟทั้ง 3 หลอดใช7แทนสภาวะดังนี้ คือหาก หลอดไฟสีแดงติดค7าง หมายถึงระบบเร่ิม

ทำงาน แตWหากหลอดไฟสีแดงมีการกระพริบหมายถึงอยูWในโหมดเว็บเซิรDฟเวอรDเพื่อรอรับคWาตWาง ๆ หลอดไฟสี

ฟ�าติดค7าง หมายถึงมีการตรวจจับการเคล่ือนไหวได7 และหลอดไฟสีเขียวติดค7าง หมายถึงตรวจจับควันได7 

   2.4 การใช7งานระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD เร่ิมด7วยการต้ังระบบคWาโดย

กดปุ มค7างแล7วเปlดสวิทชDอุปกรณD เพื่อเข7าไปยังโหมดตั้งคWาจากนั้น NodeMCU จะกลายเปoนเว็บเซิรDฟเวอรD

เพื ่อให7เรากรอกคWาตWาง ๆ จากนั ้นให7เรานำโทรศัพทDมือถือหรือคอมพิวเตอรDเข7าไปเชื ่อมตWอ Wi-Fi กับ 

NodeMCU และพิมพD IP Address ของ NodeMCU ที่โปรแกรมเว็บเบราวDเซอรDจะพบกับหน7าเว็บเพจสำหรับ

ตั้งคWาตWาง ๆ เพื่อไปเก็บไว7ใน EPROM ดังภาพที่ 7 และเมื่อบันทึกคWาเสร็จแล7วให7ทำการรีเซ็ต NodeMCU โดย

การปlดสวิทชDไฟจากน้ันเปlดอุปกรณDใหมW ระบบจะเข7าสูWโหมดการตรวจจับและแจ7งเตือน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 7 หน7าจอสำหรับต้ังคWาระบบ 
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  จากภาพท่ี 7 จะต7องใสWคWาตWาง ๆ ให7ครบถ7วนดังน้ี 

     1. SSID และรหัสผWานของ WiFi ท่ีต7องการให7 NodeMCU ไปเช่ือมตWอ  

    2. Line Token สำหรับสWงการแจ7งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลนD 

    3. IP Address และ Port ของกล7อง IP Camera 

    4. Username และ รหัสผWาน ของกล7อง IP Camera 

  2.5 ทดสอบการทำงานของระบบโดยมีการตรวจจับควัน และการเคลื่อนไหว เพื่อให7 NodeMCU ดึง

รูปภาพจากกล7อง IP Camera ผWานเครือขWาย Wi-Fi และแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนD ดังภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การสWงรูปภาพ และข7อความแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนD 

 

ผลการทดสอบ  

 1. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD โดยแบWงเปoนการ

ทดสอบยWอยดังน้ี 

  1.1 ทดสอบประสิทธิภาพของเซ็นเซอรDตรวจจับควัน MQ-7 และการตอบสนองในการตรวจพบควัน

บุหร่ี เนื่องจากเซ็นเซอรDอWานคWาเปoนแบบดิจิตอลซึ่งให7เอาตDพุตเปoน 0 และ 1 โดย 0 แทนการตรวจไมWพบควัน 

และ 1 แทนการตรวจพบควัน แตWสามารถปรับจูนความไวในการตอบสนองตWอควันได7หลายระดับ ผู7วิจัยจึง

ทดสอบระดับตอบสนองตWอควัน 3 ระดับ คือ 50%, 75% และ 100% โดยทดสอบที่ระดับการตอบสนองตWอ

ควัน ระดับละ 10 ครั้ง ในแตWละครั้งที่ทดสอบทำการสูบบุหรี่จำนวน 1 มวน โดยทำการทดสอบทั้งห7องปlดทึบ 

และพ้ืนท่ีเปlดโลWง 

   1.1.1 ทดสอบในห7องปlดทึบ ขนาดกว7าง 2.1 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 2.6 เมตร ดังภาพที่ 9 

และได7ผลการทดสอบดังตารางท่ี 2 
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ภาพท่ี 9 ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรDตรงจจับควัน MQ-7 ในห7องปlดทึบ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความไวในการตอบสนองของเซ็นเซอรDตรวจจับควันในห7องปlดทึบ 

รายการทดสอบ จำนวนท่ี

ทดสอบ (คร้ัง) 

จำนวนท่ีตรวจพบควัน

บุหร่ี (คร้ัง) 

คิดเปuน 

ร'อยละ 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 50% 10 10 100 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 70% 10 10 100 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 100% 10 10 100 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความไวตWอการตอบสนองของเซ็นเซอรDตรวจจับควัน MQ-7 ในห7องปlดทึบ 

พบวWาระดับการตอบสนองตWอควันของเซ็นเซอรDทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับตอบสนอง 50%, 75% และ 100% ตรวจ

พบควันทุกคร้ังท่ีทดสอบ คิดเปoนร7อยละ 100 

   1.1.2 ทดสอบในพื้นที่โลWง มีผนังกันทึบ 2 ด7าน และเปlดโลWง 2 ด7าน ขนาดกว7าง 2.1 เมตร 

ยาว 2.4 เมตร สูง 2.6 เมตร ดังภาพท่ี 10 และได7ผลการทดสอบดังตารางท่ี 3 
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ภาพท่ี 5 ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรDตรวจจับควัน MQ-7 ในพ้ืนท่ีเปlดโลWง 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความไวในการตอบสนองของเซ็นเซอรDตรวจจับควันในพ้ืนท่ีเปlด 

รายการทดสอบ จำนวนท่ีทดสอบ 

(คร้ัง) 

จำนวนท่ีตรวจพบ

ควันบุหร่ี (คร้ัง) 

คิดเปuนร'อยละ 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 50% 10 6 60 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 70% 10 9 90 

ความไวในการตอบสนองตWอควันบุหร่ี 100% 10 10 100 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความไวตWอการตอบสนองของเซ็นเซอรDตรวจจับควัน MQ-7 ในบริเวณเปlด

โลWง พบวWาระดับการตอบสนองตWอควันของเซ็นเซอรD ที่ระดับตอบสนอง 50% จำนวนครั้งที่เซ็นเซอรDตรวจพบ

ควันบุหรี่คิดเปoนร7อยละ 60 ที่ระดับตอบสนอง 75% จำนวนครั้งที่เซ็นเซอรDตรวจพบควันบุหรี่คิดเปoนร7อยละ 

90 และ ท่ีระดับตอบสนอง 100% จำนวนคร้ังท่ีเซ็นเซอรDตรวจพบควันบุหร่ีคิดเปoนร7อยละ 100 

  1.2 ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรDตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เพื่อหาประสิทธิภาพ 

และความถูกต7องในการตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยทำการทดลองวัดที่ระยะ 1-5 เมตร จากตัวเซ็นเซอรD 

จำนวน 100 คร้ัง ดังภาพท่ี 11 แล7วบันทึกผลท่ีได7ดังตารางท่ี 4 
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ภาพท่ี 11 ทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรDตรวจจับการเคล่ือนไหว 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความเท่ียงตรงของเซ็นเซอรDตรวจจับการเคล่ือนไหว 

รายการทดสอบ จำนวนท่ีทดสอบ 

 

(คร้ัง) 

จำนวนท่ีตรวจพบ

การเคล่ือนไหว 

(คร้ัง) 

ความถูกต'อง 

คิดเปuนร'อยละ 

การตรวจจับการเคล่ือนไหวของเซ็นเซอรD PIR 100 100 100 
 

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบการทำงานของเซ็นเซอรDตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่ระยะทดสอบ 1-5 เมตร 

ทำการทดสอบ 100 คร้ัง ทำงานถูกต7อง 100 คร้ัง คิดเปoนร7อยละ 100 

 1.3 ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

ทำการทดสอบจำนวน 100 ครั้ง ในพื้นที่เปlดโลWงที่ระดับตอบสนองตWอควัน 75% เนื่องจากวWา หากปรับระดับท่ี 

100% อาจทำให7เซ็นเซอรDนั้นมีระดับการตอบสนองที่ไวเกินไป หากมีควันไฟจากที่อื่นลอยมาและบังเอิญมีคน

เดินผWานมาพอดี จะทำให7ระบบเกิดการผิดพลาดในการตรวจจับควันบุหรี่ แตWหากปรับที่ระดับ 50% จะทำให7

การตรวจจับควันไมWแมWนยำนัก แล7วบันทึกผลท่ีได7ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความเท่ียงตรงของเซ็นเซอรD PIR 

รายการทดสอบ จำนวนท่ี

ทดสอบ(คร้ัง) 

จำนวนท่ีทำงาน

ถูกต'อง (คร้ัง) 

คิดเปuน

ร'อยละ 

ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบ

แจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

100 87 87 
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 จากตารางท่ี 5 การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWาน

แอปพลิเคชันไลนDพบวWา ความถูกต7องในการทำงานโดยรวมของระบบจำนวน 100 คร้ังทำงานถูกต7อง 87 คร้ัง คิด

เปoนร7อยละ 87 

  1.4 ผลความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDคณะผู7วิจัยได7ทำ

การหาความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDได7ผลสรุปดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD 

ลำดับ รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความหมาย 

1 มีประโยชนDตWอผู7ใช7งาน 4.43 0.53 พอใจมาก 

2 ระบบสามารถตรวจจับควัน ความเคล่ือนไหว 

และแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนDได7ทันที 

4.29 0.49 พอใจมาก 

3 สามารถตรวจจับและแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีใน 

อาคารได7จริง 

4.00 0.82 พอใจมาก 

4 ระบบใช7งานงWาย ไมWซับซ7อน 4.29 0.49 พอใจมาก 

5 ระบบมีความปลอดภัย 4.00 0.82 พอใจมาก 

6 ระบบสามารถทำงานได7อยWางมีประสิทธิภาพ 4.14 0.69 พอใจมาก 

7 อุปกรณDมีความสะดวกตWอการเคล่ือนย7ายและ 

ติดต้ัง 

4.71 0.49 พอใจมากท่ีสุด 

8 ความพึงพอใจตWอระบบโดยรวม 4.14 0.38 พอใจมาก 

9 ชWวยลดป�ญหาการสูบบุหร่ีภายในอาคาร 3.57 0.98 พอใจปานกลาง 

10 สามารถนำระบบไปพัฒนา และปรับปรุงได7 4.14 0.38 พอใจมาก 

11 การออกแบบมีความเหมาะสมตWอการใช7งาน 4.00 0.82 พอใจมาก 

เฉล่ียรวม 4.16 0.67 พอใจมาก 

  

 จากตารางที่ 6 พบวWาจากผลประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWาน

แอปพลิเคชันไลนD มีความพึงพอใจในการใช7งานโดยรวมอยูWในระดับพอใจมาก ( �̅�= 4.16 ) 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดสอบระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDพบวWาระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ทำงานได7ตามขอบเขตที่ตั้งไว7 ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของระบบคิดเปoนร7อยละ 87 และมีความพึงพอใจ
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ของผู7ใช7ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD มีความพึงพอใจในการใช7งานโดยรวมอยูWใน

ระดับพอใจมาก (�̅�=4.16) โดยเรียงลำดับคWาเฉลี่ยจากมากไปน7อย 4 ลำดับแรก ดังนี้ อุปกรณDมีความสะดวกตWอการ

เคลื่อนย7ายและติดตั้ง (�̅�=4.71) มีประโยชนDตWอผู7ใช7งาน (�̅�=4.43) ระบบใช7งานงWาย ไมWซับซ7อน (�̅�=4.29) ระบบ

สามารถตรวจจับควัน ความเคลื่อนไหวและแจ7งเตือนผWานแอปพลิเคชันไลนDได7ทันที (�̅�=4.29) เมื่อพิจารณาข7อที่มี

คWาเฉล่ียน7อยท่ีสุดคือ ชWวยลดป�ญหาการสูบบุหร่ีภายในอาคาร (�̅�=3.57) 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัย ระบบแจ7งเตือนการสูบบุหร่ีในอาคารผWานแอพพลิเคชันไลนDคณะผู7วิจัยได7สรุป 

ประเด็นสำคัญท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนD

เพื่อหาความถูกต7องในการทำงานโดยรวม จำนวน 100 ครั้ง ที่ระดับตอบสนอง 75% เนื่องจากวWา หากปรับ

ระดับท่ี 100% อาจทำให7เซ็นเซอรDนั้นมีระดับการตอบสนองที่ไวเกินไป หากมีควันไฟจากที่อื่นลอยมา และ

บังเอิญมีคนเดินผWานมาพอดี จะทำให7ระบบเกิดการผิดพลาดในการตรวจจับควันบุหรี่ พบวWาความถูกต7องใน

การทำงานโดยรวมของระบบจำนวน 100 ครั้ง จำนวนครั้งที่เซ็นเซอรDทำงานถูกต7อง 90 ครั้ง แตWสามารถสWง

รูปภาพ สำเร็จ 87 ครั้ง เนื่องจากอินเทอรDเน็ตอาจไมWเสถียร และไมWสามารถดึงภาพจากกล7อง IP Camera 

ระบบจึงไมWสามารถสWงภาพได7 และคร้ังท่ีระบบทำงานถูกต7องท้ังหมด 87 คร้ัง คิดเปoนร7อยละ 87 

 2. ความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตWอระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDพบวWา มี

ความพึงพอใจในการใช7งานของระบบแจ7งเตือนการสูบบุหรี่ในอาคารผWานแอปพลิเคชันไลนDโดยรวมอยูWในระดับ

พอใจมาก ( �̅�= 4.16 ) โดยรายการประเมิน อุปกรณDมีความสะดวกตWอการเคลื่อนย7ายและติดตั้ง มีคWาเฉลี่ยสูงสุด 

( �̅�= 4.71 ) และรายการประเมิน ชWวยลดป�ญหาการสูบบุหร่ีภายในอาคาร มีคWาเฉล่ียต่ำสุด ( �̅�= 3.57 ) เน่ืองจาก

นำเซ็นเซอรDไปทดลองติดต้ังแคWจุดเดียวในอาคาร ทำให7ผู7สูบสามารถหลบไปสูบบริเวณอ่ืนท่ีไมWมีอุปกรณDติดต้ังได7 

 

สรุปผลและข'อเสนอแนะ 

1. ปริมาณควัน และทิศทางของลมมีผลตWอการตอบสนองของเซ็นเซอรD เน่ืองจากใช7เซ็นเซอรDเพียงตัวเดียว

และถ7าปริมาณควันน7อยเกินไปคWาอาจจะไมWมากพอให7เซ็นเซอรDสามารถตรวจพบควันบุหร่ี 

2. ควรจะเพ่ิมเซ็นเซอรD เพ่ือความแมWนยำของระบบ  

3. กล7อง IP Camera แตWละย่ีห7อ แตWละรุWนมีคำส่ังในการ Snapshot และเก็บภาพแตกตWางกันควรเลือกรุWน

ท่ีมีคำส่ังไมWซับซ7อน 

4. NodeMCU ไมWสามารถเชื่อมตWอเครือขWาย Wi-Fi ที่มีการยืนยันตัวตนด7วย Username และ Password 

ได7 เชWน Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ในการทดลองน้ีจึงต7องใช7ตัว WiFi Hotspot จากโทรศัพทDมือถืออีกเคร่ืองหน่ึง 
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Training Equipment Disbursement System of Computer Engineering. 
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บทคัดย*อ 

 ระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรDน้ี จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคD 1) เพ่ือ

ออกแบบและสร7างระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD และ2) เพ่ือบันทึกข7อมูล

การเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD ชpวยในการจัดเก็บวัสดุฝrกให7มีระบบระเบียบ มีการ

บันทึกข7อมูลชpวยอำนวยความสะดวกตpอการติดตามวัสดุฝrก ใช7อุปกรณDหลักในการทำงานคือชุด Raspberry 

Pi เช่ือมตpอกับเคร่ืองอpานบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารDทการDด ซ่ึงพัฒนาสpวนติตดpอกับผู7ใช7งานผpาน

โปรแกรม Electron และ NodeJS ให7สามารถใช7งานผpานทางหน7าจอแบบสัมผัส เม่ือยืนยันการเข7าใช7งาน

ระบบด7วยบัตรประชาชนแล7ว สpวนการยืมน้ันระบบทำการควบคุมการเป�ดชุดล็อคกลอนประตูแตpละชpองเก็บ

อุปกรณDเม่ือถูกยืม ในข้ันตอนการคืนวัสดุฝrกระบบจะใช7 RFID ในการตรวจสอบวัสดุฝrกและป�ดล็อคกลอนชpอง

จัดเก็บอุปกรณDเม่ือส้ินสุดการคืน ข7อมูลการใช7งานจะถูกบันทึกลงในฐานข7อมูลของระบบ 

 

คำสำคัญ: ระบบฝ�งตัว การระบุเอกลักษณDด7วยคล่ืนวิทยุ  ฐานข7อมูล  บัตรประชาชนแบบสมารDทการDด 

 

Abstract 

The Training Material Disbursement System was intended to manage the training 

materials of the computer engineering department. The usage logs on the disbursement of 

training materials are available. Support the tracking of training materials. The core of the 

system is the Raspberry Pi system connects to the smart card ID reader which the user 
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interfaces were developed through Electron and NodeJS applications to be used by a user 

via the touch screen. Once you have confirmed your access to the system with an ID card, 

the system will redirect you to the loan system that controls the opening of each door 

lock automatically.  In the process of returning the material, the system will use the RFID 

tag reader to inspect the training material and secure the bolt lock. Usage data is recorded 

in the internal system database. 

 

Keywords: Embedded system, Radio frequency identification, Database, Thai smart 

national ID card

 

บทนำ 

 ในป�จจุบันประเทศไทยได7มีการใช7บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารDทการDดท่ีพัฒนาระบบมาจาก

บัตรประจำตัวประชาชนแบบแถบแมpเหล็ก สมารDทการDดเป�นบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงคD เพ่ือการ

นำไปใช7ประโยชนDท้ังภาครัฐและเอกชน มีความปลอดภัยสูงในการใช7งาน บัตรประจำตัวประชาชนแบบ

สมารDทการDดน้ีมีชิปบันทึกข7อมูลสpวนตัวของบุคคลน้ันไว7ซ่ึงเราสามารถนำข7อมูลบนบัตรมาใช7ในการทำ

ธุรกรรมตpาง ๆ หรือนำมาประยุกตDเพ่ือใช7ยืนยันตนในการเชpา ยืม หรือซ้ือส่ิงของโดยใช7เคร่ืองอpานบัตร

ประชาชนแบบสมารDทการDดได7 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณD 

เป�นหลักสูตร มีการใช7งานอุปกรณDการทดลองและวัสดุฝrกตpาง ๆ เชpน เคร่ืองวิชวลไลเซอรD เคร่ืองมือวัดทาง

ไฟฟ�า ออสซิลโลสโคป เคร่ืองฉายโปรเจคเตอรD เป�นต7น โดยระบบงานเดิมผู7เบิกอุปกรณDไปใช7งานต7องทำการ

บันทึกข7อมูลไว7ในสมุดบันทึกการเบิกจpาย หลังจากใช7งานเสร็จแล7วต7องนำวัสดุฝrกมาคืนพร7อมท้ังจดบันทึก

ข7อมูลการคืน บางคร้ังไมpมีการจดบันทึกหรือการลืมนำอุปกรณDมาคืน ซ่ึงถือวpาสมุดจดบันทึกน้ียังไมpมีการเก็บ

รักษาข7อมูลและการจัดเก็บอุปกรณDอยpางเป�นระบบ ทำให7ไมpสามารถติดตามวัสดุฝrกโดยสะดวก และกpอให7เกิด

ป�ญหาในการติดตามดูแลบำรุงรักษาวัสดุฝrก ดังน้ันคณะผู7วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทำระบบการเบิกจpาย

วัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD โดยใช7ไมโครคอมพิวเตอรD Raspberry Pi มาควบคุมการทำงาน

ของระบบ ออกแบบสpวนติดตpอผู7ใช7งานผpานหน7าจอแบบสัมผัสและใช7บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารDท

การDดยืนยันตัวตนในการยืมและคืนอุปกรณD โดยตู7ล็อคเกอรDสำหรับจัดเก็บวัสดุฝrกท่ีจัดทำข้ึนจะถูกแบpงเป�นชpอง

จำนวนท้ังหมด 8 ชpองทำการติดต้ังชุดกลอนแมpเหล็กไฟฟ�า และโดยระบบน้ีจัดเก็บข7อมูลการยืมคืนลง

ฐานข7อมูล ยังทำให7การจัดเก็บวัสดุฝrกเป�นระบบระเบียบมากข้ึน ลดป�ญหาในการติดตามและเก็บรักษา อีกท้ัง

ยังป�องกันการสูญหายของวัสดุวัสดุฝrกได7อีกด7วย 
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วัตถุประสงค< 

1. เพ่ือออกแบบและสร7างระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD 

2. เพ่ือบันทึกข7อมูลการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD 

 

ขอบเขต 

 1. ชุดควบคุมสามารถส่ังเป�ด-ป�ดกลอนแมpเหล็กไฟฟ�าของแตpละชpองในตู7จัดเก็บวัสดุฝrกจำนวน 8 ชpอง  

และสามารถตรวจสอบการคืนผpาน RFID ของวัสดุฝrกแตpละชpอง โดยระบบควบคุมการทำงานด7วย 

Raspberry Pi  

 2. ระบบสามารถรับข7อมูลผู7ใช7งานผpานเคร่ืองอpานบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารDทการDด สำหรับอpาน

ข7อมูลจากบัตรเพ่ือใช7ยืนยันตัวตนในการเข7าใช7งานระบบยืมคืนวัสดุฝrก 

 3. ระบบสามารถบันทึกข7อมูลการยืมคืนวัสดุฝrกลงฐานข7อมูลและแสดงรายละเอียดโดยสามารถค7นหาประวัติ

การเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรDได7 

 

วิธีการดำเนินการ 

1. การออกแบบส่ิงประดิษฐD 

 1.1 การออกแบบการเช่ือมตpอระหวpางอุปกรณDชุดควบคุมระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การเช่ือมตpอระหวpางอุปกรณDชุดควบคุมระบบ 
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  1.2 ผังงานแสดงการทำงานของระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD  

  ข้ันตอนการทำงานของระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD เม่ือ

ระบบได7รับข7อมูลจากผู7ใช7งานโดยใช7บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมารDทการDด ระบบทำการดึงข7อมูลจากชิ

ปบนบัตรประชาชน ระบบแสดงข7อมูลท่ีอpานได7จากชิปบนบัตรประชาชน ผู7ใช7งานทำการเลือกบริการการ

เบิกจpายวัสดุฝrกในการยืมหรือคืน ผู7ใช7งานทำการเลือกการยืมอุปกรณD ระบบแสดงชpองอุปกรณDท่ีสามารถยืม

ได7 ผู7ใช7งานเลือกวัสดุฝrกท่ีต7องการยืม ยืนยันการยืม ระบบทำการบันทึกข7อมูล ชpองอุปกรณD  ถูกปลดล็อค นำ

วัสดุฝrกออกมา ป�ดชpองอุปกรณD และชpองอุปกรณDถูกล็อค ในสpวนการคืนอุปกรณD ผู7ใช7งานเลือกการคืนอุปกรณD 

ระบบแสดงเฉพาะชpองอุปกรณDท่ีผู7ใช7งานได7ทำการยืมไปเทpาน้ัน เลือกคืนวัสดุฝrก ยืนยันการคืน ชpองอุปกรณD

ถูกปลดล็อค นำวัสดุฝrกเก็บในชpองอุปกรณD ระบบตรวจสอบ RFID หากไมpถูกต7องระบบจะตรวจสอบ RFID 

ใหมpอีกคร้ัง เม่ือวัสดุฝrกตรงตามท่ียืมไป ป�ดชpองอุปกรณD ระบบบันทึกข7อมูล และชpองอุปกรณDถูกล็อค ในกรณี

ท่ีไมpต7องการยืมหรือคืนวัสดุฝrกสามารถยกเลิกการทำรายการได7 ระบบจะนำเข7าสูpหน7าจอหลัก 
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ภาพท่ี 2 ผังงานของระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD 
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2. การดำเนินการสร7างและติดต้ังชุดควบคุมระบบ 

 การทำงานของระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD Raspberry Pi จะเป�น

ตัวกลางการติดตpอกับระบบท้ังหมด Raspberry Pi จะทำการรับข7อมูลจากเคร่ืองอpานบัตรประจำตัว

ประชาชนแบบสมารDทการDด และ RFID บันทึกลงในฐานข7อมูลท่ีได7ติดต้ังไว7ใน Raspberry Pi เพ่ือความ

สะดวกในการแสดงข7อมูลการเบิกจpายวัสดุฝrกผpานทางเว็บเพจ Raspberry Pi จะทำการแสดงระบบการ

เบิกจpายวัสดุฝrกผpานหน7าจอทัชสกรีน เพ่ือแสดงข7อมูลการยืมคืนสำหรับผู7ท่ีต7องการทำการยืมคืนวัสดุฝrก 

Raspberry Pi จะทำการส่ัง Relay ก็ตpอเม่ือระบบเบิกจpายวัสดุฝrกได7มีการใช7งาน มีคำส่ังให7เป�ดชpองเก็บ

อุปกรณD Relay ก็จะทำงานทำให7กลอนประตูทำงานด7วย โดยทำการติดต้ังกลpองควบคุมระบบท่ีบรรจุวงจร 

พร7อม Raspberry Pi และจอทัชสกรีน บริเวณด7านข7างของตู7จัดเก็บวัสดุฝrกดังภาพท่ี 3 

 

           
(ก) (ข) 

 

ภาพท่ี 3 (ก) วงจรและการเช่ือมตpอกับอุปกรณDภายในตู7ควบคุม และ (ข) ติดต้ังอุปกรณDชุดล็อคกลอน

แมpเหล็ก และติดต้ังเคร่ืองอpานแท็ก RFID บริเวณด7านในของชpองเก็บอุปกรณD 

 

 3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐD 

  3.1 การทดสอบการยืม 

  เร่ิมจากผู7ใช7งานทำการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเข7ากับเคร่ืองอpานบัตรประชาชนแบบสมารDท

การDด เม่ือเสียบบัตรประจำตัวประชาชนแล7ว ระบบจะแสดงช่ือ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู7ใช7งาน และปุ�ม NEXT ระบบจะแสดงรายการยืมคืน ผู7ใช7งานทำการเลือกรายการยืม เม่ือกดปุ�มยืม ระบบ

แสดงรายการวัสดุฝrกแตpละชpอง เพ่ือให7ผู7ใช7งานสามารถเลือกยืมวัสดุฝrกท่ีต7องการยืมได7  เม่ือทำการเลือกยืม

วัสดุฝrกแล7ว ระบบทำการเป�ดชpองอุปกรณD หน7าจอแสดงข้ันตอนในการยืมวัสดุฝrก  นำวัสดุฝrกออกมา ป�ดชpอง

อุปกรณD และกดปุ�มเสร็จส้ิน ระบบทำการบันทึกข7อมูล และหน7าจอแสดงข7อมูล ขอบคุณท่ีใช7บริการ ให7ผู7ใช7

ดึงบัตรประจำตัวประชาชนออก จบข้ันตอนการยืม 
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ภาพท่ี 4 การใช7บัตรประชาชนเพ่ือเข7าสูpระบบ 

 

 

  
 

ภาพท่ี 5 ผู7ใช7งานทดสอบเมนูการยืม ระบบแสดงหน7าจอรายการวัสดุท่ีสามารถยืมได7 

 

  3.2 การทดสอบการคืน 

  เม่ือผู7ใช7งานเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเข7ากับเคร่ืองอpานบัตรแล7ว ให7ผู7ใช7งานทำการเลือกรายการ

คืน เม่ือกดปุ�มคืน ระบบแสดงรายการวัสดุฝrกแตpละชpองท่ีผู7ใช7งานได7ทำการยืมไป  เม่ือทำการเลือกระบบจะ

เป�ดชpองเก็บอุปกรณD หน7าจอแสดงข้ันตอนในการคืนวัสดุฝrก  นำวัสดุฝrกใสpคืนชpองเก็บ ป�ดชpองอุปกรณD และ

กดปุ�มตรวจสอบอุปกรณD ระบบจะทำการตรวจสอบ RFID ของวัสดุฝrก และจะทำการเตือนเม่ือผู7ใช7งานคืน

วัสดุฝrกไมpตรงชpอง  เม่ือผู7ใช7งานคืนวัสดุฝrกตรงชpอง ระบบจึงจะทำการบันทึกข7อมูลได7 และจะไปยังหน7าจอ

แสดงข7อมูล ขอบคุณท่ีใช7บริการ  ให7ผู7ใช7งานดึงบัตรประจำตัวประชาชนออก 

 

  
 

ภาพท่ี 6 ผู7ใช7งานทดสอบเมนูการคืน และผู7ใช7ท่ีไมpมีรายการยืมจะไมpสามารถคืนวัสดุได7 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1318 ~ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 หน7าจอข้ันตอนการคืนหน7าจอตรวจสอบอุปกรณD  

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 หน7าจอแสดงข7อความแจ7งเตือนเม่ือคืนวัสดุฝrกไมpตรงชpอง 

 

 

 
 

ภาพท่ี  9  ระบบแสดงการบันทึกข7อมูล 

 

 3.3 การทดสอบการแสดงรายละเอียดการยืมคืนวัสดุฝrกและการค7นหาประวัติการเบิกจpายวัสดุฝrก

ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD 
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ในการทำงานการบันทึกข7อมูลการใช7ของระบบ ผู7จัดทำได7สร7างฐานข7อมูลข้ึนมาเพ่ือจัดเก็บข7อมูลในการ

ยืมคืนวัสดุฝrก และแสดงรายละเอียดการยืมคืนวัสดุฝrกผpานทางหน7าเว็บเพจเพ่ืองpายตpอการเข7าถึงข7อมูล

สามารถดูรายละเอียดในการยืมคืนวัสดุฝrก และมียังชpองการค7นหา โดยค7นหาได7จากช่ือผู7ใช7งาน ช่ืออุปกรณD 

และวันท่ียืม ดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพท่ี 10 การทดสอบการแสดงรายละเอียดการยืมคืนวัสดุฝrก 

 

  4. ผลการทดสอบส่ิงประดิษฐD 

 ตารางท่ี 4.1  ตารางผลการทดลองการยืมวัสดุฝrก  

ผู7ใ
ช7ง

าน
 

ชpอ
งท

ี่ต7อ
งก

าร
ยืม

 

สถ
าน

ะข
อง

 

วัส
ดุฝ

rก  

ชpองที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

สำ
เร

็จ 

ไม
pสำ

เร
็จ  

1 1 วpาง ü                

2 2 วpาง   ü              

3 3 วpาง     ü            

4 4 วpาง       ü          

5 5 วpาง         ü        

6 6 วpาง           ü      

7 7 วpาง             ü    

8 8 วpาง               ü  

9 1-8 ไมpวpาง  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü 

10 1-8 ไมpวpาง  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü 
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จากตาราง 4.1 ผลการทดลองการยืมวัสดุฝrก โดยใช7บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาจำนวน 

10 คน ให7นักศึกษาคนท่ี 1-8 ยืมวัสดุฝrกในชpองท่ี 1-8 ตามลำดับ สpวนนักศึกษาคนท่ี 9-10 จะทำการยืมวัสดุ

ฝrกในชpองท่ี 1-8 ไมpได7 เน่ืองจากวัสดุฝrกได7ถูกทำการยืมไปแล7วท้ังหมด  การยืมวัสดุฝrกของนักศึกษาท้ัง 8 คน 

จะถูกบันทึกลงฐานข7อมูล สpวนนักศึกษาคนท่ี 9-10 ท่ียืมไมpสำเร็จจะไมpถูกบันทึกข7อมูล 

  ตารางท่ี 4.2  ตารางผลการทดลองการคืนวัสดุฝrก  

ผู7ใช7งาน เลขประจำตัวประชาชนผู7ใช7งาน ชpองที่ยืม 
ชpองที ่

ต7องการคืน 

การคืน 

สำเร็จ ไมpสำเร็จ 

1 167070021xxxx 1 1 ü  

2 167080019xxxx 2 2 ü  

3 167110006xxxx 3 3 ü  

4 354060045xxxx 4 4 ü  

5 267050103xxxx 5 5 ü  

6 167070028xxxx 6 6 ü  

7 167990036xxxx 7 7 ü  

8 167990041xxxx 8 8 ü  

9 167980000xxxx ไมpมีการยืม 1-8  ü 
10 167980001xxxx ไมpมีการยืม 1-8  ü 

 

   จากผลการทดลองการคืนวัสดุฝrก โดยใช7บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาท่ีได7ทำการยืมวัสดุ

ฝrกตามลำดับดังตารางท่ี 4.1 โดยในตารางท่ี 4.2 นักศึกษาคนท่ี 1-8 ทำการคืนวัสดุฝrกตามชpองเก็บอุปกรณDท่ี

ต7องการคืนในชpองเก็บอุปกรณDท่ีได7ยืมไป สามารถทำการคืนวัสดุฝrกได7สำเร็จ สpวนนักศึกษาคนท่ี 9-10 ทำการ

คืนไมpสำเร็จ และไมpสามารถคืนวัสดุฝrกในชpองใดได7 เน่ืองจากไมpมีข7อมูลการยืมในฐานข7อมูล 
 

อภิปรายผล  

 ระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีมีการบันทึกข7อมูลการเบิกจpายวัสดุฝrก โดยใช7บัตรประชาชนแบบสมารDทการDดในการ

ยืนยันตัวตนผู7เข7าใช7กpอนท่ีจะยืมวัสดุฝrกออกไปหรือนำกลับมาคืน มีสpวนตpอประสานผู7ใช7ผpานจอภาพทัชสกรีน

ส่ังงานควบคุมไปยังฮารDดแวรDได7อยpางสะดวกรวดเร็ว สามารถค7นหาข7อมูลประวัติการยืมคืนได7โดยงpาย ชpวย

ติดตามวัสดุฝrกให7อยูpในท่ีจัดเก็บอยpางเป�นระบบ สอดคล7องกับงานวิจัยของ นายวิวัฒนD จูวราหะวงศD (2545) 

เร่ืองระบบการยืมคืนหนังสือและซีดีรอม เพ่ือลดข้ันตอนการทำงานท่ีซับซ7อน เน่ืองจากระบบงานเดิมเป�นระบบ

การประมวลผลด7วยมือ หลังจากนำระบบคอมพิวเตอรDมาชpวยในการดำเนินงานแล7วได7กpอให7เกิดการทำงานท่ีเป�น

ระเบียบ ถูกต7อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล7องกับงานวิจัยของ ชลธิชา จิวารัตนพงศD 

(2551) เร่ืองการพัฒนาต7นแบบการประยุกตDใช7บัตรประชาชนสมารDทการDดในการรับบริการด7านสุขภาพ เพ่ือนำ

บัตรประชาชนสมารDทการDดมาใช7แทนบัตรประจำตัวผู7ป�วยและเข7ารับการรักษาได7ทุกโรงพยาบาล ผลพบวpาการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1321 ~ 

 

นำบัตรประชาชนสมารDทการDดมาประยุกตDใช7แทนบัตรประจำตัวผู7ป�วยน้ันทำให7การทำงานของเจ7าหน7าท่ีของ

โรงพยาบาลสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
 

สรุปผลและขpอเสนอแนะ  

 ผลการทดสอบการทำงานของระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD ได7แกp การ

ทดสอบการยืมวัสดุฝrก การทดสอบการคืนวัสดุฝrก และการทดสอบการแสดงรายละเอียดการยืมคืนวัสดุฝrกและ

การค7นหาประวัติการเบิกจpายวัสดุฝrกของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD ระบบการเบิกจpายวัสดุฝrกของ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD สามารถทำการยืมคืนวัสดุฝrกได7 มีการบันทึกข7อมูลลงในฐานข7อมูล สามารถ

อำนวยความสะดวกในการเก็บวัสดุฝrกให7เป�นระบบระเบียบและป�องกันการสูญหายของวัสดุฝrกได7 และสามารถ

ค7นหาตามช่ือผู7ใช7งาน ช่ืออุปกรณD และวันท่ียืม ได7อยpางถูกต7อง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรD คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณD ในการสนับสนุนห7องปฏิบัติการ ทรัพยากรและสถานท่ีในการดำเนินงาน 
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บทคัดย6อ  

บทความวิจัยมีวัตถุประสงคDเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนตDและศึกษาความพึงพอใจของผู7ชมสื่อดิจิทัล

คอนเทนตDเพ่ือสtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธDศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการพัฒนา

คลิปวิดีโอนำเสนอวิธีการทำอาหารในเมนูยอดนิยมจากเชฟของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 13 เมนู         

ซึ่งประกอบไปด7วยวิธีการปรุงอาหาร ประวัติความเปxนมาของอาหาร คุณคtาทางอาหารที่นำเสนอตtอผู7บริโภค 

และได7มีการประเมินผู7ดูคลิปวิดีโอจำนวน 400 คน พบวtา ภาพรวมคtาเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยูtในระดับมาก

ที่สุด (x̄ = 4.67, SD = 0.63) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู7ตอบแบบสอบถามสามารถถtายทอดและ

สื่อสารให7เกิดความเข7าใจได7 เพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความพึง

พอใจอยูtในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.89) อันดับสอง คือ เนื้อหาที่นำเสนอเข7าใจงtายมีความพึงพอใจ

อยูtในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.62) และอันดับสาม ความเหมาะสมของระยะเวลากับเน้ือหามีความ

พึงพอใจอยูtในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65, SD = 0.64) ตามลำดับ อีกทั้งแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมส่ือ

ดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพรวมคtาเฉลี่ยมี

แนวโน7มการตัดสินใจอยูtในระดับมาก (x̄ = 3.93, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู7ตอบ

แบบสอบถามเห็นวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมแนะนำขั้นตอนการทำอาหาร มีคtาเฉลี่ยอยูtในระดับ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.56, SD = 0.68) และเห็นวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมการมาทานอาหาร มีคtาเฉล่ีย

อยูtในระดับปานกลาง (x̄ =3.30, SD = 0.65) ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาส่ือ  ดิจิทัลคอนเทนตD  สtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธD  การตลาด 
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Abstract 

The research article aims to develop digital media content and study the satisfaction of 

digital content media audience to promote advertising and public relations at Dusit Narumol 

Food Center, Suan Dusit University. With the development of video clips presenting 13 popular 

dishes from chefs of Suan Dusit University, which includes cooking methods, history of food 

Nutritional value presented to consumers and has been evaluating 400 video clip viewers. The 

result, overall, the mean satisfaction was at the highest level (x̄ = 4.67, SD = 0.63). When 

considering the results, it was found that the number one respondents were able to convey 

and communicate to understand. To promote sales of Dusit Narumol Food Center, Suan Dusit 

University satisfaction was at the highest level (x̄ = 4.68, SD = 0.89). The second was the 

content presented, easy to understand, the satisfaction was at the highest level (x̄ = 4.68, SD 

= 0.62) and the third place. Of the time and the content were satisfied at the highest level (x̄ 

= 4.65, SD = 0.64), respectively. Moreover, the decision trend after viewing digital media 

promotional content of Dusit Narumol Food Center, Suan Dusit University. Overall, the mean 

tended to make decision at a high level (x̄ = 3.93, SD = 0.66). When considering each question, 

it was found that number one, the respondents saw that VDO clips were helpful in promoting 

the cooking process. The mean was at the highest level (x̄ = 4.56, SD = 0.68) and that the VDO 

clip helped to promote eating. The mean was at the moderate level (x̄ = 3.30, SD = 0.65), 

respectively. 

 

Keywords: Media development, Digital content, Advertising promotion, Marketing 

 

บทนำ 

เทคโนโลยีดิจิทัลในป�จจุบันที่เข7าสูtยุค Thailand 4.0 เข7ามามีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยอยtาง

มาก คนทั่วโลกสามารถติดตtอสื่อสารกันได7โดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที่ ทำให7สามารถค7นคว7า

ข7อมูลขtาวสารจากแหลtงตtาง ๆ ได7อยtางกว7างขวาง รวดเร็วและไมtจำกัดปริมาณ (วิภาดา พิทยาวิรุฬหD และณักษD 

กุลิสรD, 2557) สtงผลให7มีการเปลี่ยนแปลงตtอพฤติกรรมด7านตtาง ๆ ของผู7บริโภค เชtน การเสพสื่อ ไมtวtาจะเพ่ือ

ความรู7 ความเพลิดเพลิน ความบันเทิงใจ การจับจtายใช7สอย ทำให7หลายองคDกรนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข7ามา

เปxนกลไกหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อกtอให7เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด7านการบริการ และการใช7งานท่ี

ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น เปxนการเตรียมความพร7อมที่จะรองรับความต7องการจากทางฝ��งผู7บริโภคที่จะขยายตัว
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สูงขึ้นอยtางมาก (สมารDทเกริดไทยแลนดD, 2561) ด7านการใช7สื่อดิจิทัลของคนไทย พบวtา ประชากรทั้งหมด 68

ล7านคน มีผู7ใช7อินเทอรDเน็ต 38 ล7านคนคิดเปxนร7อยละ 56 ของประชากรทั้งหมด และใน 38 ล7านคน มีการใช7

งาน Social Media ท้ังหมด (วีอารD โซเชียล, 2559) จึงทำให7การตลาดมีการแขtงขันท่ีสูงข้ึน ผู7ประกอบการสtวน

ใหญtจึงหันมาให7ความสำคัญกับการเลือกใช7สื่อทางการสื่อสารผtานชtองทางตtาง ๆ ที่มีความหลากหลายและ

ครอบคลุม สามารถจูงใจผู 7บริโภคให7ได7มากยิ ่งขึ ้น การนำสื ่อดิจิทัลเข7ามาใช7เนื ่องจากมีต7นทุนต่ำ แตtมี

ประสิทธิภาพในการเข7าถึงกลุtมเป�าหมายหรือกลุtมลูกค7าได7 (วิภาดา พิทยาวิรุฬหD และณักษD กุลิสรD, 2557) ด7วย

การผลิตเน้ือหาและการส่ือสารอยtางมีประสิทธิภาพผtานเคร่ืองมือส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีอัตลักษณDที่โดดเดtนและเชี่ยวชาญด7านอารหารและบริการจึงบูรณาการการ

ทำงานรtวมกันระหวtางหนtวยงานที่ผลิตและให7บริการด7านอาหาร ไมtวtาจะเปxนทั้ง Home Bakery, โรงแรม     

สวนดุสิตเพลสและสวนดุสิตเดลิเวอรDรี่และยังมีอีกหลายหนtวยงานที่ทำงานรtวมกันจึงกลายมาเปxนสวนดุสิต

นฤมล  ดังน้ันผู7วิจัย จึงได7มีแนวคิดในการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธDศูนยD

อาหารดุสิต นฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือกระตุ7นการรับรู7 และความสนใจจากผู7บริโภค  
 

วัตถุประสงค5การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสtงเสริมสtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธDศูนยDอาหารดุสิตนฤมล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู7ชมสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธDศูนยD

อาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตดlานเน้ือหา 

การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู7วิจัยได7พัฒนาส่ือวิดีโอในศูนยDอาหารดุสิตนฤมล ได7แกt เมนูอาหาร และข้ันตอนวิธีการ 

 

ขอบเขตดlานประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 

กลุtมตัวอยtางท่ีใช7ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได7แกt บุคคลท่ัวไปท่ีรับชม VDO ในเพจ ศูนยDอาหารดุสิตนฤมล 

จำนวน 400 คน 
 

ขอบเขตดlานระยะเวลา 

  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5ศูนย5อาหารดุสิต

นฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1.1 ศึกษาเนื้อหา ขอบเขตของเนื้อหาที่ต7องการผลิตสื่อในที่นี้ ทางศูนยDอาหารดุสิตนฤมล ต7องการ

ให7แสดงถึงความเปxนมืออาชีพของบุคลากร ภายในศูนยDฝ�กปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด7วยการสอนทำอาหารท้ังอาหารคาว และขนม 

1.2 ศึกษากลุtมเป�าหมาย หรือผู7ชม เชtน เพศ วัย ความสนใจเกี่ยวกับการชมสื่อเกี่ยวกับการสอน

ทำอาหาร หรือรายการทำอาหาร ระยะเวลาของคลิปวิดีโอท่ีต7องการชม 

1.3 วางแผนการผลิตสื่อคลิปวิดีโอ ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู7วิจัยได7รtวมวางแผนกับทางศูนยDอาหาร

ดุสิตนฤมล ถึงส่ิงท่ีต7องการนำเสนอให7แกtผู7ชม 

 1) Why ผลิตทำไม สื่อคลิปวิดีโอที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงคDเพื่อ ประชาสัมพันธDสtงเสริมการ

ขาย เพ่ือเผยแพรtความรู7ในการทำอาหาร และเกิดความเพลิดเพลิน 

 2) Who เพื่อใคร สำหรับผู7ชมหรือกลุtมเป�าหมายนั้นมีความสำคัญอยtางมาก ในที่นี ้แบtง

ออกเปxน 2 กลุtมตามวัตถุประสงคD ได7แกt ผู7ที่อยูtระแวกศูนยDอาหารซึ่งเปxนกลุtมที่จะเปxนลูกค7าเข7ามาซื้ออาหาร

จากศูนยDอาหารฯ และผู7ท่ีสนใจในการทำอาหาร 

 3) What ผลิตเรื่องอะไร ในท่ีนี้ตามวัตถุประสงคDท่ีกำหนดคือ การสอนทำอาหารอยtางรวดเร็ว 

งtาย และความยาวของคลิปวิดีโอไมtเกิน 5 นาที 

 4) How รูปแบบอยtางไร ในการพัฒนาสื่อวิดีโอสอนทำอาหารนี้ จะทำในรูปแบบเสมือน ผู7ทำ

อาหารสนทนา (Dialogue) กับผู7ชมเพ่ือให7ผู7ชมรู7สึกเปxนสtวนหน่ึงกับส่ือท่ีพัฒนาข้ึน 

1.4 ถtายทำตามแผนท่ีได7กำหนด โดยมีการกำหนดซีนของวิดีโอดังน้ี 

 1) ช่ือของรายการอาหารท่ีจะทำ ซ่ึงในสtวนน้ีใช7เปxนภาพตัวอยtางของวิดีโอด7วย 

 2) ผู7ทำอาหารแนะนำตัว พร7อมพูดถึงอาหารท่ีจะทำ 

 3) ภาพของรายการวัตถุดิบท่ีใช7ในการทำอาหาร 

 4) แสดงการทำอาหารโดยถtายระยะใกล7เพื่อให7เห็นการทำอยtางชัดเจน โดยผู7ทำอาหารจะ

บรรยายการทำไปด7วยเหมือนการสอนจริง 

 5) หลังจากทำอาหารเสร็จแล7วผู7ทำอาหารยกอาหารให7ชมในมุมมองปกติ 

 6) แสดงภาพท่ีมีข7อมูลในการติดตาม ติดตtอทางศูนยDอาหารดุสิตนฤมล 

1.5 ตัดตtอวิดีโอ ตามซีนที่กำหนด โดยใสtคำบรรยายใต7คลิป และเพิ่มเสียงพื้นหลังเพื่อความ

เพลิดเพลินในการรับชม 
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1.6 มีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อดิจิทัลคอนเทนตDโดยการให7ผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทtานที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหาร และเรื่องการจัดทำสื่อดิจิทัลคอนเทนตDตรวจสอบเนื้อหาของสื่อ แล7วนำมา

ปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเผยแพรtตtอไป 

 

2. การศึกษาความพึงพอใจของผูlชมสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5

ศูนย5อาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การวิจัยคร้ังน้ีเปxนการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุtมตัวอยtางท่ีใช7ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได7แกt บุคคลท่ัวไปท่ี

รับชม VDO ในเพจ ณ ศูนยDอาหารดุสิตนฤมลชtวงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 เนื ่องจาก

ประชากรมีขนาดใหญtและไมtทราบจํานวนประชากรที่แนtนอน ผู7วิจัยจึงใช7สูตรการคำนวณหาขนาดกลุtม

ตัวอยtางของ W.G. Cochran (1953) โดยกำหนดระดับความเชื ่อมั ่นร 7อยละ 95 และระดับคtาความ

คลาดเคลื่อนร7อยละ 5 (กัลยา วานิชยDบัญชา, 2549) เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหD

ข7อมูล ผู7วิจัยจึงใช7ขนาดกลุtมตัวอยtางจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยtาง ซึ่งถือได7วtาผtานเกณฑDตามที่เงื่อนไขกำหนดคือ

ไมtน7อยกวtา 384 ตัวอยtาง โดยการใช7วิธีการสุtมกลุtมตัวอยtางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมีการ

ถามข7อคำถามเบ้ืองต7น (Screening Question) เพ่ือให7ได7กลุtมตัวอยtางท่ีแท7จจริง  

เครื่องมือที่ใช7ในการเก็บรวมรวมข7อมูลเพื่อดำเนินงานวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู7วิจัยเปxนผู7สร7าง

ข้ึนเพ่ือใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลได7จำแนกหัวข7อออกเปxน 2 สtวน คือ (1) ชุดคำถามเก่ียวกับข7อมูลสtวนบุคคล 

จำนวน 5 ข7อ (2) ความพึงพอใจของผู7ชมวีดีโอศูนยDอาหารดุสิตนฤมล จำนวน 10 ข7อ และ (3) แนวโน7มการ

ตัดสินใจหลังการชมสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำนวน 2 ข7อ โดยสtวนที่ 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเปxนแบบเลือกตอบมีมาตราสtวนประมาณคtา 5 

ระดับ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามโดยการหาคtาความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach,  

L. J. (1970) ซ่ึงได7คtาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทtากับ 0.82 ข7อคำถามมีเกณฑDในการแปลความหมายของระดับความ

คิดเห็น มีดังน้ี 

 

คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวtา  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวtา  พึงพอใจระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวtา  พึงพอใจระปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวtา  พึงพอใจระดับน7อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวtา  พึงพอใจระดับน7อยท่ีสุด 
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 การวิเคราะหDข7อมูลด7วยการนำข7อมูลที่รวบรวมได7จากการสอบถามกลุtมตัวอยtางจะถูกนำมา

ประมวลผลด7วยโปรแกรมโปรแกรม SPSS ซึ่งตัวแปรตtาง ๆ จะถูกนำมาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพข7อมูลให7อยูtใน

รูปตัวเลขแล7วนำมาวิเคราะหDด7วยสถิติเชิงพรรณนา และเขียนอธิบายในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 

    1. การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5ศูนย5อาหาร

ดุสิตนฤมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ได7สื ่อดิจิทัลในรูปแบบ คลิปวิดีโอที่นำเสนอวิธีการทำอาหารในเมนูยอดนิยมจากเชฟของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 13 เมนู (13 คลิป) ซึ่งประกอบไปด7วยวิธีการปรุงอาหาร ประวัติความเปxนมา

ของอาหาร คุณคtาทางอาหารท่ีนำเสนอตtอผู7บริโภค และนำเสนอในรูปโปสเตอรD จำนวน 2 แผtน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 คลิปวีดีดโอทั้ง 13 คลิป 
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2. การศึกษาความพึงพอใจของผูlชมสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5ศูนย5

อาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในการนำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตtอการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการ

ขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยประเมินจากกลุtมผู7ใช7จำนวน 400  คน โดยใช7       

มาตรสtวนประมาณคtา 

 

ตารางท่ี1 แสดงจำนวนและร7อยละข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 

ขlอมูลส6วนบุคคลของผูlตอบแบบสอบถาม จำนวน รlอยละ 

เพศ 

1) ชาย 272 68.00 

2) หญิง 128 32.00 

รวม 400 100.00 

อายุ 

1) ต่ำกวtาหรือเทียบเทtา 20 ปG 25 6.25 

2) 21-30 ปG 327 81.75 

3) 31-40 ปG                                     13 3.25 

4) 41-50 ปG 17 4.25 

5) 51-60 ปG                     18 4.50 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา 

1) ต่ำกวtาปริญญาตรี 50 12.50 

2) ปริญญาตรี  340 85.00 

3) ปริญญาโท       7 1.75 

4) ปริญญาเอกหรือสูงกวtา 3 0.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ 

1) นักเรียน/นักศึกษา 280 70.00 

2) พนักงานเอกชน 52 13.00 

3) ธุรกิจสtวนตัว/เจ7าของกิจการ 25 6.25 

4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 
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ขlอมูลส6วนบุคคลของผูlตอบแบบสอบถาม จำนวน รlอยละ 

5) รับจ7างอิสระ 12 3.00 

6) แมtบ7าน 4 1.00 

7) อ่ืน ๆ  7 1.75 

รวม 400 100.00 

รายไดlต6อเดือนของผูlตอบแบบสอบถาม   

1) ต่ำกวtาหรือเทtากับ 15,000 บาท   299 74.75 

2) 15,001-30,000 บาท           83 20.75 

3) 30,001-45,000 บาท                 8 2.00 

4) 45,001-60,000 บาท             3 0.75 

5) 60,001 บาท ข้ึนไป 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร7อยละของข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถามที่ใช7วิจัย พบวtา ผู7ใช7

สtวน ใหญtเปxนเพศชายมากกวtาเพศหญิง คิดเปxนร7อยละ 68.00 และมีอายุระหวtาง 21-30 ปG  มากที ่สุด 

รองลงมามีอายุ ต่ำกวtาหรือเทียบเทtา 20 ปG  และอายุระหวtาง 51-60 ปG  และอายุระหวtาง 41-50 ปG  และอายุ 

31-40 ปG  คิดเปxนร7อยละ 81.75, 6.25, 4.50, 4.25 และ 3.25 ตามลำดับ สtวนใหญtมีระดับการศึกษาอยูtท่ีระดับ

ปริญญาตรี ลองลงมาต่ำกวtาปริญญาตรี และปริญญาโท และปริญญาเอกหรือสูงกวtา คิดเปxนร7อยละ 85.00, 

12.50, 1.75, 0.75 ตามลำดับ สtวนใหญtมีอาชีพเปxนนักเรียน /นักศึกษา  ลองลงมาพนักงานเอกชน, และธุรกิจ

สtวนตัว /เจ7าของกิจการ  และรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  และ รับจ7างอิสระ และอื่น ๆ และแมtบ7าน คิดเปxนร7อยละ

70.00, 13.00, 6.25, 5.00, 3.00, 1.75 และ 1.00 ตามลำดับ สtวนใหญtมีรายได7ตtอเดือนอยู tท่ีต่ำกวtาหรือ

เทtากับ 15,000 บาท   ลองลงมา15,001- 30,000 บาท และ 30,001- 45,000 บาท  และ 60,001 บาท ขึ้นไป  

และ 45,001- 60,000 บาท   ตามลำดับ  คิดเปxนร7อยละ 74.75,  20.75, 2.00,  1.75, และ 0.75 ตามลำดับ            

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคtาเฉลี่ยและสtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโดยการชมสื่อดิจิทัลคอนเทนตDในการ

พัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 รายการ X S.D. แปลผล ลำดับ 

1 เน้ือหาท่ีนำเสนอเข7าใจงtาย 4.68 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเน้ือหา 4.65 0.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

3. ความเหมาะสมของภาพ เสียง และเน้ือหา 4.63 0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 
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 รายการ X S.D. แปลผล ลำดับ 

4. ความเหมาะสมในการจัดลำดับการเสนอ 4.60 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

5. ส่ือมีความนtาสนใจในการนำเสนอ 4.64 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

6. สื ่อมีการเลือกใช7ภาษาที ่เหมาะสมกับเนื ้อหาและ

กลุtมเป�าหมาย  

4.64 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

7. ส่ือสามารถถtายทอดและส่ือสารให7เกิดความเข7าใจได7 4.68 0.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

8. หลังจากชมสื่อเกิดการรับรู7 และกระตุ7นให7เกิดการ

อยากไปทานอาหาร 

4.58 0.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

9. วิดีทัศนDมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธDการ

รับประทานอาหาร 

4.63 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตtอสื่อดิจิทัลคอนเทนตD 

(Video) เพ่ือสtงเสริมศูนยDอาหารดุสิตนฤมล 

4.64 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 ค6าเฉล่ียรวม 4.64 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงคtาเฉล่ียและสtวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโดยการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD

เพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพรวมคtาเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยูtใน

ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.67, SD = 0.63) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู7ตอบแบบสอบถามสามารถ

ถtายทอดและสื่อสารให7เกิดความเข7าใจได7 เพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต” มีความพึงพอใจอยูtในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.68, SD = 0.89) อันดับสอง คือ เน้ือหาท่ีนำเสนอเข7าใจงtาย

มีความพึงพอใจอยูtในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.68, SD = 0.62) และอันดับสาม ความเหมาะสมของระยะเวลากับ

เน้ือหามีความพึงพอใจอยูtในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65, SD = 0.64) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงคtาเฉลี่ยและสtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมสื่อดิจิทัลคอน

เทนตDในการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 รายการ x̄ S.D. แปลผล ลำดับ 

1 ทtานคิดวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมการมา

ทานอาหารมากน7อยเพียงใด 

3.30 0.65 ปานกลาง 2 

2. ทtานคิดวtาคลิป VDO เพื่อแนะนำขั้นตอนการทำอาหาร

มีผลตtอการตัดสินใจของทtานมากน7อยเพียงใด 

4.56 0.68 มากท่ีสุด 1 

 ค6าเฉล่ียรวม 3.93 0.66 มาก  
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 จากตารางที่ 3 แสดงคtาเฉลี่ยและสtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมส่ือ

ดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพรวมคtาเฉลี่ยมี

แนวโน7มการตัดสินใจอยูtในระดับมาก (x̄ = 3.93, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู7ตอบ

แบบสอบถามเห็นวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมแนะนำขั้นตอนการทำอาหาร มีคtาเฉลี่ยอยูtในระดับ

มากที่สุด (x̄ = 4.56, SD = 0.68) และเห็นวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมการมาทานอาหาร มีคtาเฉล่ีย

อยูtในระดับปานกลาง (x̄ =3.30, SD = 0.65) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

สื่อดิจิทัลดิจิทัลคอนเทนตDที่ผู7วิจัยทำการพัฒนาขึ้น คือ VDO ที่นำเสนอเมนูอาหาร และขั้นตอน

วิธีการ เพ่ือกระตุ7นรับรู7ของผู7บริโภค และประชาสัมพันธDศูนยDอาหารดุสิตนฤมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให7เปxนท่ี

รู7จักมากยิ่งขึ้น หลังจากการทำวิจัยเราได7มีการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปด7วยการทำแบบประเมินพฤติ

กรรมเพื่อนำข7อมูลมาวิเคราะหDและทำการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนตDให7ตรงตามความต7องการของผู7ชมสื่อหลัง

จากนั้นเราได7ทำสื่อดิจิทัลคอนเทนตDออกมาและได7ทำการประเมินความพึงพอใจโดยการทำแบบประเมินความ

พึงพอใจเราได7พบวtา ผู7ทำแบบประเมินมีความสนใจในการท่ีจะมาทานอาหารภายในศูนยDอาหารดุสิตนฤมลเพ่ิม

มากขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาศูนยDอาหารสวนดุสิตนฤมล มีความสอดคล7องกับวิสัยทัศนDของมหาวิทยาลัยตาม

แผนกลยุทธDมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ท่ีมุtงเน7นให7มหาวิทยาลัยเปxนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ท่ี

มีอัตลักษณDโดดเดtนทางด7านอาหาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563) ดังนั้น การจัดทำสื่อดิจิทัลคอนเทนตDจึง

นับเปxนการเผยแพรtตลอดจนการเชิญชวนให7นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมารับประทานอาหารที่ครัว

สวนดุสิตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปxนการสtงเสริมหลักสูตรทางด7านภาควิชาคหกรรมศาสตรD ซึ่งทางมหาวิทยามี

หลักสูตรเป«ดสอนท้ังในภาคปริญญาตรี และการฝ�กอบรมสอนทำอาหารระยะส้ันสำหรับบุคคลท่ัวไปอีกด7วย 

 

สรุปผลและขlอเสนอแนะ  

1. เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5ศูนย5อาหารดุสิตนฤมล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มีการดำเนินการจัดทำสื่อดิจิทัลคอนเทนตDในการสtงเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธDศูนยDอาหาร

ดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในรูปแบบคลิปวีดีโอที่มีการแนะนำศูนยDอาหาร ตลอดจนการสอนทำอาหาร 

อาทิ แกงฮังเล ค่ัวกล้ิง เค7กกล7วยหอม หม7อแกงเผือก ฯลฯ ซ่ึงเปxนสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เน้ือหา

ของคลิปเน7นการใช7ภาษาท่ีเข7าใจงtาย มีการอธิบายข้ันตอนพร7อมภาพประกอบโดยละเอียด 
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2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูlชมสื่อดิจิทัลคอนเทนต5เพื่อส6งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ5

ศูนย5อาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู7ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตtอการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขายของ

ศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหญtเปxนเพศชายมากกวtาเพศหญิง คิดเปxนร7อยละ 68.00 และมี

อายุระหวtาง 21-30 ปG มากที่สุด รองลงมามีอายุ ต่ำกวtาหรือเทียบเทtา 20 ปG และอายุระหวtาง 51-60 ปG และ

อายุระหวtาง 41-50 ปG และอายุ 31-40 ปG คิดเปxนร7อยละ 81.75, 6.25, 4.50, 4.25 และ 3.25 ตามลำดับ สtวน

ใหญtมีระดับการศึกษาอยูtที่ระดับปริญญาตรี รองลงมาต่ำกวtาปริญญาตรี และปริญญาโท และปริญญาเอกหรือ

สูงกวtา คิดเปxนร7อยละ 85.00, 12.50, 1.75, 0.75 ตามลำดับ สtวนใหญtมีอาชีพเปxนนักเรียน/นักศึกษา 

รองลงมาพนักงานเอกชน, และธุรกิจสtวนตัว/เจ7าของกิจการ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ รับจ7างอิสระ 

และอื่น ๆ และแมtบ7าน คิดเปxนร7อยละ70.00, 13.00, 6.25, 5.00, 3.00, 1.75 และ 1.00 ตามลำดับ สtวนใหญt

มีรายได7ตtอเดือนอยูtที่ต่ำกวtาหรือเทtากับ 15,000 บาท  รองลงมา 15,001-30,000 บาท และ 30,001-45,000 

บาท และ 60,001 บาท ขึ้นไป และ 45,001-60,000 บาท  ตามลำดับ  คิดเปxนร7อยละ 74.75,  20.75, 2.00,  

1.75, และ 0.75 ตามลำดับ 

ผู7ตอบแบบประเมินสtวนใหญtมีความพึงพอใจโดยการชมสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพื่อสtงเสริมการขาย

ของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพรวมคtาเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยูtในระดับมากที่สุด  

(x̄ = 4.67, SD = 0.63) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู 7ตอบแบบสอบถามสามารถถtายทอดและ

สื่อสารให7เกิดความเข7าใจได7 เพื่อสtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” มีความพึง

พอใจอยูtในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.89) อันดับสอง คือ เนื้อหาที่นำเสนอเข7าใจงtายมีความพึงพอใจ

อยูtในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.62) และอันดับสาม ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหามี 

ความพึงพอใจอยูtในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.65, SD = 0.64) ตามลำดับ 

ผู7ตอบแบบประเมินสtวนใหญtแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมสื่อดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือ

สtงเสริมการขายของศูนยDอาหารดุสิตนฤมลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพรวมคtาเฉลี่ยมีแนวโน7มการตัดสินใจอยูt

ในระดับมาก (x̄ = 3.93, SD = 0.66) เมื่อพิจารณารายข7อพบวtา อันดับหนึ่ง ผู7ตอบแบบสอบถามเห็นวtาคลิป 

VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมแนะนำขั้นตอนการทำอาหาร มีคtาเฉลี ่ยอยู tในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56,  

SD = 0.68) และเห็นวtาคลิป VDO มีสtวนชtวยในการสtงเสริมการมาทานอาหาร มีคtาเฉลี่ยอยูtในระดับปานกลาง 

(x̄ =3.30, SD = 0.65) ตามลำดับ 
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ขlอเสนอแนะ 

1. ขlอเสนอแนะสำหรับการนำมาผลจากวิจัยไปใชl 

- ผู7ประกอบ (ศูนยDอาหารฯ) การควรทำการตลาดโดยเจาะไปยังกลุtมเป�าหมายที่เปxนกลุtมนักศึกษา 

เพื่อให7เป�าหมายสามารถเข7าถึงสินค7าและบริการได7อยtางเต็มที่ เนื่องจากการตอบสนองของผู7บริโภคนั้นไมtได7

เกิดข้ึนทันที 

- ผู7ประกอบการ (ศูนยDอาหารฯ) ควรให7ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลที่มีอยูtแล7ว และมีการนำเสนอ

ข7อมูลที่มีความโดดเดtน และนtาสนใจ ควบคูtไปกับการปรับปรุงสื่อที่นำเสนอให7มีความทันสมัยอยูtเสมอ เพื่อให7

สามารถตอบสนองความต7องการผู7บริโภค  

2. ขlอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต6อไป 

- ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของรสชาติอาหารศูนยDอาหารดุสิตนฤมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตลอดจนการพัฒนาเมนูอาหารกลางวันท่ีมีความหลากหลาย 

- ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู7เข7ารับประทานอาหาร ณ ศูนยDอาหารดุสิตนฤมล ทุกภาค

เทอมการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให7ดีย่ิงข้ึน 

- ควรมีการสtงเสริมให7มีการวิจัยและพัฒนาในสtวนของ mobile application เพื่อการสั่งอาหาร

และการชำระเงินผtานระบบออนไลนDในศูนยDอาหารดุสิตนฤมล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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The effect of cooperative teaching methods that affect the competencies for 

the undergraduate students Nakhon Sawan Rajabhat University  
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บทคัดยCอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือที่มีตuอสมรรถนะที่จำเปvนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคD กลุuมตัวอยuางเปvนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7นในภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD จำนวน 30 คน ได7มาโดยการเลือกแบบสุuมอยuางงuาย ได7รับการจัดการเรียนรู7

แบบรuวมมือ เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย 1) การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7น จำนวน 30 ข7อ 3) แบบประเมินสมรรถนะท่ี

จำเปvนสำหรับผู7เรียน ซึ่งเปvนแบบประเมินสมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน 6 ด7าน ได7แกu 1) สมรรถนะการเปvน

ผู7นำ 2)  สมรรถนะการตัดสินใจ 3)  สมรรถนะการสื่อสารและเทคโนโลยี 4)  สมรรถนะการจัดการความ

ขัดแย7ง 5) สมรรถนะการสร7างความไว7วางใจ  6) สมรรถนะการอยูuรuวมในสังคม  

 ผลการวิจัยพบวuา  

 1. ผลของการศึกษาข7อมูลจากการประเมินสมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียนของนักศึกษาที่ได7รับการ

จัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ พบวuาสมรรถนะท่ีจำเปvนด7านท่ีเพ่ิมข้ึนอยuางชดเจนได7แกu 1) สมรรถนะการอยูuรuวมกัน 

2) สมรรถนะการเปvนผู7นำ 3) สมรรถนะการตัดสินใจ 

          2. คuาเฉลี่ยและสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์รายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7

เบื้องต7นที่ได7รับ การจัดการเรียนรู7พลศึกษาแบบรuวมมือ กuอนการทดลอง มีคuาเฉลี่ยเทuากับ 12.30 คะแนนสuวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทuากับ 2.44 หลังการทดลอง มีคuาเฉลี่ยเทuากับ 24.10 คะแนนสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทuากับ 1.88 หลังการทดลองมีคะแนนสูงกวuากuอนการทดลองอยuางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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คำสำคัญ :  การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ สมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน  

 

Abstract 

This research aimed to study the effect of cooperative learning management on the 

necessary competencies of undergraduate students of the Faculty of Education. Nakhon 

Sawan Rajabhat University The samples were undergraduate students. In the second semester 

of Academic Year 2019 , 30  people who studied the Scout Director and Guidance Course at 

Nakhon Sawan Rajabhat University were randomly selected. Received a cooperative learning 

arrangement Research Tools 1) 10 cooperative learning management plans 2) 30 items of the 

scout director's course achievement test and visualization 3 )  the required competency 

assessment form for learners This is the assessment of the competencies required for learners 

in 6 areas: 1) Leadership Competency 2) Decision Making Performance 3) Communication and 

Technology Competency 4) Conflict Management Performance 5) Trust Building Performance 

6 )  Conflict Performance Live in society With a confidence value of 0 . 7 9 , the results were 

analyzed for the mean. Standard deviation  

The research results were as follows: 

1 .  The results of the study of information from the exercises required for the learner of 

the students who received the lecture learning management that at least the additional 

departments included 1 )  the cohabitation division 2 )  leadership power 3 )  administrative 

mission. 

2. Mean and standard deviation of the achievement of the course director, Scout director 

and Girl Scout, the basic knowledge gained the mean of the co-operative physical education 

learning management was 12.30 points, the standard deviation of 2.44 after the experiment, 

the mean was 24.10 points, the standard deviation of 1.88 After the experiment, the score 

was significantly higher than before the experiment. Statistically significant at the .05 level. 

 

Keywords: Cooperative learning, Competencies required for learners 
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บทนำ 

สภาพสังคมป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยuางรวดเร็วรวมถึงการเข7าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ

ตuาง ๆ ที ่เข7ามามีแคuบทบาทสู uสภาพสังคมไทยการดำเนินชีวิต รวมถึงรูปแบบการศึกษาทำให7เกิดการ

เปล่ียนแปลงในด7านตuาง ๆ โดยเฉพาะอยuางย่ิงในด7านของโครงสร7างและระบบการศึกษา โดยมีการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและสuงเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษยDของชาติให7มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคDของสังคม

มากขึ้น โดยจะเน7นในด7านตuาง ๆ ได7แกu ความสมบูรณDแข็งแรงของรuางกายและจิตใจ สติป�ญญา ความรู7และ

คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูuรuวมกับผู7อื่นได7อยuางมีความสุข โดยการจัด

การศึกษาจะต7องยึดหลักที่วuา ให7ผู7เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู7และพัฒนาตนเองได7 ซึ่งสอดคล7องกับ 

สำนักงานสถาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหuงชาติ. (2563: ออนไลนD) กระบวนการจัดการเรียนรู 7ใน

สถานศึกษาและหนuวยงานที่เกี่ยวข7องจึงมีสuวนสำคัญในการดำเนินการจัดหาสาระและกิจกรรมให7สอดคล7องกับ

เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของผู7เรียนโดยต7องคำนึงถึงความแตกตuางระหวuางบุคคล การฝ¢กทักษะ

การคิดการจัดการการเผชิญหน7าและการประยุกตDความรู7มาใช7เพื่อป£องกันและแก7ไขป�ญหา ผู7เรียนสามารถ

เรียนรู7ได7เรียนรู7จากประสบการณDจริงได7มีการฝ¢กปฏิบัติให7ได7ทำจริงคิดเปvนทำเปvนและเกิดการเรียนรู7อยuาง

ตuอเน่ือง ซ่ึงการเรียนในป�จจุบันผู7เรียนยังขาดการมีภาวะผู7นำ ไมuสามารถตัดสินใจกับการทำงาน และยังมีทักษะ

การสื ่อสารลดน7อยลง เนื ่องจากป�จจุบันเปvนยุคที ่ม ีสมารDทโฟนและโซเชียล เข7ามาอยู uร uวมในการใช7

ชีวิตประจำวันจึงทำให7การส่ือสารและปฏิสัมพันธDของผู7เรียนในป�จจุบันลดน7อยลง และจะทำให7เกิดป�ญหาความ

ขัดแย7งในการทำงานรuวมกัน ตuางฝ¥ายตuางไมuพูดคุยปรึกษา จึงอาจทำให7เกิดความไมuไว7วางใจในการทำงาน

รuวมกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตuางและจะสuงผลไปยังอนาคตในการทำงาน จึงจำเปvนที่จะต7องปลูกฝ�งคุณธรรม

จริยธรรมคuานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคDไว7ในรายวิชา รวมถึงสมรรถนะและทักษะที่ผู7เรียนซ่ึง

ควรเกิดข้ึนหลังจากปฏิบัติกิจกรรม 

สมรรถนะและทักษะเปvนสิ่งที่จำเปvนที่จะต7องเกิดขึ้นกับผู7เรียนหลังจากที่ได7รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเนื่องจากเปvนสิ่งที่ผู7เรียนจะต7องเตรียมความพร7อมสำหรับนำตัวเองเข7าสูuวัยทำงานในอนาคต 

นอกจากสมรรถนะท่ีเปvนทางวิชาชีพของตนเองท่ีจำเปvนต7องมี ยังมีสมรรถนะและทักษะด7านตuางๆ ท่ีจำเปvนต7อง

ในการประกอบอาชีพหรือการอยูuรuวมกับผู7อ่ืนในสังคม  เชuน สมรรถนะหรือทักษะการส่ือสารและมนุษยสัมพันธD

ซึ่งเปvนศิลปะในการสร7างเสริมความสัมพันธDอันดีแกuกันระหวuางบุคคล เพื่อให7ได7มาซึ่งความรักใครu ความนับถือ 

ความจงรักภักดี และความรuวมมือ รวมถึงสมรรถนะหรือทักษะการแก7ป�ญหาหรือจัดการความขัดแย7งในการ

ทำงานและบริหารงาน เพราะการปฏิบัติงานไมuวuาในตำแหนuงใดๆ ก็จะต7องเผชิญกับป�ญหาและสภาวะการณD

ตuางๆ ดังนั้นความสามารถในการจัดการกับป�ญหาที่เกิดขึ้นได7อยuางมีระบบ ไมuเกิดความเครียดทางกายจิตใจ

เปvนสิ่งที่จำเปvนที่จะทำให7ป�ญหาไมuลุกลามเปvนป�ญหาใหญuโต เปvนต7น สมรรถนะและทักษะจึงเปvนสิ่งสำคัญล7วน
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เปvนสิ่งที่จำเปvนที่นักศึกษาควรเรียนรู7เพื่อเปvนการเตรียมความพร7อมในการก7าวสูuวัยทำงาน และยังเปvนกุญแจ

สำคัญท่ีสามารถทำให7ประสบความสำเร็จในระยะยาว 

  วิธีการจัดการเรียนรู7จึงเปvนสuวนสำคัญที่จะทำให7นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะเพื่อเตรียมในการก7าว

ออกไปยังสังคมและเปvนคนที่มีคุณภาพ การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือเปvนการจัดกิจกรรมการเรียนรู7สำหรับ

ผู7เรียนตั้งแตuสองคนขึ้นไปหรือโดยการแบuงผู7เรียนออกเปvนกลุuมยuอยๆ สuงเสริมให7ผู7เรียนทำกิจกรรมรuวมกัน โดย

ในกลุuมประกอบด7วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตuางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชuวยเหลือพึ่งพา

กัน มีความรับผิดชอบรuวมกัน ทั้งในสuวนตนและสuวนรวม เพื่อให7ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุuมประสบ

ความสำเร็จตามเป£าหมายท่ีกำหนด นอกจากน้ี ยังเปvนการสuงเสริมการทำงานรuวมกันเปvนหมูuคณะ หรือทีม ตาม

ระบอบประชาธิปไตย และเปvนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณD ทำให7สามารถปรับตัวอยูuกับผู7อื่นได7อยuางมี

ความสุข การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ. (2563: ออนไลนD) จากข7อมูลดังกลuาวผู7วิจัยเห็นวuาการศึกษาผลของ

การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือที่สuงผลตuอสมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD ซึ่งจะเปvนประโยชนDตuอผู7เรียนและครูผู7สอน รวมถึงวงการการศึกษาในอนาคต

ท่ีมุuงเน7น การสร7างเสริมและพัฒนาสมรรถะให7กับผู7เรียน 

 

วัตถุประสงคTการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียน หลังเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ัน

ความรู7เบื้องต7นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD โดยการจัดการเรียนรู7แบบ

รuวมมือ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกuอนเรียนและหลังเรียนรายวิชารายวิชาผู7กำกับลูกเสือและ

เนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD โดยการจัดการ

เรียนรู7แบบรuวมมือ 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ประชากรที่ใช7ในการวิจัยครั้งนี้ได7แกu นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคD                 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7น ภาคเรียนที่ 2 ปGการศึกษา 2562 

จำนวน 4 หมูuเรียน หมูuเรียนละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 120 คน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. กำหนดประชากรและกลุuมตัวอยuาง  

การศึกษาคร้ังน้ี ผู7ศึกษาได7ใช7วิธีการเลือกแบบสุuมแบบงuาย (Simple Random Sampling)  
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โดยการจับสลาก จากกลุuมตัวอยuางท่ีเปvนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเลือกเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตร

นารีข้ันความรู7เบ้ืองต7น ภาคเรียนท่ี 2  ปGการศึกษา 2562  จำนวน 1 หมูuเรียน 

  2 . ตัวแปรท่ีศึกษา  

  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ัน 

    ความรู7เบ้ืองต7น 

  ตัวแปรตาม คือ 1. สมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน 

                              2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7

เบ้ืองต7นของนักศึกษา 

  3.  การสร7างเคร่ืองมือในการวิจัย 

  3.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD  

รายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7น   

  3.2 นำแผนการจัดการเรียนรู7พลศึกษาแบบรuวมมือ มคอ.3 จำนวน 10 สัปดาหD ให7ผู7เช่ียวชาญ

ตรวจสอบจำนวน 5 ทuาน จากนั้นนำมาหาความสอดคล7องระหวuางข7อคำถามกับวัตถุประสงคD (Index of 

Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข7อมีคuาดัชนีความสอดคล7อง เทuากับ 1.00 

  3.3 สร7างแบบประเมินสมรรถนะที ่จำเปvนสำหรับผู 7เรียนทั ้งหมด 6 ด7าน ประกอบด7วย          

1) สมรรถนะการเปvนผู7นำ 2) สมรรถนะการตัดสินใจ 3) สมรรถนะการสื่อสาร 4) สมรรถนะการจัดการความ

ขัดแย7ง 5) สมรรถนะการสร7างความไว7วางใจ 6) สมรรถนะการอยูuรuวมในสังคม รวมทั้งหมด 6 ข7อ โดยเปvนข7อ

คำถามปลายเป§ด ให7ผู7เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 5 ทuาน จากนั้นนำมาหาความสอดคล7องระหวuางข7อคำถาม

กับวัตถุประสงคD (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข7อมีคuาดัชนีความสอดคล7อง เทuากับ 1.00 

โดยแบบประเมินจะให7นักศึกษาประเมินตนเอง 

  3.4 สร7างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7

เบื้องต7น จำนวน 30 ข7อ ให7ผู 7เชี ่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 5 ทuาน จากนั้นนำแบบวัดที่แก7ไขปรับปรุงแล7ว        

ไปทดสอบ (Try Out) ตรวจสอบคุณภาพรายข7อด7าน คuาอำนาจจำแนกของแบบวัด คัดเลือก ปรับปรุง โดยนำ

ผลท่ีได7มาวิเคราะหDหาคุณภาพท้ังฉบับ มีคuาความเช่ือม่ันเทuากับ 0.79   

 4. การเก็บรวบรวมข7อมูล 

  4.1 ชี้แจงวัตถุประสงคDของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยการวัดและประเมินผลให7กับนักศึกษา 

และรuวมกันกำหนดตารางเวลาการจัดการเรียนรู 7แบบรuวมมือและดำเนินการทดสอบกuอนการทดลอง                    

ด7วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7น ท่ีผู7วิจัยสร7างข้ึน 

  4.2 นำผลการทดสอบกuอนการทดลองมาหาความแตกตuางของคuาเฉลี่ยและสuวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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  4.3 การดำเนินการทดลอง ผู7วิจัยเปvนผู7จัดการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือท่ีสร7างข้ึนจำนวน 10  

สัปดาหD จัดการเรียนรู7สัปดาหDละ 3 คาบ เทuากับ 180 นาที โดยจะมีการจัดการเรียนรู7ในวันจันทรD หมูuเรียนที่ 1

ต้ังแตuเวลา 08.30 – 11.30 น  

ตารางท่ี 1 การแสดงแผนการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7น  

  10 สัปดาหD โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สัปดาหT เน้ือหาการจัดการเรียนรูg 
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ

รCวมมือ 

1. 1.1 ปฐมนิเทศ  

1.2 ประวัติความเปvนมาของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 

1.3 การเป§ดกองและป§ดกอง 

Teams-Games-Tournament 

(TGT) 

2. 2.1 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

2.2 ระเบียบแถว,สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด 

Jigsaw 

3. 3.1 การผูกเง่ือนตuาง ๆ 

-ประโยชนDของเง่ือน 

    -การนำเง่ือนแตuละเง่ือนไปใช7ในชีวิตประจำวัน 

Student Teams-Achievement 

Division (STAD) 

4. 4.1 การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหารแบบชาวป¥า 

4.2 การกuอไฟแบบตuาง ๆ 

4.3 วัสดุอุปกรณDและวัตถุดิบท่ีสามารถหาได7ในป¥า 

Teams-Games-Tournament 

(TGT) 

5. การปฐมพยาบาลเบ้ืองต7น Jigsaw 

6. 6.1 การสำรวจและการบุกเบิก 

6.2 การใช7แผนท่ีและเข็มทิศ 
Jigsaw 

7. 

 

7.1 การจัดทำอนุทินธรรมชาติและงานอดิเรก 

7.2 การอนุรักษDธรรมชาติ 

Teams-Games-Tournament 

(TGT) 

8. การเดินทางไกล Teams-Games-Tournament 

(TGT) 

9. การเดินสวนสนาม Teams-Games-Tournament 

(TGT) 

10. 10.1 การอยูuคuายพักแรม 

10.2 กิจกรรมรอบกองไฟ   

Student Teams-Achievement 

Division (STAD) 

*คuา (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข7อมีคuาดัชนีความสอดคล7อง เทuากับ 1.00  
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  4.4 หลังสิ ้นสุดการจัดการเรียนรู 7แบบรuวมมือ ผู 7วิจัยดำเนินการทดสอบหลังการทดลอง                 

ด7วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั ้นความรู7เบื้องต7น และแบบประเมิน

สมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน 

  4.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์รายวิชาผู 7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั ้นความรู 7เบื ้องต7น                  

โดยการวิเคราะหDด7วยคuาสถิติพื้นฐานได7แกu คuาเฉลี่ย และสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7น ด7วยสถิติ Paired t-test โดยใช7โปรแกรม 

SPSS และแบบประเมินสมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน 

  4.6 แบบประเมินสมรรถณะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ัน

ความรู7เบื้องต7น โดยการวิเคราะหDเชิงเนื้อหาได7แกu คuาร7อยละ ที่ได7จากการประเมินตนเองของนักศึกษาที่เรียน

ในรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7น 6 ด7าน 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 2 คuาร7อยละ ของการประเมินสมรรถสมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียนหลังจากการได7รับการ 

     จัดการเรียนรู7แบบรuวมมือรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7นโดยการประเมิน 

     ตนเอง 

สมรรถนะท่ีจำเปmนสำหรับผูgเรียน 
เพ่ิมข้ึน

(รgอยละ) 

คงท่ี   

(รgอยละ) 

นgอยลง 

(รgอยละ) 

1. การเปvนผู7นำ 93 7 0 

2. การตัดสินใจ 93 7 0 

3. การส่ือสาร 83 17 0 

4. การจัดการความขัดแย7ง 83 17 0 

5. การสร7างความไว7วางใจ 83 17 0 

6. การอยูuรuวมในสังคม 100 0 0 

*คuาร7อยละ คิดจากการประเมินตนเองของผู7เรียนหลังจากการได7รับการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ 

  

 จากตาราพบวuา คuาร7อยละจากผลการประเมินสมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียนทุกด7านเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

อยuางย่ิงด7านการอยูuรuวมในสังคมท่ีมีคuาเพ่ิมข้ึนคิดเปvน ร7อยละ 100  
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ตารางท่ี 3 คuาเฉลี่ยและสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาผู7กำกับลูกเสือ

และเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7น กuอนการทดลองและหลังการทดลองของนักศึกษาที่ได7รับการ

จัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม Mean SD t P 

กuอนการจัดการเรียนรู7 (Pretest) 30 30 12.30 2.44 -22.25*  .000 

หลังการจัดการเรียนรู7 (Posttest) 30 30 24.10 1.88 

  จากตารางพบวuา คuาคะแนนกuอนเรียนและหลังเรียนแตกตuางกัน อยuางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 และพบวuา      

  คะแนนหลังเรียนสูงกวuาคะแนนกuอนเรียน 

 

อภิปรายผล  

  จากวัตถุประสงคDการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียน หลังเรียนรายวิชาผู7กำกับ

ลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD โดยการ

จัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ ผลการวิจัยพบวuา คuาร7อยละ จากผลการประเมินสมรรถนะที่จำเปvนผู7เรียนทุกด7าน

เพิ่มขึ้นทั้ง 6 ด7าน ซึ่งสอดคล7องกับผลงานวิจัยของ จิราภรณD ยกอินทรD (2558) ที่สรุปไว7วuา การเรียนรู7แบบ

รuวมมือ สามารถสuงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียนให7สูงขึ้น เป§ดโอกาสผู7เรียนได7แสดงความคิดเห็น

พร7อมทั้งได7รับฟ�งความคิดเห็น ทำความสัมพันธDระหวuางบุคคลดี มีพัฒนาการในด7านทักษะทางสังคม และการ

อยูuรuวมกับผู7อื ่น ด7านการทำงาน นักศึกษารู7จักบทบาทหน7าที่ และความรับผิดชอบตuอตนเองและสuวนรuวม          

ฝ¢กการเปvนผู7นำและผู7ตาม รู7จักการตัดสินใจ และการจัดการกับข7อขัดแย7ง เพื่อให7การทำงานผuานไปได7ด7วยดี 

เปvนการพัฒนาในด7านทักษะการแก7ไขป�ญหา การชuวยกัน คิดวิเคราะหDถึงสาเหตุของป�ญหา เสนอแนวคิด

เกี่ยวกับวิธีการแก7ไขป�ญหาโดยใช7เหตุผล นำไปสูuการตกลงรuวมกัน โดยการเลือกวิธีการในการแก7ป�ญหาที่ดี 

 สอดคล7องกับ ทิศนา แขมมณี (2548) ที่กลuาววuา การจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือจะชuวยให7ผู7เรียนเกิดการ

เรียนรู7ในเรื่องที่ศึกษาอยuางมากที่สุดโดยอาศัยการรuวมกัน ชuวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรู7กันระหวuางกลุuม

ผู7เรียนด7วยกัน  จึงสuงผลให7การประเมินสมรรถนะที่จำเปvนผู7เรียนในแตuละสมรรถนะออกมาเปvนดังนี้  1.1) 

สมรรถนะการเปvนผู7นำ เพิ่มขึ้นร7อยละ 93 เพราะวuา ผู7เรียนกล7าที่จะแสดงออกในการเปvนผู7นำและการทำ

กิจกรรมตuาง ๆ ที่ตัวอาจารยDผู7สอนได7มอบหมายให7ไปดำเนินงานตามหน7าที่ เมื่อได7รับมอบหมายงานได7มีการ

ประชุมและวางแผนการทำกิจกรรมและเตรียมตัวศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนักศึกษาจะต7องออกมาเปvนผู7นำในการทำ

กิจกรรมตuาง ๆ และผู7วิจัยยังพบวuากuอนการเรียนในรายวิชานี้ นักศึกษาบางสuวนยังมีมีความวิตกกังวล และยังมี

ทัศนคติที่ไมuดีตuอการเรียนวิชาผู7นำลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7น  จึงขอยกตัวอยuางความประทับใจ

ของนักศึกษา “หลังจากที่ข7าพเจ7าเรียนวิชาผู7กำกับลูกเสือเบื้องต7นแล7วทำให7ข7าพเจ7ารู7จักคุณลักษณะของการ

เปvนผู7นำที่ดี โดยเหตุการณDที่ข7าพเจ7าประทับใจมากที่สุดคือ ข7าพเจ7าเปvนพิธีกรนำนันทนาการในการจัดกิจกรรม
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รอบกองไฟ ข7าพเจ7าได7ออกแบบวางแผนกิจกรรม และลำดับการ และเปvนผู7ชักจูงเพื่อนสูuการทำกิจกรรมตuาง ๆ 

ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให7ข7าพเจ7าพบทั้งข7อดี และข7อบกพรuองของตัวข7าพเจ7าเอง ทำให7ข7าพเจ7าทราบวuา

การเปvนผู7นำนั้นต7องผuานการเตรียมการและเตรียมตัวเปvนอยuางดีจึงจะทำให7กิจกรรมออกมาเปvนไปตาม

เป£าหมาย ข7าพเจ7าจึงนำข7อบกพรuองในครั้งนี้ไปแก7ไขปรับปรุง พัฒนาทักษะในด7านผู7นำให7ดีข้ึนในอนาคต” 1.2) 

สมรรถนะการตัดสินใจ เพิ่มขึ้นร7อยละ 93 เพราะวuา การทำงานรuวมกันเมื่อเจอป�ญหา จะต7องมีการแก7ป�ญหา

เฉพาะหน7า การใช7เหตุผลเข7ามาประกอบกับการตัดสินใจเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานให7ออกมาสมบูรณD

และป£องกันความขัดแย7งในการทำงานรuวมกันในกลุuม และในหัวข7อนี้ผู7วิจัยยังพบวuา นักศึกษาระหวuางการเรียน

การสอนยังชuวยสuงเสริมในเรื่องความเสียสละของตนเองเพื่อให7งานออกมาลุลuวง  ยกตัวอยuางจากการประเมิน

ของนักศึกษาในหัวข7อดังกลuาว “เหตุการณDที่ข7าพเจ7าประทับใจ คือกิจกรรมที่อาจารยDให7ทำเปvนกิจกรรมห7อง 

โดยให7แตuละคนประจำบ7านของตนเองและจะมีบ7านวuาง 1 หลังและชuวยกันรักษาบ7านไมuให7โจรมายึดได7นับวuา

เปvนกิจกรรมที่ต7องใช7การตัดสินใจอยuางแนuนอนเพราะเมื่อก7าวขาออกไปแล7วไมuสามารถกลับเข7ามาอีกได7ในสuวน

ของข7าพเจ7าแม7จะเคยทำกิจกรรมนี้มาแล7วครั้งหนึ่งก็ยังต7องใช7ความคิด และการตัดสินใจอยuางรอบครอบ” 1.3) 

สมรรถนะการสื่อสาร เพิ่มขึ้นร7อยละ 83 เพราะวuา กิจกรรมการจัดการเรียนรู7นั้น ผู7เรียนจะต7องออกมาสื่อสาร

โดยอธิบายและสาธิตหน7าชั้นเรียน เพื่อให7เพื่อนรuวมชั้นเรียนเกิดการการเรียนรู7ในสิ่งที่ตนเองถuายทอดออกมา 

 ผู7วิจัยยังพบวuากuอนการเรียนยังมีนักศึกษาบางสuวนยังมีความวิตกกังวลท่ีจะออกมาพูดหน7าชั้นเรียน มีความ

กลัวในสิ่งที่ตนจะทำได7ไมuดี แตuเมื่อได7เรียนในรายวิชานี้แล7วนักศึกษามีทัศนะคติที่ดีในการออกมานำกิจกรรม

กล7าที่จะอธิบายและสื่อสารได7ดีขึ้น ผู7วิจัยจึงยกตัวอยuางความประทับใจของนักศึกษาวuา “ในการแสดงละคร

ข7าพเจ7าได7รับหน7าที่เปvนคนดำเนินรายการเลuาเรื่องราว ข7าพเจ7าจึงมีการพูดคุยกับเพื่อนในกลุuมแล7วเลuาเรื่องราว

แสดงทuาทางให7เพื่อน ได7ชมและรับฟ�ง ซึ่งพบวuา พวกเราในกลุuมได7ทำความรู7จักกันมากขึ้นมีการแสดงความเห็น 

แบuงป�นน้ำใจ เสียสละในการทำงานเพื่อเตรียมตัวในการแสดง ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมทุกคนจะมีการสื่อสารกัน

เพ่ือให7ผลงานน้ันออกมาดี” 1.4) สมรรถนะการจัดการความขัดแย7ง เพ่ิมข้ึนร7อยละ 83 เพราะวuาความขัดแย7งท่ี

เกิดขึ้นมาจากการทำงานที่มีความคิดไมuตรงกัน จะพบบuอยครั้งเมื่อมีการทำงานรuวมกันเปvนกลุuมซ่ึงในรายวิชาผู7

กำกับลูกเสื่อและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7นนักศึกษาจะต7องทำงานรuวมกันเปvนกลุuม นักศึกษาได7มีวิธีจัดการ

กับเรื่องของความขัดแยuงเพื่อลดป�ญหาการผิดใจและกระทบกระทั่งกัน ระหวuางการทำงาน ซึ่งมีวิธีการจัดการ

โดยให7ใช7วิธีเสนอความคิดเห็นและออกเสียงตามหลักประชาธิปไตย เพื่อนำความคิดเห็นมาสรุปและทำงาน

รuวมกันให7บรรลุไปตามวัตถุประสงคDที่ อาจารยDผู7สอนมอบหมายงานให7 จากข7อมูลดังกลuาวผู7วิจัยได7ยกตัวอยuาง

ในเรื่องของ สมรรถนะการจัดการความขัดแย7งของนักศึกษาที่มีการแก7ไขป�ญหาจากกรณีนี้ “เวลาทำงานกลุuม

กัน ในการตัดสินใจทำอะไรสักอยuางยuอมมีหลากหลายความคิดคนนู7นจะเอาอยuางนั้น คนนี้จะเอาอยuางนี้ เม่ือ

เกิดเหตุการณDแบบนี้เราต7องเปvนคนกลางที่มีเหตุผล พยายามชักนำเพื่อน ๆ ให7อยูuในอาการสงบ ไมuโวยวายไป

กับเขา และเพื่อให7ป�ญหาสงบเราจึงต7องนำความต7องการของแตuละคนมาเจอกันที่ตรงกลาง นำสuวนที่ดีของแตu
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ละคนมาผสมรวมกัน” 1.5) สมรรถนะการสร7างความไว7วางใจ เพิ่มขึ้นร7อยละ 83 เพราะวuาการมอบหมายงาน

ให7ไปปฏิบัติตามที่หัวหน7ากลุuมของตนเองมอบหมาย ซึ่งนักศึกษาก็สามารถทำงานออกมาได7ดี และเปvนที่หน7า

พอใจในการทำงานรuวมกัน แตuบางสuวนก็มีป�ญหาเรื ่องของความไมuเข7าใจกันในการทำงาน การสื ่อสาร                   

และการออกความคิดเห็นที่ไมuเปvนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งที่ตามมาของป�ญหานั้นจะต7องมีหัวหน7ากลุuมท่ี

เปvนกลางในการแก7ไขความขัดแย7งที่เกิดขึ้น ยกตัวอยuางของนักศึกษาในการแก7ไขป�ญหานี้ กลuาววuา “มีหลาย

เหตุการณDท่ีทำให7เราเร่ิมไว7ใจผู7อ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะเวลาท่ีต7องทำงานกลุuม เชuน การทำฉากเลuานิทาน และการ

จัดกิจกรรมการนันทนาการ ซึ่งตuางจากเมื่อกuอนที่เรามักจะเอางานมาทำคนเดียว เหนื่อยคนเดียว เพราะไมu

ไว7ใจคนอื่นเลย แตuตอนนี้เมื่อได7ทำงานกับเพื่อน ๆ ได7เห็นการทำงานของเพื่อนอยuางเต็มที่ ก็เริ่มไว7ใจผู7อื่นมาก

ขึ้น ได7รู7วuาเพื่อนคนไหนมีความสามารถด7านไหน เราก็ให7เพื่อนทำงานด7านนั้น ไมuหอบงานไว7คนเดียวเหมือน

เมื่อกuอน จึงทำให7ไมuต7องเหนื่อยมาก ถึงจะเหนื่อยก็จะได7เหนื่อยเทuา ๆ กัน และทำให7งานออกมาดีที่สุด เพราะ

เปvนงานที่เพื่อน ๆ ได7มีสuวนรuวมทำทุกคน ทุกคนก็รู7สึกภาคภูมิใจในตนเองด7วย” 1.6) สมรรถนะการอยูuรuวมกัน

ในสังคม เพิ่มขึ้นร7อยละ 100 เพราะวuาการอยูuรuวมกันในสังคมอยuางมีความสุขนั้น สมาชิกทางสังคมจะต7องมี

ความสัมพันธDเกี่ยวข7องกันในด7านตuาง ๆ เชuนการพึ่งพาอาศัยให7ความชuวยเหลือกัน มีความสามัคคีและความ

รuวมมือกันพัฒนาให7เจริญก7าวหน7า นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู7เบ้ืองต7นไป

แล7วน้ันมีทัศนะคติและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปซ่ึงการท่ีจะต7องอยูuในสังคมน้ันมันมีความแตกตuางระหวuางบุคคลไมu

วuาจะเปvนทั้งทางฐานะทางสังคม และสิ่งแวดล7อมหรือสภาพแวดล7อมรอบตัวของบุคคล ก็จะสuงผลตuอการอยูu

รuวมกันไมuน7อย แตuนักศึกษาที่เรียนในวิชานี้สามารถที่จะปรับตัวและให7เข7ากับสภาพแวดล7อมที่ตนเองเจอ           

และสามารถทำงานรuวมกันได7เปvนอยuางดี จึงขอยกตัวอยuางและความประทับใจของนักศึกษา กลuาววuา                   

“การที ่เรียนและทำกิจกรรมกับเพื ่อนตuางห7องทำให7รู 7จักการวางตัว รู 7จักประมาณตน ให7ความรuวมมือ                  

กับเพื่อน ๆ เสมอ สิ่งไหนชuวยได7ก็ชuวย อันไหนแบuงได7ก็แบuง และชuวงทำกิจกรรมมีเพื่อนในหมูuเกิดอุบัติเหตุตก

ราวเหล็ก เราจึงชuวยพาเพ่ือนไปล7างแผลและประถมพยาบาลเบ้ือต7น” 

 จากวัตถุประสงคDการวิจัย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกuอนเรียนและหลังเรียนรายวิชา

รายวิชาผู7กำกับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู7เบื้องต7นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคD โดยการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ ผลการวิจัยพบวuา คuาคะแนนกuอนเรียนและหลังเรียนแตกตuางกัน 

อยuางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และพบวuา คะแนนหลังเรียนสูงกวuาคะแนนกuอนเรียน ซึ่งสอดคล7องกับ อาภรณD 

ใจเที่ยง (2550) ที่กลuาวไว7วuา ประโยชนDของการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือ ด7านการสuงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู7เรียนให7สูงขึ้น อันเนื่องมาจากการที่ผู7เรียนแบuงกลุuมการทำงานออกเปvนกลุuมยuอยๆ ประมาณ 5-7 

คนนั้นเปvนการเป§ดโอกาสให7ผู7เรียนได7แสดง ความคิดเห็นพร7อมทั้งได7รับฟ�งความคิดเห็น เปvนการที่ผู7เรียนได7

รuวมกันคิด รuวมกันหาคำตอบที่ดีที่สุดในการทำงาน และได7ลงมือปฏิบัติจริงได7อยuางทั่วถึง ทำให7ผู7เรียนได7สร7าง

องคDความรู7ได7ด7วยตนเอง จนเกิดเปvนความรู7ความเข7าใจที่แท7จริง อีกทั้ง ยังได7รับความชuวยเหลือจากสมาชิก
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ภายในกลุuม ความเปvนกันเองนำไปสูuความกล7าแสดงออกในการถามข7อสงสัยมากย่ิงขึ้น จึงเปvนการงuายสำหรับ

การทำความเข7าใจในบทเรียนน้ันๆ 

    

ขgอเสนอแนะ  

   ในการศึกษาครั ้งตuอไป  ควรมีการศึกษาสมรรถนะท่ีจำเปvนสำหรับผู7เรียน  ในนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รuวมถึงการใช7รูปแบบวิธีการสอนที ่เน7นผู 7เรียนเปvนสำคัญ รูปแบบอื ่นๆ                  

เพื่อพัฒนา สมรรถนะที่จำเปvนสำหรับผู7เรียน ผู7วิจัยมีความเห็นวuา วิธีการจัดการเรียนรู7แบบรuวมมือจะใช7ได7เกิด

ประโยชนDกับกลุuมผู7เรียนท่ีมีความขัดแย7งและยังขาดความสามัคคีในหมูuคณะตuอไป 
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บทคัดย=อ  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือพัฒนาส่ือส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร7างกระแส

การตลาดแบบบอกตrอ (Viral Marketing) และศึกษาความพึงพอใจของผู7ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD เพ่ือสrงเสริม

การทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด โดยจะมีการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร7าง

การตลาดแบบบอกตr อ  (Virtual Marketing) บน  YouTube Channel โดยจะมีการพัฒ นาภายใต7

สภาพแวดล7อมของระบบซอฟตDแวรD โดยในบทความได7นำเสนอข7อมูลเก่ียวกับการทrองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

อาหารไทยของชุมชน (Gastronomy Tourism Village) ในจังหวัดตราด โดยจะมีการนำเสนอแหลrงทrองเท่ียว

ชุมชนใหมrๆ ท่ีเป�น Unseen เชrน ประวัติชุมชน การเดินทาง อาหารพ้ืนถ่ิน และวิธีการประกอบอาหารภูมิ

ป�ญญาท7องถ่ินของชุมชนในจังหวัดตราด หลังจากน้ันมีการประเมินความพึงพอใจของผู7ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD

พบวrา  ผู7ตอบแบบประเมินสrวนใหญrมีความพึงพอใจในการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDพบวrา ภาพรวมคrาเฉล่ียมี

ความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.67, SD = 0.63) เม่ือพิจารณารายข7อพบวrา อันดับหน่ึงภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.74, SD = 0.55) อันดับสอง คือ  VDO มีความเหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธDการทrองเท่ียว มีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.72, SD = 0.56) และอันดับสาม 

เน้ือหาท่ีนำเสนอเข7าใจงrาย มีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.71, SD = 0.60) ตามลำดับ 

   

คำสำคัญ :  ส่ือดิจิทัลคอนเทนตD  การตลาดแบบบอกตrอ  การสrงเสริมการทrองเท่ียว  การทrองเท่ียว             

เชิงวัฒนธรรมอาหารไทยโดยชุมชน  
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Abstract 

This article aims to develop digital media, video content in the form of video clips to 

generate viral marketing and study audience satisfaction digital content media to promote 

Gastronomy Tourism Village in Trat Province.  It will develop digital content in the form of 

video clips to create a virtual marketing on YouTube Channel. It will be developed under a 

software environment. In this article, we present information about the Gastronomy Tourism 

Village in Trat Province. It will present new Unseen tourist attractions such as community 

history, travel, local food and cooking methods, local wisdom of the community in Trat 

Province. After that, the satisfaction of digital content media viewers was assessed that most 

of the respondents were satisfied with viewing digital content. Overall, the mean was 

satisfied at the highest level (x̄ = 4.67, SD = 0.63). When considering each item, it was found 

that the number one overall was satisfied at the highest level (x̄ = 4.74, SD = 0.55). The 

second was VDO which was suitable for tourism promotion. They were satisfied at the 

highest level (x̄ = 4.72, SD = 0.56) and the third place. They were satisfied at the highest 

level (x̄ = 4.71, SD = 0.60), respectively. 

 

Keywords: Digital content media, Viral marketing, Tourism promotion, Gastronomy Tourism 

Vilalge 

 

บทนำ 

อุตสาหกรรมการทrองเท่ียว จึงเป�นป�จจัยทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศไทย การทrองเท่ียวไทยมี          

การเติบโตอยrางตrอเน่ือง ต้ังแตrปG พ.ศ. 2558 รัฐบาลจึงให7การสนับสนุนอุตสาหกรรมทrองเท่ียวเป�นอยrางดี (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2557) การทrองเท่ียวถือเป�นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงและสrงผลตrอ

ท้ังการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตสินค7าและการบริการรวมถึงการกระจายรายได7ไปสูrจังหวัดและชุมชน แตr

เม่ือมีการแพรrระบาดของการแพรrระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไปท่ัวโลก ทำให7เกิดการระงับและยกเลิกการเดินทาง

จำนวนมาก สrงผลตrออุตสาหกรรมทrองเท่ียวไปท่ัวโลก รวมถึงการทrองเท่ียวในประเทศไทยท่ีชะลอตัวอยrางตrอเน่ือง 

(กองเศรษฐกิจการทrองเท่ียวและกีฬา, 2563) เน่ืองจากจำนวนนักทrองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตrางประเทศท่ีลดลง 

อยrางไรก็ตาม การทrองเท่ียวแหrงประเทไทย (ททท.) ได7ปรับกลยุทธDหลายอยrางเพ่ือให7การทrองเท่ียวเดินหน7าตrอไป     

โดยออกแคมเปญตrอเน่ือง เพ่ือกระตุ7นการทrองเท่ียวภายในประเทศ ชดเชยนักทrองเท่ียวตrางชาติท่ีหายไป (ผู7จัดการ

ออนไลนD, 2563)  
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จังหวัดตราด มีศักยภาพด7านการทrองเท่ียวสูง เน่ืองจากมีทรัพยากรด7านการทrองเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ 

แหลrงทrองเท่ียวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทางทะเล  โดยเฉพาะการทrองเท่ียว ทางทะเล มีหมูrเกาะน7อยใหญr จำนวน      

52 เกาะ เป�นการทrองเท่ียวท่ีชาวไทยและชาวตrางประเทศนิยมเดินทางเข7ามาทrองเท่ียวเป�นจำนวนมาก (สำนักงาน

ตราด, ม.ป.ป.) ตลอดจนมีศักยภาพในการเป�นเมืองทrองเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ7านท้ังราชอาณาจักรกัมพูชา

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให7มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตรDท่ีนrาสนใจ นrาค7นคว7า และให7มีความสอดคล7อง

กับพฤติกรรมการทrองเท่ียวในความปกติรูปแบบใหมr (New Normal Tourism) ท่ีต7องการเดินทางทrองเท่ียวใน

รูปแบบใหมrเน7นการทrองเท่ียวกลุrมเล็ก ๆ หรือครอบครัว และส่ิงสำคัญท่ีคือ สถานท่ีทrองเท่ียวต7องมีความสะอาด 

ความปลอดภัย และสุขอนามัย (อีเก็ททูเดยD, 2563) ท้ังน้ีจะเห็นวrา หนrวยงานตrางๆ ท่ีกำกับดูแลด7านการทrองเท่ียว       

มีการสrงเสริมให7นักทrองเท่ียวเดินทางทrองเท่ียวในชุมชนตrางๆ ของประเทศไทย มีการยกระดับการทrองเท่ียวระดับ

ชุมชนให7มีศักยภาพมากข้ึน เพ่ือให7เกิดการบริหารจัดการด7านความปลอดภัยแกrนักทrองเท่ียวทุกกลุrม และการพัฒนา

โครงสร7างพ้ืนฐาน ส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีเตรียมพร7อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทrองเท่ียว (ไทย

โพสตD, 2563) ทางผู7วิจัยจึงมีการเลือกชุมชนท่ีมีศักยภาพด7านการทrองเท่ียว อาทิ ชุมชนบ7านทrาระแนะ อำเภอเมือง

ตราด จังหวัดตราด, ชุมชนบ7านคลองใหญr อำเภอคลองใหญr จังหวัดตราด, ชุมชนบ7านช7างทูน อำเภอบrอไรr 

จังหวัดตราด และชุมชนบ7านน้ำเช่ียว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพ่ือทำการประชาสัมพันธDการทrองเท่ียว

โดยชุมชนผrานส่ือดิจิทัล มีจุดมุrงหมายกระตุ7น ให7นักทrองเท่ียวเดินทางหมุนเวียนท่ัวประเทศและหวังเป�น

แรงผลักดันสูrเป�าหมายตัวเลขนักทrองเท่ียว 67 ล7านคน ในชrวงส้ินปG ดึงสินค7าทrองเท่ียวไฮไลทDแตrละชุมชนเป�น

จุดขาย สนับสนุนผู7ประกอบการทrองเท่ียวรายยrอยหลังจากสถานการณDโรคระบาดโควิด 19 เร่ิมดีข้ึน ด7วยการ

นำข7อมูลสrวนหน่ึงของโครงการวิจัย “การพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDสำหรับการสร7างกระแสการตลาดแบบ

บอกตrอ (Viral Marketing) เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยโดยชุมชนในจังหวัดตราด”     

ซ่ึงจะมีการสร7าการตลาดแบบออนไลนD โดยใช7รูปแบบ การบอกตrอ (Viral Marketing) โดยการใช7กระแสจาก

ส่ือออนไลนDมาชrวยในการประชาสัมพันธDการทrองเท่ียวในชุมชนให7เป�นท่ีรู7จักมากย่ิงข้ึน  

 

วัตถุประสงค5การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร7างกระแสการการตลาดแบบบอกตrอ 

(Viral Marketing) เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู7ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร7างกระแส        

การออนไลนD (Virtual Marketing) สำหรับการสร7างกระแสการตลาดแบบบอกตrอ (Viral Marketing) เพ่ือ

สrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตด9านเน้ือหา 

การพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด ผู7วิจัยได7พัฒนา      

ส่ือวิดีโอในจังหวัดตราด ได7แกr (1) ชุมชนบ7านช7างทูน (เร่ืองเลrาชาวชอง อาหารพ้ืนท่ี อาทิ แกงกล7วยพระ และ    

สปาสุrมไกr) และ (2) ชุมชนคลองใหญr (ร7านป�งเปา และร7านในชุมชน)  

 

ขอบเขตด9านประชากรและกลุ=มตัวอย=าง 

กลุrมตัวอยrางท่ีใช7ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได7แกr บุคคลท่ัวไปท่ีรับชม VDO ในเพจ Gastronomy 

Village Tourism จำนวน 400 คน 
  

  ขอบเขตด9านระยะเวลา 

  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร9างกระแสการการตลาดแบบบอก

ต=อ (Viral Marketing) เพ่ือส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด  

1.1 แสวงหาแนวคิด โดยการศึกษาข7อมูลของชุมชน ได7แกr อาหารพ้ืนถ่ิน แหลrงทrองเท่ียว 

ชาติพันธุD ประวัติความเป�นมา เพ่ือค7นหาส่ิงท่ีต7องการนำเสนอให7กับผู7ชมในรูปแบบการตลาดแบบปากตrอปาก 

(Viral Marketing) โดยเน้ือหาต7องกระตุ7นความรู7สึกของผู7เข7าชมให7มีอารมณDรrวม รู7สึกต่ืนเต7น เร7าอารมณD 

โดยเฉพาะในชrวงต7นของคลิปวิดีโอ เพ่ือให7ผู7ชมรู7สึกอยากชมคลิปตrอไป แตrไมrดูเหมือนการโฆษณา 

1.2 กำหนดเป�าหมายและวัตถุประสงคD เม่ือได7เน้ือเร่ืองท่ีต7องผลิตคลิปวิดีโอแล7ว เป�นการ

กำหนดถึงส่ิงท่ีผู7ชมจะได7รับเม่ือได7รับชมคลิปวิดีโอ โดยมุrงเน7นวrาหลังจากผู7ชมคลิปวิดีโอสrงเสริมการทrองเท่ียว

แล7วจะชrวยกระตุ7นให7ผู7ชมเกิดความต7องการท่ีจะไปเท่ียวตามเน้ือหาของคลิปวิดีโอ ความสุข และได7รับความรู7

จากเร่ืองราวท่ีนำเสนอ 

1.3 วิเคราะหDกลุrมเป�าหมาย เม่ือกำหนดวัตถุประสงคDแล7ว ข้ันตอนตrอไปคือการวิเคราะหD

กลุrมเป�าหมายหรือผู7ชมวrามีลักษณะอยrางไร เป�นการทำความรู7จักผู7ชมในแงrมุมตrาง ๆ เก่ียวกับเพศ อายุ ความ

สนใจ เพ่ือให7สามารถผลิตเน้ือหาได7ตรงกับความต7องการ เชrน ผู7ชายชอบเท่ียวแบบผจญภัย ผู7หญิงชอบเท่ียว

แบบไมrผจญภัยมากนักได7รับประทานอาหารอรrอย บรรยากาศดี 

1.4 การวิเคราะหDเน้ือหา เป�นกระบวนการศึกษาเน้ือหา และข7อมูลท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะทำการ

ผลิตแล7วนำมาวิเคราะหDเพ่ือให7ได7สาระ และข7อมูลท่ีถูกต7อง นrาสนใจ จากน้ันทำการลำดับเน้ือหาเพ่ือให7เกิด
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ความกระชับของเน้ือหาท่ีนำเสนอตามรูปแบบของไวรัลคลิป และกระตุ7นความรู7สึกอยากดูจนเกิดความรู7สึก

อยากไปเท่ียว อยากแชรDเพ่ือบอกตrอให7กับบุคคลอ่ืน ๆ  

1.5 การเขียนบทวีดิทัศนD เป�นกระบวนการท่ีตrอเน่ืองจากการกำหนดแนวคิดจนถึงการ

วิเคราะหDเน้ือหา จนได7ประเด็นหลักและประเด็นยrอยของคลิปวิดีโอ แล7วนำมาเขียนเป�นบท ซ่ึงในสrวนน้ีผู7วิจัย

ได7คุยครrาว ๆ กับนักแสดง ซ่ึงในท่ีน้ีได7แกr ผู7นำชุมชน ไกดDท7องถ่ิน หรือคณะนักวิจัย โดยไมrได7เขียนสคริปตDแบบ

ชัดเจน เพ่ือให7เกิดความเป�นธรรมชาติในการพูด และสrงตrอความรู7สึกจริงในการได7เท่ียวจริงให7กับผู7ชม 

1.6 กำหนดสถานท่ี วันเวลา เพ่ือถrายทำโดยส่ิงท่ีผู7วิจัยนำเสนอน้ันใช7รูปแบบเหมือนการ

ทrองเท่ียวของนักทrองเท่ียวจริง ทำกิจกรรมทุกอยrาง พร7อมนำเสนอเน้ือหาสาระไปพร7อม ๆ กันให7ผู7ชมไมrรู7สึกวrา

เกิดจากการเตรียมการลrวงหน7าในรูปแบบรายการท่ีเป�นมืออาชีพ 

1.7 การถrายทำจริงคณะผู7วิจัย ลงพ้ืนท่ีถrายทำเองโดยแตrละคลิปวิดีโอได7กำหนดตัวละครไป

ตามบริบท เชrน ถ7าต7องน่ังรถซาเล7งไปในป�า จะมีผู7นำชุมชนท่ีพาเท่ียวพร7อมกับตากล7องซ่ึงทำหน7าท่ีเป�นตา

กล7องถrายวิดีโอพร7อมกับสัมภาษณDพูดคุยแคr 2 คน ส่ิงตrาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน7าสามารถนำมาเป�นบรรยากาศ 

เหตุการณDท่ีสร7างความต่ืนเต7นได7ท้ังหมด 

1.8 ดำเนินการตัดตrอและบันทึกเสียง เม่ือถrายทำเสร็จแล7วข้ันตอนตrอมาคือ การตัดตrอและ

บันทึกเสียงโดยใช7 บางสrวนต7องบันทึกเสียงเพ่ือบรรยายเร่ืองราวเพ่ิมเติม นำคลิปวิดีโอท้ังหมดมาจัดเรียง ใสr

เอฟเฟ�ค ใสrคำบรรยาย และสrวนสำคัญคือการตัดสrวนท่ีเป�นไฮไลทDมาไว7ต7นคลิป เพ่ือกระตุ7นให7ผู7ชมอยาก

ติดตาม จากน้ันจัดทำภาพตัวอยrางให7นrาสนใจ 

1.9 อัพโหลดคลิปวิดีโอ ข้ึนเครือขrายสังคมออนไลนD  คือ Facebook Fan page ของ

โครงการวิจัย 

1.10 สร7างโฆษณาผrานเค รือขr ายสังคมออนไลนD  Facebook Fan page เพ่ือให7 ผู7 ใช7  

Facebook ได7เข7าถึงคลิปวิดีโอได7งrายมากข้ึน 

1.11 มีสrวนรrวมกับผู7ชมคลิปวิดีโอ เชrน การตอบความคิดเห็นจากผู7ชม ซ่ึงสำคัญมาในการทำ

การตลาดแบบปากตrอปาก 

 

2. การศึกษาความพึงพอใจของผู9ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร9างกระแส     

การออนไลน5 (Virtual Marketing) สำหรับการสร9างกระแสการตลาดแบบบอกต=อ (Viral Marketing) 

เพ่ือส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด  

    การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุrมตัวอยrางท่ีใช7ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได7แกr บุคคลท่ัวไป

ท่ีรับชม VDO ในเพจ Gastronomy Village Tourism เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญrและไมrทราบจํานวน

ประชากรท่ีแนrนอน ผู7วิจัยจึงใช7สูตรการคำนวณหาขนาดกลุrมตัวอยrางของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับ
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ความเช่ือม่ันร7อยละ 95 และระดับคrาความคลาดเคล่ือนร7อยละ 5 (กัลยา วานิชยDบัญชา, 2549) เพ่ือความ

สะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหDข7อมูล ผู7วิจัยจึงใช7ขนาดกลุrมตัวอยrางจำนวนท้ังส้ิน 400 ตัวอยrาง ซ่ึง

ถือได7วrาผrานเกณฑDตามท่ีเง่ือนไขกำหนดคือไมrน7อยกวrา 384 ตัวอยrาง โดยการใช7วิธีการสุrมกลุrมตัวอยrางอยrาง

งrาย (Simple random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช7ในการเก็บรวมรวมข7อมูลเพ่ือดำเนินงานวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู7วิจัยเป�นผู7สร7าง

ข้ึนเพ่ือใช7ในการเก็บรวบรวมข7อมูลได7จำแนกหัวข7อออกเป�น 2 สrวน คือ (1) ชุดคำถามเก่ียวกับข7อมูลสrวนบุคคล 

จำนวน 5 ข7อ (2) ความพึงพอใจของผู7ชมวีดีโอจังหวัดตราด จำนวน 10 ข7อ และ (3) แนวโน7มการตัดสินใจหลัง

การชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในการสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด จำนวน 2 ข7อ โดยสrวนท่ี 2 

และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป�นแบบเลือกตอบมีมาตราสrวนประมาณคrา 5 ระดับ การตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือของแบบสอบถามโดยการหาคrาความเช่ือม่ันตามวิธีของ Cronbach, L. J. (1970) ซ่ึงได7คrา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทrากับ 0.85 ข7อคำถามมีเกณฑDในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวrา  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวrา  พึงพอใจระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวrา  พึงพอใจระปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวrา  พึงพอใจระดับน7อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวrา  พึงพอใจระดับน7อยท่ีสุด 

 การวิเคราะหDข7อมูลด7วยการนำข7อมูลท่ีรวบรวมได7จากการสอบถามกลุrมตัวอยrางจะถูกนำมา

ประมวลผลด7วยโปรแกรมโปรแกรม SPSS ซ่ึงตัวแปรตrาง ๆ จะถูกนำมาลงรหัสเพ่ือเปล่ียนสภาพข7อมูลให7อยูrใน

รูปตัวเลขแล7วนำมาวิเคราะหDด7วยสถิติเชิงพรรณนา และเขียนอธิบายในรูปแบบความเรียง 

         

ผลการวิจัย 

     วัตถุประสงค5 ข9อท่ี 1 พัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร9างกระแสการการตลาด

แบบบอกต=อ )Viral Marketing) เพ่ือส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 

   ผู7 วิจัยได7พัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอ จำนวน 2 คลิป เพ่ือสร7างกระแส        

การการตลาดแบบบอกตrอ )Viral Marketing) เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด คือ (1) 

คลิปวีดีโอบ7านช7างทูน (เร่ืองเลrาชาวชอง อาหารพ้ืนท่ี อาทิ แกงกล7วยพระ และสปาสุrมไกr) (2) ชุมชนคลองใหญr 

(ร7านป�งเปา และร7านในชุมชน) ดังภาพท่ี 1 และ 2  
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ภาพท่ี 1 คลิปวีดีโอบ7านช7างทูน (เร่ืองเลrาชาวชอง อาหารพ้ืนท่ี อาทิ แกงกล7วยพระ และสปาสุrมไกr) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ชุมชนคลองใหญr (ร7านป�งเปา และร7านในชุมชน) 
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วัตถุประสงค5ท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู9ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือ

สร9างกระแสการออนไลน5 )Virtual Marketing) สำหรับการสร9างกระแสการตลาดแบบบอกต=อ )Viral 

Marketing) เพ่ือส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 

เม่ือผู7วิจัยได7พัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในรูปแบบคลิปวีดิโอท่ีเก่ียวกับการทrองเท่ียวในชุมชนจังหวัด

ตราด จำนวน 2 คลิป ได7มีการนำเสนอคลิป ในเพจ Gastronomy Village Tourism เพ่ือให7ผู7ชมส่ือประเมิน

ความพึงพอใจในการรับชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD ในการวิเคราะหDข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม จะใช7สถิติ

เชิงพรรณนาในการวิเคราะหDข7อมูล ซ่ึงสถิติท่ีใช7วิเคราะหDคือ คrาร7อยละ คrาเฉล่ียและสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ซ่ึงข7อมูลมาจากกลุrมผู7ใช7จำนวน 400 คน มีผลการวิจัยดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร7อยละข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 

ข9อมูลส=วนบุคคลของผู9ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร9อยละ 

เพศ 

1) ชาย 296 74.00 

2) หญิง 104 26.00 

รวม 400 100.00 

อายุ 

1) ต่ำกวrาหรือเทียบเทrา 20 ปG 10 2.50 

2) 21-30 ปG 335 83.75 

3) 31-40 ปG                                     19 4.75 

4) 41-50 ปG 19 4.75 

5) 51-60 ปG                     17 4.25 

6) 60 ปGข้ึนไป 0 0.00 

รวม 87 100.00 

ระดับการศึกษา 

1) ต่ำกวrาปริญญาตรี 51 12.75 

2) ปริญญาตรี  336 84.00 

3) ปริญญาโท       9 2.25 

4) ปริญญาเอกหรือสูงกวrา 4 1.00 

รวม 400 100.00 
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ข9อมูลส=วนบุคคลของผู9ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร9อยละ 

อาชีพ 

1) นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 

2) พนักงานเอกชน 327 81.75 

3) ธุรกิจสrวนตัว/เจ7าของกิจการ 18 4.50 

4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 5.00 

5) รับจ7างอิสระ 27 6.75 

6) แมrบ7าน 3 0.75 

7) อ่ืน ๆ  5 1.25 

รวม 400 100.00 

รายได9ต=อเดือนของผู9ตอบแบบสอบถาม   

1) ต่ำกวrาหรือเทrากับ 15,000 บาท   105 26.25 

2) 15,001-30,000 บาท           275 68.75 

3) 30,001-45,000 บาท                 13 3.25 

4) 45,001-60,000 บาท             2 0.50 

5) 60,001 บาท ข้ึนไป 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร7อยละของข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถามท่ีใช7วิจัย พบวrา ผู7ใช7

สrวน ใหญrเป�นเพศชายมากกวrาเพศหญิง คิดเป�นร7อยละ 74.00 และมีอายุระหวrาง 21-30 ปG  มากท่ีสุด 

รองลงมามีอายุ ระหวrาง 31-40 ปG  และอายุระหวrาง 41-50 ปG  ข้ึนไป และอายุระหวrาง 51-60 ปG  และอายุ ต่ำ

กวrาหรือเทียบเทrา 20 ปG  และอายุ 60 ปGข้ึนไป คิดเป�นร7อยละ 83.75, 4.75, 4.75, 4.25, 2.50 และ 0.00 

ตามลำดับ สrวนใหญrมีระดับการศึกษาอยูrท่ีระดับปริญญาตรี 336 คน รองลงมาต่ำกวrาปริญญาตรี/

ปริญญาโท และปริญญาเอกหรือสูงกวrา คิดเป�นร7อยละ 84.00, 12.75, 2.25, 1.00 ตามลำดับ สrวนใหญrมี

อาชีพเป�นพนักงานเอกชน รองลงมารับจ7างอิสระ, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจสrวนตัว/เจ7าของกิจการ,อ่ืน ๆ, 

แมrบ7านและนักเรียน/นักศึกษา คิดเป�นร7อยละ 81.75, 6.75, 5.00, 4.50, 1.25, 0.75, และ 0.00 ตามลำดับ 

สrวนใหญrมีรายได7ตrอเดือนอยูrท่ี1500-30,000 บาท รองลงมาต่ำกวrาหรือเทrากับ 15,000 บาท และ 30,001-

45,000 บาท  และ 60,001 บาท ข้ึนไป และ 45,001-60,000 บาท  ตามลำดับ  คิดเป�นร7อยละ 68.75,  

26.25, 3.25,  1.25, และ 0.50 ตามลำดับ             
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงคrาเฉล่ียและสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโดยการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDใน

การสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 

 รายการ X S.D. แปลผล ลำดับ 

1 เน้ือหาท่ีนำเสนอเข7าใจงrาย 4.71 0.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลากับเน้ือหา 4.63 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

3. ความเหมาะสมของภาพ เสียง และเน้ือหา 4.67 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

4. ความเหมาะสมในการจัดลำดับการเสนอ 4.67 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

5. ส่ือมีความนrาสนใจในการนำเสนอ 4.65 0.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

6. ส่ือมีการเลือกใช7ภาษาท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและ

กลุrมเป�าหมาย  

4.60 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

7. ส่ือสามารถถrายทอดและส่ือสารให7เกิดความเข7าใจได7 4.65 0.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

8. หลังจากชมส่ือเกิดการรับรู7 และกระตุ7นให7เกิดการ

อยากเดินทางไปเท่ียว 

4.70 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

9. วิดีทัศนDมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธDการ

ทrองเท่ียว 

4.72 0.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมตrอส่ือดิจิทัลคอนเทนตD (Video) 

เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด” 

4.74 0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 ค=าเฉล่ียรวม 4.67 0.63 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงคrาเฉล่ียและสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจโดยการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD

ในการสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด ภาพรวมคrาเฉล่ียมีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด     

(x̄ = 4.67, SD = 0.63) เม่ือพิจารณารายข7อพบวrา อันดับหน่ึง ผู7ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย

ภาพรวมตrอส่ือดิจิทัลคอนเทนตD (Video) เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด” มีความพึงพอใจ

อยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.74, SD = 0.55) อันดับสอง คือ วิดีทัศนDมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธD

การทrองเท่ียว มีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.72, SD = 0.56) และอันดับสาม เน้ือหาท่ีนำเสนอ

เข7าใจงrาย มีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.71, SD = 0.60) ตามลำดับ 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1355 ~ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคrาเฉล่ียและสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมส่ือดิจิทัลคอน

เทนตDในการสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 

 รายการ x̄ S.D. แปลผล ลำดับ 

1 ทrานเห็นวrาคลิป VDO มีสrวนชrวยในการสrงเสริมการ

ทrองเท่ียวมากน7อยเพียงใด 

4.19 0.77 มาก 1 

2. ทrานเห็นวrาคลิป VDO เพ่ือแนะนำการทrองเท่ียวมีผลตrอ

การตัดสินใจของทrานมากน7อยเพียงใด 

4.03 0.78 มาก 2 

 ค=าเฉล่ียรวม 4.11 0.78 มาก  

  

จากตารางท่ี 3 แสดงคrาเฉล่ียและสrวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมส่ือ

ดิจิทัลคอนเทนตDในการสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด ภาพรวมคrาเฉล่ียมีแนวโน7มการตัดสินใจ

อยูrในระดับมาก (x̄ = 4.11, SD = 0.78) เม่ือพิจารณารายข7อพบวrา อันดับหน่ึง ผู7ตอบแบบสอบถามเห็นวrา

คลิป VDO มีสrวนชrวยในการสrงเสริมการทrองเท่ียวจ.ตราด มีคrาเฉล่ียอยูrในระดับมาก (x̄ = 4.19, SD = 0.77) 

และเห็นวrาคลิป VDO เพ่ือแนะนำการทrองเท่ียวมีผลตrอการตัดสินใจเดินทางไปเท่ียว มีคrาเฉล่ียอยูrในระดับมาก 

(x̄ = 4.03, SD = 0.78) 

 

อภิปรายผล  

การวิจัยคร้ังน้ีเก่ียวกับการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในการสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัด

ตราดโดยต้ังวัตถุประสงคDไว7วrาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู7ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDเพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียว

โดยชุมชนในจังหวัดตราดเพ่ือหวังจะกระตุ7นการทrองเท่ียวภายในชุมชนจังหวัดตราดหลังสถานณDการโควิด 19 

ดีข้ึนหลังการทำวิจัยเราได7มีการศึกษาพฤติกรรมของนักทrองเท่ียวและบุคคลท่ัวไปด7วยการทำแบบประเมิน

พฤติกรรมเพ่ือนำข7อมูลมาวิเคราะหDและทำการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDให7ตรงตามความต7องการของผู7ชมส่ือ

หลังจากน้ันเราได7ทำส่ือดิจิทัลคอนเทนตDออกมาและได7ทำการประเมินความพึงพอใจโดยการทำแบบประเมิน

ความพึงพอใจเราได7พบวrาผู7ทำแบบประเมินมีความสนใจในการท่ีจะมาเท่ียวภายในชุมชนจังหวัดตราดเป�น

จำนวนมากหลังสถานณDการโควิด 19 ดีข้ึน 
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สรุปผลและข9อเสนอแนะ  

1. การพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร9างกระแสการการตลาดแบบบอกต=อ 

(Viral Marketing) เพ่ือส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด  

        สรุปผลท่ีได7คือได7ส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในกาสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราดในรูปแบบ

คลิปวีดีโอท่ีมีการแนะนำสถานท่ีตrางๆภายในชุมชนบ7านช7างทูนและชุมชนบ7านคลองใหญrและยังมีวิธีการพาไป

ตามหาวัตถุดิบหลักท่ีนำมาประกอบอาหารอีกท้ังยังมีวิธีการทำอาหารโดยนำวัตถุดิบพ้ืนเมืองภายท่ีหาได7ใน

ชุมชนและวัตถุดิบสำคัญเชrนกล7วยพระ,ระกำ ซ่ึงเป�นวัตถุดิบสำคัญภายในชุมชนนำมาประกอบเป�นอาหาร

อยrางเชrนแกงกล7วยพระ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู9ชมส่ือดิจิทัลคอนเทนต5ในรูปแบบคลิปวีดิโอเพ่ือสร9างกระแสการ

ออนไลน5 (Virtual Marketing) สำหรับการสร9างกระแสการตลาดแบบบอกต=อ (Viral Marketing) เพ่ือ

ส=งเสริมการท=องเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด 

     ผู7ตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตrอการพัฒนาส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในกาสrงเสริมการทrองเท่ียว

โดยชุมชนในจังหวัดตราดใหญrเป�นเพศชายมากกวrาเพศหญิง คิดเป�นร7อยละ 74.00 และมีอายุระหวrาง 21-30 

ปG มากท่ีสุด รองลงมามีอายุ ระหวrาง 31-40 ปG และอายุระหวrาง 41-50 ปG ข้ึนไป และอายุระหวrาง 51-60 ปG 

และอายุ ต่ำกวrาหรือเทียบเทrา 20 ปG และอายุ 60 ปGข้ึนไป คิดเป�นร7อยละ 83.75, 4.75, 4.75, 4.25, 2.50 

และ 0.00 ตามลำดับ สrวนใหญrมีระดับการศึกษาอยูrท่ีระดับปริญญาตรี 336 คน รองลงมาต่ำกวrาปริญญาตรี/

ปริญญาโท และปริญญาเอกหรือสูงกวrา คิดเป�นร7อยละ 84.00, 12.75, 2.25, 1.00 ตามลำดับ สrวนใหญrมี

อาชีพเป�นพนักงานเอกชน รองลงมารับจ7างอิสระ, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจสrวนตัว/เจ7าของกิจการ, อ่ืน 

ๆ, แมrบ7านและนักเรียน/นักศึกษา คิดเป�นร7อยละ 81.75, 6.75, 5.00, 4.50, 1.25, 0.75, และ 0.00 ตามลำดับ 

สrวนใหญrมีรายได7ตrอเดือนอยูrท่ี15,001-30,000 บาท รองลงมาต่ำกวrาหรือเทrากับ 15,000 บาท และ 30,001-

45,000 บาท  และ 60,001 บาท ข้ึนไป และ 45,001-60,000 บาท  ตามลำดับ  คิดเป�นร7อยละ 68.75,  

26.25, 3.25,  1.25, และ 0.50 ตามลำดับ 

ผู7ตอบแบบประเมินสrวนใหญrมีความพึงพอใจในการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในการสrงเสริมการทrองเท่ียว

โดยชุมชนในจังหวัดตราด ภาพรวมคrาเฉล่ียมีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.67, SD = 0.63) เม่ือ

พิจารณารายข7อพบวrา อันดับหน่ึง ผู7ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวมตrอส่ือดิจิทัลคอนเทนตD 

(Video) เพ่ือสrงเสริมการทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด” มีความพึงพอใจอยูrในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.74, 

SD = 0.55) อันดับสอง คือ วิดีทัศนDมีความเหมาะสมในการประชาสัมพันธDการทrองเท่ียว มีความพึงพอใจอยูrใน

ระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.72, SD = 0.56) และอันดับสาม เน้ือหาท่ีนำเสนอเข7าใจงrาย มีความพึงพอใจอยูrใน

ระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.71, SD = 0.60) ตามลำดับ 
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ผู7ตอบแบบประเมินสrวนใหญrแสดงแนวโน7มการตัดสินใจหลังการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตDในการสrงเสริม

การทrองเท่ียวโดยชุมชนในจังหวัดตราด ภาพรวมคrาเฉล่ียมีแนวโน7มการตัดสินใจอยูrในระดับมาก (x̄ = 4.11, 

SD = 0.78) เม่ือพิจารณารายข7อพบวrา อันดับหน่ึง ผู7ตอบแบบสอบถามเห็นวrาคลิป VDO มีสrวนชrวยในการ

สrงเสริมการทrองเท่ียวจังหวัดตราด มีคrาเฉล่ียอยูrในระดับมาก (x̄ = 4.19, SD = 0.77) และเห็นวrาคลิป VDO 

เพ่ือแนะนำการทrองเท่ียวมีผลตrอการตัดสินใจเดินทางไปเท่ียว มีคrาเฉล่ียอยูrในระดับมาก (x̄ = 4.03, SD = 0.78) 

 

ข9อเสนอแนะ 

1.ข9อเสนอแนะสำหรับการนำมาผลจากวิจัยไปใช9 

    1.1 ผู7ชมส่ือต7องมีสมารDทโฟน หรือ Tablet เพ่ือใช7ในการชมส่ือดิจิทัลคอนเทนตD 

    1.2 ผู7นำไปพัฒนาต7องมีความเข7าใจเก่ียวกับโปรแกรมตrางๆ และ ส่ือดิจิทัลคอนเทนตD 

 

2.ข9อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต=อไป 

2.1 ส่ือดิจิทัลคอนเทนตDสามารถพัฒนาตrอได7โดยอาจะทำศัพทDเป�นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ

นักทrองเท่ียวตrางประเทศเพ่ิมข้ึนมา เป�นต7น 

2.2 เพ่ือให7งrายตrอการเผยแพรrคลิปวีดีโออาจะมีการทำชrองยูทูปเพ่ิมอีกหน่ึงชrองทางเพ่ือใช7ในการ

เผยแพรrเพ่ือหวังกระตุ7นให7นักทrองเท่ียวมาเพ่ิมข้ึน 
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การพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนย9อาหาร 

Development of Automated Payment Systems for Food Courts  
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2 อาจารยD สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

บทคัดยRอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 2) เพ่ือประเมิน

คุณภาพของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบชำระ

เงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยมีกลุnมตัวอยnาง ได7แกn พนักงานแคชเชียรDจากศูนยDอาหาร มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช7ในการพัฒนาระบบได7แกnโปรแกรมภาษา Microsoft Visual Studio สnวน

ฐานข7อมูลใช7 MySQL และเครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย 1) ระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 2) แบบ

ประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ตnอระบบ

ชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

 ผลการวิจัยพบวnา 1) ระบบชำระเงินอัตโนมัติ มีสnวนประกอบในการใช7งาน 3 สnวน คือ สnวนของ

แคชเชียรD สnวนของผู7ใช7บริการ และสnวนของผู7ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

โดยรวมอยูnในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคnาเฉลี่ยโดยรวมเทnากับ 4.75 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทnากับ 

0.45 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอระบบชำระเงินอัตโนมัติ โดยรวมอยูnในระดับมาก ซ่ึงมี

คnาเฉล่ียโดยรวมเทnากับ 4.01 และสnวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเทnากับ 0.71 

 

คำสำคัญ : ระบบชำระเงินอัตโนมัติ ระบบการชำระเงิน ระบบอัตโนมัติ ศูนยDอาหาร 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to 1) develop automated payment systems for food 

courts 2) assess the quality of automated payment systems for food courts 3) assess the 

satisfaction of users of automated payment systems for food courts. The sample group was 

cashier staff from the food court of Suan Dusit University, 15 people. Development tools 
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include Microsoft Visual Studio programming languages, MySQL-based databases, and 

instruments research used for data gathering were 1) automatic payment system for food court  

2) automatic payment system quality assessment form for food court and 3) user satisfaction 

assessment form for food court automated payment system. 

The results of the research showed that 1) the automatic payment system consists of 3 

parts: the cashier's, the user, and the admin 2) automatic payment system quality assessment 

results overall at the highest level which has an overall mean of 4.75 and an overall standard 

deviation of 0.45.  and 3) the evaluation of user satisfaction with the automatic payment 

system overall is at a high level which has an overall mean of 4.01 and an overall standard 

deviation of 0.71. 

 

Keywords: Automatic payment system, Payment system, Automation system, Food court 

 

บทนำ 

ระบบการชำระเงิน มีความสำคัญในฐานะเป�นเครื่องมือที่หลnอลื่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให7ดำเนินไปได7

อยnางตnอเนื่องและมั่นคง ซึ่งระบบอัตโนมัติเป�นระบบที่ทำงานผnานการควบคุมจากคอมพิวเตอรD อาจจะเป�น

อุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDท่ีสามารถเร่ิมทำงานได7ด7วยตัวเองตามโปรแกรมท่ีมนุษยDเป�นผู7ควบคุมไว7 

 ศูนยDอาหาร เป�นอีกหนึ่งหนnวยงานที่มีในแตnละองคDกรไมnวnาจะเป�นสถานที่ราชการ เอกชน แม7แตn

ห7างสรรพสินค7า โดยทั่วไปจะมีร7านค7าที่มีอาหารที่หลากหลาย มีการจัดพื้นท่ีให7นั่งรับประทานอาหาร ข7อ

แตกตnางระหวnางศูนยDอาหารและร7านอาหาร คือ ศูนยDอาหารจะมีหลายๆ ร7าน ขายในพื้นที่เดียวกัน โดยใช7

ภาชนะและพื้นที่รับประทานอาหารรnวมกันกับร7านอื่นๆ ที่ทางศูนยDอาหารได7จัดเตรียมไว7 สnวนร7านอาหาร

อาจจะมีการจัดพื้นที่ในลักษณะที่คล7ายกันแตnการใช7ภาชนะและพื้นที่จะเป�นของแตnละร7านไมnได7ใช7พื้นที่รnวมกัน 

ท้ังน้ีราคาอาหารในศูนยDอาหารโดยมากจะมีราคาเฉล่ียเทnากับหรือมากกวnาท7องตลาดเล็กน7อย 

ป�จจุบันศูนยDอาหารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการใช7ระบบชำระเงินแบบเดิมมีคnาใช7จnายสูงในการ

บำรุงรักษาระบบ และคnาบริการอื่นๆ รวมทั้งไมnสามารถตั้งคnาราคาอาหารในระบบชำระเงินได7 จึงทำให7

พนักงานแคชเชียรDต7องทำการคำนวณราคาอาหารด7วยตัวเองและรูดบัตรเติมเงินเพื่อชำระเงิน ทำให7ขั้นตอน

การชำระเงินไมnสะดวก และป�ญหาราคาที่ไมnแนnนอนของรายการอาหาร ซึ่งการสร7างระบบการขายอัตโนมัติจะ

ทำให7สามารถชnวยแก7ป�ญหาข7างต7นได7 ดังเชnนงานวิจัยของ วรรณนิภา แก7วศรี และ แก7วใจ อาภรณDพิศาล 

(2561) ได7ทำการวิจัยเรื่องระบบขายสnง : กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อ โดยใช7โปรแกรม  Microsoft 

Visual studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 ซึ่งผลการวิจัยพบวnา ระบบขายสnงนี้ชnวยในการ
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ทํางานได7สะดวกยิ่งขึ้น มีความเป�นระบบในการทํากิจการข7อมูลเป�นระเบียบไมnสูญหาย ถูกต7อง และแมnนยํา 

และงานวิจัยของ ประภาวดี รัฐเมือง และ ทิพวิมล ชมภูคำ (2560) ได7ทำการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบซ้ือ-ขาย

สินค7ามือสองออนไลนD โดยใช7 กระบวนการ SDLC 7 ขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัยพบวnา ระบบสามารถเพิ่มชnองทาง

ในการเยี่ยมชมสินค7ามือสองเลือกซื้อสินค7ามือสองชnวยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค7า รวมถึงมีการเก็บ

ข7อมูลการสั่งซื้อและข7อมูลสมาชิกได7รวมทั้งงานวิจัยของจักรกฤษณD หมั่นวิชา, กิตติศักดิ์ รักแก7ว, กันยาวีรD ยีฮอ 

และ สุเมธา ใจเย็น (2561) ได7ใช7วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศตามหลักของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 

(SDLC)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสั่งอาหารในร7านอาหาร (Mu-Ne เมนูอิเล็กทรอนิกสD) ซึ่งทำ

ให7ได7ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ัน ผู7วิจัยจึงได7พัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติแบบบัตรเติมเงิน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการชำระ

เงิน เพื่อลดคnาใช7จnายของระบบชำระเงินแบบเดิมที่ใช7งานอยูn เพิ่มความสะดวกในการทำงานให7กับพนักงาน

แคชเชียรD และความสะดวกในการชำระเงินให7กับลูกค7า โดยผู7วิจัยได7ทำการศึกษาป�ญหาของผู7ใช7 ข7อมูลรายการ

สินค7า รวบรวมและวิเคราะหDข7อมูลที่ศึกษามา จากนั้นนำไปออกแบบพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับ

ศูนยDอาหาร เพ่ือให7ศูนยDอาหารมีระบบชำระเงินอัตโนมัติท่ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค9การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตกลุRมตัวอยRาง 

  พนักงานแคชเชียรDจากศูนยDอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 15 คน 

ขอบเขตด̀านเน้ือหา 

  การวิจัยนี้มุnงศึกษาเกี่ยวกับระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยมีขอบเขตการทำงาน

โดยแบnงระบบงานตnางๆ ดังน้ี 

   1. ข7อมูลของบัตรเติมเงิน สามารถค7นหาหมายเลขบัตรเติมงินในฐานข7อมูลได7 

2. การคืน/แลกบัตรเติมเงิน สามารถ เพ่ิม/ตัด เงินในบัตรเติมเงินได7 

3. การเลือกรายการสินค7าเพื่อชำระเงิน สามารถเลือกรายการสินค7าได7 และ สามารถแตะ

บัตรเติมเงินเพ่ือชำระเงินได7 

4. การออกใบเสร็จ สามารถออกใบเสร็จเป�นไฟลD PDF ได7 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ขั้นตอนการดำเนินการศึกษาการพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติ ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC 

7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 กำหนดป�ญหา (Problem Definition) ผู 7วิจัยดำเนินการศึกษารวบรวมข7อมูลรายการสินค7า 

กำหนดป�ญหาและศึกษาความเป�นไปได7ในการพัฒนาระบบ 

1.2 วิเคราะหDระบบ (Analysis) ผู7วิจัยนำข7อมูลท่ีได7มาจากการศึกษาป�ญหาแล7วนำมาวิเคราะหDระบบ 

1.3 ออกแบบ (Design) ผู7วิจัยดำเนินการนำข7อมูลที่ได7จากการศึกษาและการวิเคราะหDระบบใน

ข้ันตอนท่ี 2 มาประกอบในการออกแบบระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

1.4 พัฒนาระบบ (Development) นำข7อมูลท่ีได7จากการออกแบบมาพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

1.5 ทดสอบระบบ (Testing) ผู7วิจัยดำเนินการนำระบบชำระเงินอัตโนมัติไปทดสอบกับกลุnมตัวอยnาง 

1.6 ติดตั้งระบบ (Implementation) ผู 7วิจัยดำเนินการนำผลที่ได7จากการทดสอบ เพื่อให7ระบบ

สามารถใช7งานได7จริง และติดต้ังระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

1.7 บำรุงรักษาระบบ (Maintenance) ผู7วิจัยดำเนินการติดตั้งระบบเสร็จสิ้นและมีการเริ่มใช7งาน

ระบบชำระเงินอัตโนมัติ ทำการดูแลและบำรุงรักษาระบบ เพื่อให7ระบบชำระเงินอัตโนมัติเป�นไปตามความ

ต7องการของผู7ใช7งาน 
 

 

ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 
 

จากภาพท่ี 1 สnวนของพนักงาน มีการทำงานตnางๆ ดังน้ี 

   1) สามารถเติมเงินในบัตรเติมเงินได7 

   2) สามารถแลกคืนบัตรเติมเงินได7 

   3) สามารถชำระรายการอาหารได7 
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   4) สามารถออกใบเสร็จรายการอาหารได7 

  สnวนของลูกค7า มีการทำงานตnางๆ ดังน้ี 

   1) ลูกค7าสามารถเลือกดูรายการอาหารได7 

   2) ลูกค7าสามารถทำการส่ังซ้ือรายการอาหารได7 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช̀ในการวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย  

  1) ระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

  2) แบบประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหารโดยผู7เช่ียวชาญ  

 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ที่มีตnอระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร ท่ี

ประเมินโดยพนักงานแคชเชียรDจากศูนยDอาหาร   

 3. สถิติท่ีใช̀  

สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDผลความพึงพอใจของกลุnมตัวอยnางที่มีตnอระบบชำระเงินอัตโนมัติ

สำหรับศูนยDอาหาร เป�นแบบมาตราสnวนประมาณคnา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสnวน 5 ระดับ โดยสถิติ

ที่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลคือ คnาเฉลี่ย (Mean)  และ สnวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ของ

กลุnมตัวอยnาง สถิติท่ีใช7คือ คnาเฉล่ีย และสnวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 แบบประเมินเป�นแบบมาตราสnวนประมาณคnา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรDท (Likert) โดย

กำหนดระดับการประเมิน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน7า 121)  

ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน7อย 

 ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน7อยท่ีสุด 

 ในการแปลผลการหาคnาเฉล่ียของแบบประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับ 

ศูนยDอาหาร แปลผลตามคnาเฉล่ีย ดังน้ี 

 4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน7อย 

 0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน7อยท่ีสุด 
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4 การเก็บรวบรวมข̀อมูล 

 4.1) การประเมินคุณภาพโดยผู7เช่ียวชาญ 

  1) นำระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร ให7ผู7เช่ียวชาญประเมิน 

  2) ขอคำแนะนำและประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

  3) รวบรวมข7อมูลและวิเคราะหDข7อมูลทางสถิติ 

 4.2) การประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7 

  1) ช้ีแจงเก่ียวกับระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

2) ดำเนินการเป ดระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร ให7ผู7ใช7ได7ทดลองใช7 

  3) รวบรวมข7อมูลท้ังหมดและวิเคราะหDโดยวิธีการทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนย9อาหาร 

 ระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร มีการทำงานอยูn 3 สnวนหลักๆ คือ 1) พนักงานแคชเชียรD 

2) การเติมเงินในบัตรเติมเงิน 3) การแลกคืนบัตรเติมเงิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทำงานของระบบ 
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จากภาพท่ี 2 ข้ันตอนการทำงานของระบบ มีท้ังหมด 3 สnวน ดังน้ี 

 1. พนักงานแคชเชียรD เริ่มต7นด7วยการล็อคอินของพนักงาน จากนั้นรับข7อมูลอาหาร/เครื่องดื่มจาก

ลูกค7า และเลือกเมนู ตามเมนูที่ลูกค7าสั่ง จากนั้นตรวจสอบรายการอาหารวnาครบหรือไมn ถ7าครบ ให7ทำการ

ชำระเงินด7วยบัตร จากน้ันจะทำการพิมพDใบเสร็จเป�นไฟลD PDF และเก็บข7อมูลไว7ท่ีฐานข7อมูลเป�นอันเสร็จส้ิน 

 2. การเติมเงินในบัตรเติมเงิน เร่ิมต7นด7วยการล็อคอินของพนักงาน จากน้ันรับข7อมูลการเติมเงินในบัตร

เติมเงินจากลูกค7า และตรวจสอบยอดเงินที่รับมา ถ7าครบตามเงื่อนไขจึงจะสามารถออกบัตรเติมเงินให7กับลูกค7า 

และเก็บข7อมูลไว7ท่ีฐานข7อมูลเป�นอันเสร็จส้ิน 

 3. การแลกคืนบัตรเติมเงิน เร่ิมต7นด7วยการล็อคอินของพนักงาน จากน้ันรับบัตรเติมเงินจากลูกค7า และ

ตรวจสอบเงินในบัตร เม่ือตรวจสอบเสร็จ จึงจะทำการคืนเงินคงเหลือในบัตรเป�นอันเสร็จส้ิน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 พนักงานทำการล็อคอินเพ่ือเข7าใช7ระบบ 
 

จากภาพที่ 3 พนักงานสามารถทำการล็อคอินเข7าใช7ระบบชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อให7ระบบชำระเงิน

อัตโนมัติสามารถใช7งานได7 หลังจากล็อคอินเพื่อเข7าใช7ระบบชำระเงินอัตโนมัติแล7ว จะแสดงเป�นหน7าเลือก

รายการเมนูอาหาร เพ่ือชำระเงินตnอไป 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยnางระบบขายอาหารตามส่ัง 
 

 จากภาพที่ 4 จะมีเมนูหลักปรากฎทางด7านซ7ายลnาง ได7แกn อาหารตามสั่ง เมนูก¢วยเตี๋ยว เครป เมนู

ข7าวราดแกง และ เคร่ืองด่ืม/ขนมป�ง และมีเมนูแยกยnอยออกมาทางขวาโดยเมนูยnอยจะเปล่ียนไปตามเมนูหลัก 
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เม่ือกดเมนูทางขวา จะแสดงเป�นหน7าของเมนูเพ่ิมเติมให7เลือกประเภทของวัตถุดิบท่ีต7องการเพ่ิม 

 
 

ภาพท่ี 5 การชำระเงิน 
 

จากภาพท่ี 5 เม่ือเลือกเมนูรายการอาหารเสร็จเรียบร7อยแล7ว ให7ทำการกดปุ¤ม ชำระเงิน และจะแสดง

หน7าจอแตะบัตรเติมเงินเพ่ือชำระรายการท่ีได7เลือกไป เม่ือแตะบัตรเติมเงินเรียบร7อยแล7ว จะแสดงคำวnา เสร็จ

ส้ิน จากน้ันกดปุ¤ม OK 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน7าจอแสดงยอดคงเหลือในบัตรเติมเงินและใบเสร็จ 
 

จากภาพท่ี 6 เม่ือทำการชำระเงินเสร็จส้ินแล7วจะแสดงยอดคงเหลือในบัตรเติมเงิน เม่ือชำระเงินเสร็จ

แล7ว ระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงินเป�นไฟลD PDF 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การเติมเงินในบัตรเติมเงิน 
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จากภาพท่ี 7 เป�นหน7าจอสำหรับพนักงาน เพ่ือเติมเงินในบัตรเติมเงิน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงผลการเติมเงินเสร็จส้ินและตรวจสอบจำนวนเงินในบัตรเติมเงิน 

 

จากภาพท่ี 8 พนักงานทำการแตะบัตรเติมเงิน จะปรากฏยอดเงินในบัตรเติมเงิน และใสnจำนวนเงินท่ี

ต7องการเติมลงในบัตรเติมเงินแล7วกดปุ¤มยืนยัน ทำการตรวจสอบยอดเงินในบัตรเติมเงินให7ถูกต7อง 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร ประเมินโดยผู7เช่ียวชาญ

จำนวน 5 คน ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

รายการท่ีประเมิน 𝒙" S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด7านความเหมาะด7านการทำงานของระบบ 4.77 0.39 มากท่ีสุด 

2. ด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3. ด7านความสะดวกและงnายตnอการใช7งานระบบ 4.64 0.58 มากท่ีสุด 

4. ด7านความเร็วในการทำงานของระบบ 4.77 0.41 มากท่ีสุด 

คRาเฉล่ียโดยรวม 4.74 0.45 มากท่ีสุด 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร ประเมินโดยผู7ใช7จำนวน 

15 คน ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบชำระเงินอัตโนมัติ 

ความพึงพอใจของผู̀ใช̀ คRาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. รูปแบบการใช7งานระบบ ความงnายในการเข7าถึงระบบ 4.20 0.68 มาก 

2. มีการจัดระบบข7อมูลเป�นหมวดหมูn 4.13 0.74 มาก 

3. การทำงานของระบบมีความรวดเร็วในการเรียกใช7งาน 4.07 0.70 มาก 

4. การออกแบบให7ใช7งานงnาย เมนูไมnซับซ7อน 4.13 0.64 มาก 

5. ระบบสามารถชnวยลดข้ันตอนในการทำงาน 4.07 0.80 มาก 

6. ระบบมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว แมnนยำและถูกต7องตรง

ตามความต7องการ 
4.13 0.64 มาก 

7. ระบบมีการแจ7งเตือนการทำงาน เม่ือมีการกรอกข7อมูล

ซ้ำซ7อนและการกรอกข7อมูลผิดพลาด 
3.80 0.94 มาก 

8. สีและขนาดของตัวอักษรโดยภาพรวม 3.53 0.52 มาก 

9. การใช7ภาษาหรือสัญลักษณDหน7าจอ 3.93 0.70 มาก 

10. ความพึงพอใจในภาพรวมตnอการใช7งานระบบ 4.13 0.74 มาก 

คRาเฉล่ียโดยรวม 4.01 0.71 มาก 

 

อภิปรายผล  

 ระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด7วย 3 สnวน คือ สnวนของพนักงาน

แคชเชียรD สnวนของผู7ใช7บริการ และสnวนของผู7ดูแลระบบ มีคุณภาพอยูnในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคnาเฉลี่ยโดยรวม

เทnากับ 4.75 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทnากับ 0.45 และมีผลความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอระบบ

ชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยรวมอยูnในระดับมาก โดยมีคnาเฉลี่ยโดยรวมเทnากับ 4.01 และสnวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทnากับ 0.71 ซึ่งระบบชำระเงินอัตโนมัติพัฒนาโดยใช7ขั้นตอนกระบวนการ SDLC ซ่ึง

สามารถชnวยให7ระบบการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งผู7ใช7งานได7รับความสะดวกสบายในการทำงาน ซ่ึง

สอดคล7องกับงานวิจัยของ ประภาวดี รัฐเมือง และ ทิพวิมล ชมภูคำ (2560) ได7ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบ

ซ้ือ-ขายสินค7ามือสองออนไลนD ผลการวิจัย พบวnา 1) ระบบซ้ือ-ขายสินค7ามือสองออนไลนD มีสnวนประกอบในการใช7

งาน 3 สnวน คือ สnวนของผู7ซื้อ สnวนของผู7ขาย และสnวนของผู7ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบซื้อ-ขาย

สินค7ามือสองออนไลนD โดยรวมอยูnในระดับมาก และ 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอระบบ

ซื้อ-ขายสินค7ามือสองออนไลนD โดยรวมอยูnในระดับ มากที่สุด และสอดคล7องกับงานวิจัยของสุพัตรา มาตรา และ 

ทิพวิมล ชมภูคำ (2559) ได7ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการร7านขายเฟอรDนิเจอรDออนไลนD 

ผลการวิจัยพบวnา ระบบบริหารจัดการร7านขายเฟอรDนิเจอรDออนไลนDประกอบด7วย 3 สnวน คือ สnวนของผู7ใช7ทั่วไป, 
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สnวนของสมาชิก และสnวนของผู7ดูแลระบบ มีคุณภาพอยูnในระดับมาก และมีผลความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอ

ระบบโดยรวมอยูnในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ียังสอดคล7องกับงานวิจัยของวรรณนิภา แก7วศรี และแก7วใจ อาภรณD

พิศาล (2561) ได7ทำการวิจัยเรื่องระบบขายสnง: กรณีศึกษาโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่อ ผลการวิจัยพบวnา ระบบ

สามารถนำมาใช7รnวมกับการทำงานของโรงงานขนมจีนโพรงมะเดื่ออยnางถูกต7อง เชnน จัดเก็บข7อมูลสินค7า ข7อมูล

พนักงาน และสามารถออกรายงานการขายสินค7าได7 ความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอระบบขายสnงฯ โดยภาพรวม

อยูnในระดับมากที่สุด ระบบงานนี้ทำให7การขายสnงที่ใช7ในธุรกิจขายสnงขนมจีนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจาก

โครงงานของปริญญา อภัยภักดิ์ และณัฐพล เสาวพงษD (2562) ได7ทำระบบจัดการร7านอาหารซึ่งผลที่ได7รับจากการ

พัฒนาระบบแสดงให7เห็นวnาระบบสามารถลดข7อผิดพลาดในการให7บริการ ตลอดจนทำให7ลดความซับซ7อนของการ

สั่งซื้อและจัดการวัตถุดิบพร7อมทั้งการตัดจำหนnายวัตถุดิบให7มีระสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งโครงงานของเยาวลักษณD 

ศรีมาต และ ณปภัช วรรณตรง (2561) ได7ทำระบบซื้อ-ขายออนไลนD กลุnมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑDหัตถกรรมบ7าน

หนองบอน ผลจากการใช7ระบบพบวnาผู7ใช7งานมีระดับความพึงพอใจตnอระบบโดยภาพรวมอยูnในระดับมาก 

 จะเห็นได7วnาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหารที่พัฒนาขึ้นนี้เป�นระบบที่มีความสะดวกในการ

ชำระเงิน มีความถูกต7อง มีประสิทธิภาพ ใช7งานงnาย โดยพนักงานแคชเชียรDไมnจำเป�นต7องคำนวณราคารายการ

อาหารเองอีกตnอไป และทำให7ลูกค7าสามารถชำระเงินได7อยnางรวดเร็วในราคาอาหารที่ถูกต7อง สnงผลให7ระบบการ

ชำระเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ  

สรุปผล 

1. ผลการพัฒนาระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

 ระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหารท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบด7วย 3 สnวน คือ ระบบชำระเงินอัตโนมัติ

สำหรับศูนยDอาหาร มีการทำงานอยูn 3 สnวนหลักๆ คือ 1) พนักงานแคชเชียรD 2) การเติมเงินในบัตรเติมเงิน 3) การ

แลกคืนบัตรเติมเงิน และทำการพัฒนาขึ้นมาได7ตามขั้นตอนกระบวนการ SDLC 7 ขั้นตอน ได7แกn กำหนดป�ญหา 

วิเคราะหDระบบ ออกแบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบ ซึ่งระบบชำระเงิน

อัตโนมัติแบบบัตรเติมเงิน สามารถอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน เพื่อลดคnาใช7จnายของระบบชำระเงินเดิมท่ี

ใช7งานอยูnและเพิ่มความสะดวกในการทำงานให7กับพนักงานแคชเชียรD และความสะดวกในการชำระเงินให7กับ

ลูกค7าได7 

2. คุณภาพของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

การประเมินคุณภาพของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทnาน มี

คุณภาพอยูnในระดับมากที่สุด โดยคุณภาพด7านความถูกต7องในการทำงานของระบบ มีคnามากที่สุด โดยมีคnาเฉล่ีย

เทnากับ 4.80 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทnากับ 0.45 รองลงมาคือด7านความเร็วในการทำงานของระบบ โดยมี
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คnาเฉลี่ยเทnากับ 4.77 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทnากับ 0.41 ด7านความเหมาะด7านการทำงานของระบบ โดยมี

คnาเฉลี่ยเทnากับ 4.77 และสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทnากับ 0.39 และด7านความสะดวกและงnายตnอการใช7งานระบบ 

โดยมีคnาเฉล่ียเทnากับ 4.64 และสnวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทnากับ 0.58 

3. ความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร 

การประเมินความพึงพอใจของระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยผู7จำนวน 15 ทnาน มีผล

ความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตnอระบบชำระเงินอัตโนมัติสำหรับศูนยDอาหาร โดยรวมอยูnในระดับมาก โดยมี

คnาเฉล่ียโดยรวมเทnากับ 4.01 และสnวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเทnากับ 0.71  

 

ข̀อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ีควรปรับปรุงแก7ไขเพ่ิมเติมในสnวนหน7าจอแสดงผลให7มีความนnาสนใจและนnาใช7งานมากข้ึน 
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บทคัดยCอ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บไซตDฯ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7งาน

เว็บไซตDฯ กลุsมตัวอยsางท่ีใช7 ได7แกs ผู7ใช7งานเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จำนวน 30 คน และ เคร่ืองมือท่ีใช7ประกอบด7วย 1) เว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 2) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตDฯ โดยผู7เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุsมตัวอยsางท่ี

มีตsอเว็บไซตDฯ ท่ีประเมินโดยผู7ใช7 

 ผลการวิจัยสรุปได7วsา 1) เว็บไซตDฯ ที่ผู7วิจัยได7พัฒนาขึ้นผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยูsในระดับ

มาก ซึ่งมีคsาเฉลี่ยโดยรวมเทsากับ 4.30 และสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทsากับ 0.72 2) ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู7ใช7งานโดยรวมอยูsในระดับมาก โดยมีคsาเฉลี่ยโดยรวมเทsากับ 4.18 และสsวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานโดยรวมเทsากับ 0.69 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาเว็บไซตD ศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD ระบบบริหารเว็บไซตD 

 

Abstract 

The objectives of this research were to 1) develop the website management system 

of Science Laboratory Equipment of Suan Dusit University, 2) to assess the quality of the 

website, and 3) to assess the satisfaction of users of the website. The sample group was 30 

people from website user. The instruments research used for data gathering were 1) the 
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website of Scientific Laboratory Equipment Center of Suan Dusit University 2) quality 

assessment form of the website by experts and 3) the satisfaction assessment form. 

The research results were as follows: 1) the overall quality assessment of the website 

is very high. that the overall mean of 4.30 and the overall standard deviation of 0.72 and  

2) the evaluation results of user satisfaction are at a high level which has an overall mean of 

4.18 and an overall standard deviation of 0.69. 

 

Keywords:  Website development, Scientific Equipment and Laboratory Center, Website 

Management System 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป�นสื่อกลางในการ

กระจายขsาวสารและกิจกรรมตsางๆ และเป�นเว็บไซตDที ่ให7ความรู7เกี ่ยวกับวิทยาศาสตรDของศูนยDเครื่องมือ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรD จากการศึกษาและรวบรวมข7อมูลศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ป�ญหาที่พบ คือ เจ7าหน7าที่ผู 7ดูแลระบบไมsเข7าใจในการใช7งานระบบเกsา เนื ่องจากเว็บไซตDศูนยD

เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรDมีเมนูท่ีซับซ7อนและใช7งานได7ยากจึงไมsสามารถปรับปรุงข7อมูลหรือขsาวสารของ

ศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรDให7เป�นป�จจุบันได7 นอกจากน้ียังมีหน7าเว็บเพจที่ไมsมีข7อมูลที่เป�นป�จจุบัน 

ผู7ใช7ไมsได7รับความสะดวกในการใช7งานและได7ข7อมูลท่ีไมsเป�นป�จจุบัน 

 จากป�ญหาที่พบมีการพัฒนาเว็บไซตDใหมsเพื่อตอบสนองความต7องการของหนsวยงานและผู7ใช7ระบบ

ดังเชsนงานวิจัยของศิริพล แสนบุญสsง (2559) ได7ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาเว็บไซตDคณะครุศาสตรD 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด7วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตD สามารถนำไปใช7เก็บ

รวบรวม และนำเสนอข7อมูลสารสนเทศ ของคณะครุศาสตรD เพื่อประชาสัมพันธDขsาวสารข7อมูลที่เป�นประโยชนD

ตsอผู7เข7าใช7งานได7และงานวิจัยของนารีรัตนD โสติถิมานนท (2557) ได7ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางเพ่ือ

พัฒนาเว็บไซตDในการประชาสัมพันธDของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวsา พบวsาการจัดรูปแบบ

เว็บไซตD ตัวอักษร และการแบsงเนื ้อหา ควรมีการจัดรูปแบบโดยมีการออกแบบหน7าเว็บไซตDในการ

ประชาสัมพันธDของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให7สะดุดตา มีความเรียบงsายเป�นหมวดหมูs และ

เป�นไปในทิศทางเดียวกัน ใช7สีที่ไมsฉูดฉาดจนเกินไป รวมทั้งโครงสร7างของเว็บไซตDควรเป�นมาตรฐานเดียวกัน  

4)การเชื่อมโยง ระบบนำทางและการเข7าถึงข7อมูล ควรมีการใช7เมนูตsางๆที่เข7าใจงsาย เชsน เป�นการลิงคDด7วย

ข7อความเพื่อไมsให7รกเกินไปและเป�นไปในทางเดียวกัน มีการเชื่อมโยงข7อมูลทั้งภายในและภายนอกได7อยsาง
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รวดเร็วและไมs ซับซ7อน และควรมีชsองทางสำหรับการส่ือระหวsางผู7ใช7บริการเว็บไซตDกับผู7ดูแลระบบ เพ่ือสะดวก

ในการใช7งานมากข้ึน เน้ือหาในการนำเสนอจะต7องกระชับ เข7าใจงsาย และมีการนำรูปภาพมาประกอบ 

 ดังนั้น ผู7วิจัยจึงได7พัฒนาเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือ

อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงข7อมูลและขsาวสารของศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรDให7เป�นป�จจุบัน 

และใช7งานได7งsายขึ้น และเพื่อให7ผู7ใข7สามารถ โดยการพัฒนาระบบเว็บไซตDผู7วิจัยได7ทำการศึกษารวบรวมป�ญหา

ของผู7ใช7 และนำมาวิเคราะหDข7อมูลที่ศึกษามา จากนั้นนำข7อมูลที่วิเคราะหDมาออกแบบระบบเว็บไซตDศูนยD

เครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรDเพื่อให7ผู 7ดูแลระบบสามารถใช7งานได7งsายขึ้นและเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรDเป�นเว็บไซตDท่ีผู7ใช7ท่ัวไปสามารถใช7งานได7อยsางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคVการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพื ่อประเมินคุณภาพของเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 

3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู 7ใช7งานเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตกลุCมตัวอยCาง 

 ผู7ใช7งานเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 30 คน 

ขอบเขตด_านเน้ือหา 

สsวนของผู7ดูแลระบบ (Admin) ลักษณะของเว็บไซตDจะเป�นแบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตDท่ี

สะดวกและรวดเร็ว สามารถบันทึก เพ่ิม ปรับปรุงแก7ไข สืบค7น ผsานเครือขsายอินเทอรDเน็ตได7 ดังน้ี 

1. สามารถแสดงรายระเอียดของ ผลิตภัณฑD เคร่ืองมือวิทยาศาสตรD บุคลากร 

2. มีการเพ่ิม/แก7ไข/ลบ ผู7ดูแลระบบ ขsาวสารกิจกรรม ผลิตภัณฑD เคร่ืองมือ บุคลากร  

3. สามารถเพ่ิม/แก7ไข/ลบรูปภาพ 

4. เรียกดูข7อความท่ีมีผู7ร7องเรียน หรือติดตsอเข7ามาได7 

สsวนของผู7ใช7งาน (User) มีความสามารถจัดการภายในเว็บไซตDได7ดังน้ี 

1. สามารถสืบค7นข7อมูลภายในเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต 
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2. สามารถสsงข7อความกรือร7องเรียนเรื ่องตsางๆของศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. สามารถดูและจองห7องปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายในเว็บไซตDศูนยD

เคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ข้ันตอนการศึกษาการพัฒนาระบบฯ ดำเนินการตามกระบวนการ SDLC 7 ข้ันตอน ดังน้ี  

1.1 ศึกษาป�ญหาของระบบเดิม ผู7วิจัยได7ทำการศึกษาถึงป�ญหาระบบงานเดิมโดยอาจจะ ใช7แบบ

สอบสัมภาษณDผู7ที่เกี่ยวข7อง เพื่อที่จะรวบรวมป�ญหาที่มีในระบบงานเดิมมาทาการวิเคราะหDเพื่อที่จะ ปรับปรุง

และออกแบบระบบงานใหมs 

1.2 ออกแบบระบบ ในการออกแบบระบบเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต7องวิเคราะหDวsาระบบนี้ ต7องมีกระบวนการอะไรบ7างและสามารถทำอะไรได7บ7าง ใคร

จะเป�นผู7ใช7งานในระบบในสsวนไหนบ7าง ผู7วิจัยได7นำไปให7ผู7เชี่ยวชาญตรวจสอบดูวsามันเหมาะสมหรือไมs เม่ือ

เหมาะสมแล7ว ก็จึงได7ออกแบบระบบป�อนเข7า (Input) และแสดงผล (Output) และตรวจสอบวsาลักษณะ

หน7าจอการป�อนเข7าและแสดงผลนั้นเหมาะสมหรือไมsสะดวกตsอการใช7งานหรือไมs รวมทั้งวิธีการเข7าถึงการใช7

งานด7วย ถ7าตรวจสอบแล7วพบวsาเหมาะสม ก็นำไปสูsการออกแบบในข้ันตอนท่ี 3 

1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในสsวนขั้นตอนนี้ จะสร7างฐานข7อมูลของระบบเว็บไซตDศูนยD

เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามที่ได7ออกแบบไว7ในขั้นตอนออกแบบระบบ และ

เลือกใช7ภาษา PHP ที่จะมาสร7างระบบงานฐานข7อมูลในครั้งนี้ และใช7 MySQL Server เป�นฐานข7อมูล ใช7 

Visual Sudio Code เป�นเครื่องมือในการสร7างและตกแตsงแบบฟอรDม ป�อนและแสดงผล ระบบสารสนเทศมี

ความสามารถในการทำงาน 

1.4 ทดสอบระบบสารสนเทศ เมื ่อระบบเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัต ิการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได7รับการแก7ไขปรับปรุงจนสามารถทำงานได7ตามที่ต7องการแล7วก็จะต7องมีการนำไป

ทดสอบใช7งานโดยประชากรกลุsมตัวอยsางที่เลือกไว7 แล7วให7กลุsมตัวอยsางประเมินระบบ เว็บไซตDศูนยDเครื่องมือ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วsามีประสิทธิภาพมากน7อยแคsไหน มีความพึงพอใจกับระบบน้ี

อยsางไร 

1.5 ทดสอบใช7งานจริง หลังจากที่ทดลองกับกลุsมตัวอยsางที่คัดเลือกไว7เสร็จแล7ว ก็จะนำ ระบบ

เว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปใช7งานจริงโดยใช7กับกลุsมตัวอยsางท่ี

คัดเลือกไว7 แล7วให7กลุsมผู7ใช7งานประเมินเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วsามีประสิทธิภาพมากน7อยแคsไหน มีความพึงพอใจกับระบบน้ีอยsางไร 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1375 ~ 
 

1.6 ประเมินผล หลังจากที ่มีการนำระบบเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปทดลองใช7งานให7กับกลุsมตัวอยsางที่คัดเลือกไว7เสร็จแล7ว ก็จะต7องให7ผู7ใช7ประเมินผล

จากการใช7งาน เพื่อดูวsาผู7ใช7งานมีความพึงพอใจ ตsอระบบนี้มากน7อยแคsไหน โดยใช7แบบสอบถาม เพื่อให7

ออนไลนDผู7ใช7งานเข7าไปประเมินระบบเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เคร่ืองมือท่ีใช_ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย  

  1) ระบบบริหารเว็บไซต์ศูนย์เคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  2) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยผู7เช่ียวชาญ  

  3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7ที่มีตsอเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3. สถิติท่ีใช_  

สถิติที่ใช7ในการวิเคราะหDผลความพึงพอใจของกลุsมตัวอยsางที่มีตsอเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรDมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป�นแบบมาตราสsวนประมาณคsา (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราสsวน 5 

ระดับ โดยสถิติที ่ใช7ในการวิเคราะหDข7อมูลคือ คsาเฉลี่ย คsาร7อยละ (Mean)  และ สsวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) ของกลุsมตัวอยsาง สถิติท่ีใช7คือ คsาเฉล่ีย และสsวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผู7ศึกษาได7ใช7แบบประเมินเป�นแบบมาตราสsวนประมาณคsา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรDท (Likert) โดย

กำหนดระดับการประเมิน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน7า 121) 

 ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน7อย 

 ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน7อยท่ีสุด 

  ในการแปลผลการหาคsาเฉล่ียของแบบประเมินคุณภาพศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แปลผลตามคsาเฉล่ีย ดังน้ี 

 4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมในระดับน7อย 

 0.51 – 1.50 มีความเหมาะสมในระดับน7อยท่ีสุด 
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4 การเก็บรวบรวมข_อมูล 

 4.1) การประเมินคุณภาพโดยผู7เช่ียวชาญ 

1) นำระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให7

ผู7เช่ียวชาญประเมิน 

2) ขอคำแนะนำและประเมินคุณภาพระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3) รวบรวมข7อมูลและวิเคราะหDข7อมูลทางสถิติ 

4.2) การประเมินความพึงพอใจของผู7ใช7 

1) ชี้แจงเกี่ยวกับระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 

2) ดำเนินการเป¡ดระบบบริหารเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย

สวนดุสิตให7ผู7ประเมินได7ทดลองใช7 

3) รวบรวมข7อมูลท้ังหมดและวิเคราะหDโดยวิธีการทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาเว็บไซตVศูนยVเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรV มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ผลการพัฒนาเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู7วิจัยได7พัฒนา

เว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช7ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบน

เว็บไซตD มาพัฒนาเว็บไซตDผู7เข7าใช7งานเว็บไซตDสามารถเรียกใช7งานผsานเว็บบราวDเซอรD โดยหน7าแรกแสดงเมนู

เชื่อมโยงไปยังข7อมูลตsาง ๆ ที่เกี่ยวข7องทั้งภายใน และภายนอกเว็บไซตD สไลดDภาพกิจกรรมขsาวประชาสัมพันธD

หัวข7อแสดงขsาวสารประชาสัมพันธDของศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลการ

พัฒนา แสดงดังภาพตsอไปน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 หน7าหลักศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 
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จากภาพที่ 1 แสดงตัวอยsางเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบsง

ออกเป�น 6 เมนูหลัก ได7แกs หน7าแรก เกี่ยวกับศูนยD ห7องผลิตเครื่องสำอาง ห7องแลปเคมี ห7องแลปจุลชีววิทยา 

ติดตsอเรา 

 

 

 

 

  

  

  

 

ภาพท่ี 2 หน7าจอสำหรับผู7ดูแลระบบ 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงหน7าล็อกอินเพ่ือเข7าสูsระบบสำหรับผู7ดูแลระบบเพ่ือแก7ไขหรือเพ่ิมข7อมูล เพ่ือนำมา

แสดงผลบนหน7าเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัวอยsางระบบจัดการข7อมูล 

จากภาพที่ 3 ตัวอยsางข7อมูลที่เจ7าหน7าที่สามารถเพิ่มได7เองและ นำมาแสดงซึ่งมีอีก 4 เมนูที่สามารถให7

เจ7าหน7าที่สามารถเพิ่มด7วยตนเองได7 คือ จัดการผู7ดูแลระบบ กิจกรรมขsาวสาร Slide Homepage ผลิตภัณฑD 

และเคร่ืองมือ เป�นต7น  
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ภาพท่ี 4 ตัวอยsางการเพ่ิมข7อมูล 

 

จากภาพที่ 4 แสดงตัวอยsางการเพิ่มข7อมูลเพื่อนำมาแสดงผลบนหน7าเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ตัวอยsางการแก7ไขข7อมูล 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงตัวอยsางการแก7ไขข7อมูลเพ่ือนำมาแสดงผลบนหน7าเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตVศูนยVเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรV มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต 

ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิตประเมินโดยผู7ใช7จำนวน 5 คน ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพผลการประเมินคุณภาพเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

รายการ 𝑿" S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด7านความถูกต7อง 4.40 0.89 มาก 

ด7านภาพ 4.00 0.55 มาก 

ด7านตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 

ด7านเว็บไซตDและการออกแบบ 4.40 0.89 มาก 

โดยรวม 4.30 0.72 มาก 

 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตVศูนยVเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรV 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิตประเมินโดยผู7ใช7จำนวน 30 คน ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รายการ 𝑿" S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการใช_บริการข_อมูลของเว็บไซตV    

ความครบถ7วนสมบูรณDของข7อมูลเพียงพอตsอความต7องการ 4.17 0.70 มาก 

ความเป�นป�จจุบันของข7อมูลในเว็บไซตD 4.20 0.66 มาก 

ความนsาเช่ือถือของข7อมูลในเว็บไซตD 4.13 0.78 มาก 

การจัดหมวดหมูsให7งsายตsอการค7นหาและทำความเข7าใจ 4.20 0.71 มาก 

การประชาสัมพันธDขsาวสารมีความเหมาะสม นsาสนใจ 4.03 0.67 มาก 

ความนsาสนใจของข7อมูลในเว็บไซต 4.20 0.66 มาก 

ความหลากหลายของรูปแบบข7อมูลท้ังตัวอักษร ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว และไฟลDเอกสาร 

4.17 0.79 มาก 

รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 4.13 0.68 มาก 

ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอsานได7งsาย 4.00 0.74 มาก 

ได7รับประโยชนDจากเว็บไซตD 4.10 0.61 มาก 

ภาพรวมด7านการใช7บริการข7อมูลของเว็บไซตD 4.17 0.65 มาก 
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รายการ 𝑿" S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจด_านประสิทธิภาพของเว็บไซตV    

ระบบใช7งานสะดวกและไมsซับซ7อน 4.33 0.71 มาก 

มีระบบค7นหาข7อมูลสามารถเข7าถึงข7อมูลท่ีต7องการได7งsาย 4.27 0.74 มาก 

รูปแบบของเมนูมีความเหมาะสม 4.23 0.68 มาก 

ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.13 0.63 มาก 

ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข7าใช7งานได7ตลอดเวลา 4.17 0.65 มาก 

ข7อมูลท่ีเผยแพรsสูsภายนอกมีความเหมาะสม 4.37 0.72 มาก 

ข7อความในเว็บไซตDถูกต7องตามหลักภาษา และไวยกรณD 4.07 0.58 มาก 

ภาพประกอบสามารถส่ือความหมายได7 4.10 0.61 มาก 

ความถูกต7องในการเช่ือมโยงข7อมูลภายในระบบ 4.33 0.71 มาก 

มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธ์ิ ในการเข7าถึง

ข7อมูลได7อยsางเหมาะสม 

4.20 0.71 มาก 

ภาพรวมด7านประสิทธิภาพของเว็บไซตD 4.23 0.73 มาก 

โดยรวม 4.18 0.69 มาก 

 

อภิปรายผล  

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวsา เว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มีคุณภาพอยูsในระดับมาก ซึ่งมีคsาเฉลี่ยโดยรวมเทsากับ 4.30 และสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทsากับ 0.72 

และมีผลความพึงพอใจของผู7ใช7งานที่มีตsอระบบเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต โดยรวมอยูsในระดับมาก โดยมีคsาเฉลี่ยโดยรวมเทsากับ 4.18 และสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

เทsากับ 0.69 จะเห็นได7วsาเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรDเจ7าหน7าที่ที่ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม 

แก7ไข อัพเดท ข7อมูลได7งsายและสะดวกขึ้นและมีรูปแบบที่ตรงตามความต7องการ ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ 

อรอนงคD แก7วมาลา และ ทิพวิมล ชมภูคำ (2560) ได7ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซตDภูมิป�ญญาท7องถิ่นผ7า

ไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท ผลวิจัยผลวsา 1) เว็บไซตDภูมิป�ญญาท7องถิ่นผ7าไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท 

ประกอบด7วย 3 สsวน คือ สsวนของผู7ใช7ท่ัวไป, สsวนของสมาชิก, สsวนของผู7ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพ

เว็บไซตDภูมิป�ญญาท7องถิ่นผ7าไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท โดยรวมอยูsในระดับมาก 3) ผลการสอบถามความ

พึงพอใจของผู7ใช7ที่มีตsอการพัฒนาเว็บไซตDภูมิป�ญญาท7องถิ่นผ7าไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท โดยรวมอยูsใน

ระดับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของศิริพล แสนบุญสsง (2559) ได7ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซตD



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1381 ~ 
 

คณะครุศาสตรD มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด7วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตD ผลวิจัย

พบวsา วsาเว็บไซตDคณะครุศาสตรDที ่พัฒนาขึ้นด7วยระบบบริหาร จัดการเนื้อหาบนเว็บไซตD Joomla! CMS 

สามารถนำไปใช7เก็บรวบรวม และนำเสนอข7อมูลสารสนเทศ ของคณะครุศาสตรD เพื่อประชาสัมพันธDขsาวสาร

ข7อมูลที่เป�นประโยชนDตsอผู7เข7าใช7งานได7โดยภาพรวมอยูsในระดับมากที่สุด มีคsาเฉลี่ยเทsากับ 4.68 สsวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทsากับ 0.50 และผู7เข7าใช7งานเว็บไซตDที่ตอบ แบบประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด มีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด มีคsาเฉลี่ยเทsากับ 4.51 สsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทsากับ 0.69 ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของ 

เกษมศักดิ์ ทองตัน, ธรัช อารีราษฎรD และ ธวัชชัย สหพงษD (2559) ได7ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซตD

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผล

วิจัยพบวsา องคDประกอบของเว็บไซตDสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด7วย 5 โมดูล ได7แกs ข7อมูลสาขาวิชา บุคลากร หลักสูตร เครื่องมือ

สื่อสาร และเครื่องมืออำนวยความสะดวก และความคิดเห็นของผู7เชี่ยวชาญที่มีตsอองคDประกอบของเว็บไซตD

โดยรวมอยูsในระดับมากท่ีสุด 

 

สรุปผลและข_อเสนอแนะ  

สรุปผล 

1. ผลการพัฒนาเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ระบบเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่พัฒนาขึ้น ประกอบด7วย 

2 สsวน คือ 1) สsวนของผู7ดูแลระบบ (Admin) 2) สsวนของผู7ใช7งาน (User) และทำการพัฒนาโดยใช7พัฒนาข้ึน

มาได7ตามขั้นตอนกระบวนการ 6 ขั้นตอน ได7แกs ศึกษาป�ญหาของระบบเดิม ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบ ทดสอบใช7งานจริง และประเมิน ซึ ่งระบบเว็บไซตDศูนยDเครื ่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถอำนวยความสะดวกเพิ่ม แก7ไข ลบข7อมูล ของเจ7าหน7าที่พนักงานเพิ่มความ

สะดวกในการอัพเดทข7อมูลให7เป�นป�จจุบัน และความสะดวกในการใช7งานของผู7ใช7ได7 

2. คุณภาพของระบบเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประเมินคุณภาพของระบบเว็บไซตDศูนยDเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 5 ทsาน มีคุณภาพโดยรวมอยูsในระดับ มาก โดยคุณภาพ ด7านความถูกต7องและด7าน

เว็บไซตDและการออกแบบ มีคsามากที่สุด โดยมีคsาเฉลี่ยโดยรวม 4.40 และมีสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

เทsากับ 0.89 รองลงมาคือด7านตัวอักษรโดยมีคsาเฉลี่ยโดยรวม 4.40 และมีสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม

เทsากับ 0.55และด7านภาพโดยมีคsาเฉลี่ยโดยรวม 4.00 และมีสsวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทsากับ 0.55

ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจของผู7ใช7งานระบบเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การความพ่ึงพอใจของระบบเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย

ผู7ใช7จำนวน 30 ทsาน มีผลความพึงพอใจของผู7ใช7งานท่ีมีตsอระบบเว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมอยูsในระดับมาก โดยมีคsาเฉล่ียโดยรวมเทsากับ 4.18 และสsวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

โดยรวมเทsากับ 0.69  

 

ข_อเสนอแนะ 

 เว็บไซตDศูนยDเคร่ืองมือปฏิบัติการวิทยาศาสตรD มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรปรับปรุง แก7ไขเพ่ิมเติมในสsวนท่ี

ต7องต้ังขนาดของรูปภาพจากโปรแกรมอ่ืน เน่ืองจากถ7าลงภาพท่ีไมsได7ขนาดรูปจะแสดงออกมาได7ไมsสวยงาม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจ

ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ ่มตัวอย่างได้แก่ ครูแนะแนวระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

จำนวน 255 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 

0.947 ใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x" = 3.77 SD = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัด

กิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับสูงสุด 

(x" = 3.93 SD = 0.57)  รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้เครื่องมือแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านอาชีพ

(x" = 3.87 SD = 0.73) ด ้ านการใช ้ก ิ จกรรมแนะแนวเพ ื ่ อช ่ วยให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนร ู ้ จ ั กตนเองด ้ านอาชีพ 

(x" = 3.85 SD = 0.61) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลกของอาชีพ (x" = 3.76 SD = 0.62)  และ

ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ (x" = 3.44 SD = 0.55) ตามลำดับ ซ่ึงจากข้อค้นพบน้ี

สามารถนำไปพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษาได้ต่อไป 

 

คำสำคัญ :  ความต้องการพัฒนา  ครูแนะแนว  การเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อ 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the needs for development of guidance 

teachers to enhance decision-making in furthering study of vocational education. By employing 

survey modes of inquiry, the sample of this research consisted of 255 guidance teachers from 

public schools and private school under Regional Education office 2, were selected by 

stratified random sampling. The questionnaire, rating scale, was used to gather information 

that the reliability was 0.947. Frequencies, percentage, mean, and standard deviation was used 

to analyze the gathered data. 

 The findings of this research showed that the needs for development of guidance 

teachers to enhance decision-making in furthering study of vocational education were at high 

level in overall. For each aspect, they were found that the guidance activities setting for 

helping learners decide to further study of vocational education was at the highest level 

(x" = 3.77 SD = 0.39). The rest of need for development can be sorted in order as follows: The 

use of guidance tools to help learners know themselves in the career ( x"  = 3.87 

SD = 0.73), the use of guidance activities to help learners know themselves in the career  

(x" = 3.85 SD = 0.61), the activities setting to help learners get to know the career world  

(x" = 3.76 SD = 0.62), and the activities setting to enhance decision-making process (x" = 3.4 4 

SD = 0.55). These findings can be used to further determine guidance on the development of 

guidance teachers to enhance decision-making in furthering study of vocational education for 

the next. 

  

Keywords: Needs for Development, Guidance Teacher, Enhancing Decision-Making  

                in Furthering Study 

 

บทนำ 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ผลกระทบ

ที่กำลังเกิดขึ ้นจากการเคลื ่อนตัวเข้าสู ่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั ้งที ่ 4 หรือ Industry 4.0 นำมาซึ ่งการ

เปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งด้านธุรกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิต การปรับตัวเพ่ือให้สามารถรับมือกับความท้า

ทายที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 
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4.0) เพื่อใช้เป็นโมเดลในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การแข่งขันด้วยฐานของ

องค์ความรู้ การใช้นวัตกรรม สามารถกระจายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั ่งยืน โดยปัจจัยสำคัญที ่จะทำให้สามารถรับมือกับกระแสแห่งความเปลี ่ยนแปลงในระดับโลกได้คือ 

ทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีความพร้อม นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตั้งแต่ปี พ .ศ.  

2558 ทำให้ตลาดแรงงานในทุกๆ สาขาอาชีพรวมตัวกันเป็นตลาดเดียว และมีฐานผลิตร่วมกันเพื่อให้มีการ

เคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีระหว่างประเทศ

อย่างเต็มรูปแบบ จะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัว รวมไปถึงภาคการศึกษาในระดับต่างๆ ก็เช่นกันท่ี

ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาขาวิชาชีพ และพัฒนาการ

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานของการ

แข่งขัน  

ความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของภาคการศึกษาคือ การศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับประชาชนเพ่ือ

เตรียมความพร้อมและผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ รองรับตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพเป็นองค์ประกอบ

สำคัญในการสร้างสังคมที่มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่การเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดเตรียม

บุคคลให้มีอาชีพในอนาคต และเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วมีความก้าวหน้าในอาชีพของตน การจัดการ

อาชีวศึกษาที ่จะให้ได้ผลดี ควรมีหลักสูตร วิธีการสอนที่เหมาะสมกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาของอุตสาหกรรมและสาขาวิชานั้นๆ มีปรัชญาการจัดอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม

กับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพจำนวนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ตลอดจนเข้าใจการดำเนินงานด้านอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี และควรมี

ผู้บริหารและการบริหารงานท่ีกระทำได้ตรงเป้าหมาย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  

ปัจจุบันการจัดการอาชีวศึกษา พบปัญหาหลักในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาโดยตรงที่ยังไม่บรรลุตาม

เจตนารมณ์ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ปัญหาการขยายจำนวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐไม่

สามารถสนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ปัญหาการขาดการพัฒนา ครู - อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาบางส่วน เพราะต้องรับภาระทั้งงานสอนและงานสนับสนุนการสอน  รวมทั้งขาดแคลน

ครูในบางสาขาวิชา และมีครูเกินในบางสาขาวิชา ปัญหาคุณภาพของครูผู้สอนยังไม่สอดคล้องกับภารกิจท่ี

ต้องการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ปัญหาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัย และไม่

ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัญหาด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน ปัญหาการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอนรวมไปถึงปัญหาด้านคุณสมบัติของผู ้จบ
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การศึกษาที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  อัตราผู ้จบอาชีวศึกษาแล้วไปทำงานใน

ตลาดแรงงานยังค่อนข้างต่ำส่วนใหญ่จะศึกษาต่อ ทำให้ขาดแคลนแรงงานด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) มียุ ุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความ

มั ่นคงของสังคมและประเทศชาติงคม เพื ่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื ่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ได้ระบุถึง

คุณภาพของแรงงานอายุ 15 ปีขึ ้นไปที ่ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และสัดส่วนผู ้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษามีน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา จึงกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา

ด้านการผลิตกำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ

ผู้เรียนสามัญศึกษา โดยเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ

ให้แก่ผู้เรียน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากเหตุผลนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้

ผู้เรียนจบในระดับการศึกษาภาคบังคับ สนใจที่จะเข้าศน ึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือและ

กำลังคนในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

การแนะแนวการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้

ประสบความสาเร็จทางด้านการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและปรับตัวได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียน

ได้ นอกจากนี้ การแนะแนวการศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

สามารถตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้ถูกต้องตรงกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความสามารถ

ของตน ซ่ึงการอาชีวศึกษามีแนวคิดสำคัญ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ท่ีต้องเป็นการจัด

การศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี รวมทั ้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ ้นเพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานโดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ

อาชีพอิสระ ทั้งนี ้ มีงานวิจัยเกี ่ยวกับการแนะแนวเพื ่อนำไปสู ่การตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาอยู่

พอสมควร (วรรณิศา ปลอดโปร่ง, 2555; เป็นไท เทวินทร์, 2557; สมคิด ก่อมณี, 2560) แสดงให้เห็นว่า

กิจกรรมแนะแนวช่วย ส่งเสริมการตัดสินใจของผู้เรียนในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาได้ โดยครูแนะแนว

มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการ

ตัดสินใจของผู้เรียนในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการพัฒนาครู

แนะแนวต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการกำหนดขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 

1. กระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดของกุลชลี ไชยนันตา (2539); อุไร มั่นหมั่น (2539); 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547) และ Corey (2009) ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหา 2) การพัฒนาทางเลือกท่ี

ใช้แก้ปัญหา 3) การวิเคราะห์ทางเลือกที่พัฒนาขึ้น 4) การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และ 5) การปฏิบัติตาม

ทางเลือกและประเมินผล 

2. การบวนการพัฒนาครู ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550); สุรีย์พร 

สุนทรศารทูล (2553); จันทนี ตันสกุล (2558) และ Delahaye (2000) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความ

ต้องการจำเป็นในการพัฒนาครู 2) การวางแผนพัฒนาครู 3) การนำแผนพัฒนาครูไปปฏิบัติ และ 4) การ

ประเมินผลการพัฒนา 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ ครูแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

จำนวน 1,048 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 

จำนวน 285 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 อ้าง

ในวรรณี แกมเกตุ, 2555) และสุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ท้ังน้ี มีผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       ลักษณะเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความต้องการพัฒนาของครู 

แนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบสอบเท่ากับ 

0.947 ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก ทั้งนี้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 

ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  

ช่วงอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน ประสบการณ์แนะแนว และสังกัด ตอนที่ 2 ความต้องการพัฒนา
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ของครูแนะแนวเพื ่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา เป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ จำนวน 33 ข้อ  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ระดับความต้องการพัฒนาครูของแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์

การแปลความหมายตามช่วงคะแนน ดังน้ี 

  4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 

  2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 

  1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x" = 3.77 SD = 0.39) เมื่อพิจารณาประเด็น

การพัฒนาพบว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา มีระดับความ

ต้องการพัฒนาสูงสุด อยู่ในระดับมาก (x" = 3.93 SD = 0.57) ด้านการใช้เครื่องมือแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

รู้จักตนเองด้านอาชีพ (x" = 3.87 SD = 0.73) ด้านการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้าน

อาชีพ (x" = 3.85 SD = 0.61) ด้านการจัดกิจกรรมเพื ่อช่วยให้ผ ู ้ เร ียนรู ้จ ักโลกของอาชีพ (x" = 3.76 

SD = 0.62)  และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ (x" = 3.44 SD = 0.55) ตามลำดับ 

ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพัฒนา 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา 
อันดับ 

ค่าเฉลี่ย SD 

1. การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

3.93 0.57 มาก 1 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ

ตัดสินใจ 

3.44 0.55 ปานกลาง 5 

3. การใช้เครื่องมือแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก

ตนเองด้านอาชีพ 

3.87 0.73 มาก 2 

4. การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก

ตนเองด้านอาชีพ 

3.85 0.61 มาก 3 

5. การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลกของ

อาชีพ 

3.76 0.62 มาก 4 

รวม 3.77 0.39 มาก  

 

เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ปรากฏผลดังน้ี 

 1. ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา โดยภาพรวม 

มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก (x" = 3.93 SD = 0.57) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า การสร้างความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการเล ือกอาชีพ มีระดับความต้องการพัฒนาสูงส ุด อยู ่ ในระดับมาก 

( x" = 4.28 SD = 0.74) รองลงมาคือ การสร้างความตระหนักในการวางแผนการเรียนเพ่ือก้าวสู่อาชีพและการ

มีงานทำเมื่อจบการศึกษา อยู่ในระดับมาก (x" = 4.18 SD = 0.83) และการตัดสินใจเพื่อเลือกศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษาและวางแผนเพ่ือเข้าสู่อาชีพ อยู่ในระดับมาก (x" = 4.05 SD = 0.62) ตามลำดับดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ 

             ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจศึกษา 

             ต่อระดับอาชีวศึกษา 

รายการ 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา 
อันดับ 

ค่าเฉลี่ย SD 

1. การสร้างความตระหนักในการวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่

อาชีพและการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา 
4.18 0.84 มาก 2 

2. การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกอาชีพ 4.28 0.74 มาก 1 

3. การตัดสินใจเพื่อเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาและ

วางแผนเพื่อเข้าสู่อาชีพ 
4.05 0.63 มาก 3 

4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา 
3.95 0.74 มาก 5 

5. การพิจารณาทางเลือกในการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 3.81 0.60 มาก 6 

6. การวิเคราะห์และจัดลำดับสาขาวิชาชีพที่เลือกศึกษาต่อ

ระดับอาชีวศึกษา 
3.71 0.78 มาก 8 

7. การประเมินสาขาวิชาชีพที่เลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 3.65 0.72 มาก 9 

8. การให้บริการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อ

ระดับอาชีวศึกษา 
3.99 0.88 มาก 4 

9. การสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของ

การศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
3.73 0.73 มาก 7 

รวม 3.93 0.57 มาก  

 

 2. ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ โดยภาพรวมมีความต้องการพัฒนาอยู่ใน

ระดับปานกลาง (x" = 3.44 SD = 0.55) เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า การเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

การศึกษาต่อระด ับอาช ีวศ ึกษา มีระด ับความต้องการพัฒนาสูงส ุด อยู ่ ในระดับมาก ( x" = 3.55 

SD = 0.66) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเพื่อระบุปัญหา ความต้องการในการเลือกประกอบอาชีพและศึกษา

ต่อระดับอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมาก (x" = 3.55 SD = 0.67) และการประเมินผลและการวางแผนเพ่ือ

การศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาและการประกอบอาชีพ อยู ่ในระดับปานกลาง (x" = 3.40 SD = 0.59) 

ตามลำดับ ดังตาราง 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ 

             ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ 

รายการ 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา 
อันดับ 

ค่าเฉลี่ย SD 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อระบุป5ญหา ความต;องการในการ

เลือกประกอบอาชีพและศึกษาตFอระดับอาชีวศึกษา 

3.55 0.67 มาก 2 

2. การพิจารณาทางเลือกในการศึกษาตFอระดับอาชีวศึกษา 3.40 0.75 ปานกลาง 4 

3. การวิเคราะหKทางเลือกเพื่อการตัดสินใจศึกษาตFอระดับ

อาชีวศึกษา 

3.32 0.64 ปานกลาง 5 

4. การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาตFอระดับ

อาชีวศึกษา 

3.55 0.66 มาก 1 

5. การประเมินผลและการวางแผนเพื่อการศึกษาตFอระดับ

อาชีวศึกษาและการประกอบอาชีพ 

3.40 0.59 ปานกลาง 3 

รวม 3.44 0.55 ปานกลาง  

 

 3. ด้านการใช้เครื่องมือแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านอาชีพ โดยภาพมีความต้องการ

พัฒนาอยู่ในระดับมาก (x" = 3.87 SD = 0.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า การดำเนินการให้ผู้เรียนใช้

เครื ่องมือเพื่อการรู ้จักตนเองด้านอาชีพ มีระดับความต้องการพัฒนาสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x" = 4.11 

SD = 0.83) รองลงมาคือ การจัดหาเครื ่องมือเพื่อการรู ้จักตนเองด้านอาชีพ อยู่ในระดับมาก (x" = 3.90 

SD = 0.49) และการวิเคราะห์และแปลผลจากการใช้เครื ่องมือ อยู่ในระดับมาก (x" = 3.82 SD = 0.75) 

ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ 

             ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านการใช้เคร่ืองมือแนะแนวเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้าน 

             อาชีพ 

รายการ 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา อันดับ 
ค่าเฉลี่ย SD 

1. การจัดหาเครื่องมือเพื่อการรู;จักตนเองด;านอาชีพ 3.90 0.94 มาก 2 

2. การศึกษาทำความเข;าใจและฝTกซ;อมการใช;เครื่องมือ 3.74 0. 89 มาก 5 

3. การดำเนินการให;ผู;เรียนใช;เครื่องมือเพื่อการรู;จักตนเอง

ด;านอาชีพ 

4.11 0.83 มาก 1 

4. การวิเคราะหKและแปลผลจากการใช;เครื่องมือ 3.82 0.75 มาก 3 

5. การใช;ผลจากการวิเคราะหKเพื่อเปWนข;อมูลสำหรับผู;เรียน 3.81 0.84 มาก 4 

รวม 3.87 0.73 มาก  

 

 4. ด้านการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านอาชีพ โดยภาพมีความต้องการพัฒนา

อยู่ในระดับมาก (x" = 3.85 SD = 0.61) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการ

ประกอบอาชีพ มีระดับความต้องการพัฒนาสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( x" = 4.27 SD = 0.76) รองลงมาคือ การ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื ่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ อยู ่ในระดับมาก (x" = 3.90 

SD = 0.75) และการกำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ อยู่ในระดับมาก 

(x" = 3.89 SD = 0.74) ตามลำดับ ดังตาราง 5 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้างการ 

             ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้าน 

             อาชีพ 

รายการ 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา อันดับ 
ค่าเฉลี่ย SD 

1. การศึกษาวิเคราะหKป5ญหา ความต;องการ ความสนใจ 

และธรรมชาติของผู;เรียนด;านการสFงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

3.58 0.67 มาก 8 

2. การวิเคราะหKบริบทของโรงเรียนเกี่ยวกับการแนะแนว

ด;านอาชีพ 

3.82 0.76 มาก 5 

3. การวิเคราะหKหลักสูตรสถานศึกษาในสFวนของกิจกรรม

แนะแนวเพื่อให;เหมาะสมกับความต;องการของผู;เรียน 

3.68 0.84 มาก 7 

4. การกำหนดวัตถุประสงคKโดยรวมของการจัดกิจกรรม

แนะแนวด;านอาชีพ 

3.89 0.74 มาก 3 

5. การออกแบบแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสFงเสริม

พัฒนาการด;านอาชีพ 

3.78 0.80 มาก 6 

6. การดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสFงเสริม

พัฒนาการด;านอาชีพ 

3.85 0.80 มาก 4 

7. การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสFงเสริม

พัฒนาการด;านอาชีพ 

3.90 0.75 มาก 2 

8. การเสริมสร;างเจตคติที่ดีตFอการประกอบอาชีพ 4.27 0.76 มาก 1 

รวม 3.85 0.61 มาก  

 

 5. ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลกของอาชีพ โดยภาพมีความต้องการพัฒนาอยู่ใน

ระดับมาก (x" = 3.76 SD = 0.62) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้รู้จัก

โลกของอาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x" = 3.95 SD = 0.94) รองลงมาคือ การระบุเนื้อหาสาระที่สอดคล้องตาม

แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอยู ่ในระดับมาก (x" = 3.87 SD = 0.67) และการกำหนด

วัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (x" = 3.73 SD = 0.75) ตามลำดับ 

ดังตาราง 6 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง 

             การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโลกของอาชีพ 

รายการ 
N = 255 ระดับความต้องการ

พัฒนา 
อันดับ 

ค่าเฉลี่ย SD 

1. การกำหนดชื่อกิจกรรมและจำนวนคาบการจัดกิจกรรม

แนะแนว 

3.75 0.61 มาก 4 

2. การกำหนดแนวคิดอันเปWนแกFนหลักที่ได;จากการจัด

กิจกรรมแนะแนวตามชื่อกิจกรรม 

3.51 0. 70 มาก 6 

3. การกำหนดวัตถุประสงคKเพื่อนำไปสูFเป`าหมายของการ

รFวมกิจกรรม 

3.73 0.75 มาก 3 

4. การระบุเนื้อหาสาระที่สอดคล;องตามแนวคิดและ

วัตถุประสงคKของการจัดกิจกรรม 

3.87 0.67 มาก 2 

5. การกำหนดอุปกรณK สื่อประกอบเพื่อจัดกิจกรรมให;รู;จัก

โลกของอาชีพ 

3.75 0.87 มาก 5 

6. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อให;รู;จักโลกของอาชีพ 3.95 0.94 มาก 1 

รวม 3.76 0.62 มาก  

 

สรุปและอภิปรายผล   

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้

ผู้เรียนตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้

เครื่องมือแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านอาชีพ ด้านการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก

ตนเองด้านอาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู ้เรียนรู้จักโลกของอาชีพ และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ ตามลำดับ  

 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อ

ระดับอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับสูงสุดนั้น แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมแนะ

แนวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ และช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ

เลือกแผนการเรียนได้ถูกต้องตรงกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความสามารถของตน 

นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวรรณิศา ปลอดโปร่ง (2555) ท่ีได้ศึกษาและพบว่านักเรียนท่ีได้ทดลองด้วยชุดกิจกรรมแนะแนว
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เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองในการเลือกแผนการเรียนมีการตระหนักรู้ในตนเองที่สูงขึ้นก่อนการทดลอง 

และยังสอดคล้องกับเป็นไท เทวินทร์ (2557) ได้ศึกษาและพบว่านักเรียนที่ได้ทดลองใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

พัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือกแนงทางการศึกษาต่อ มีทักษะการตัดสินใจสูงข้ึนจากก่อนการทดลอง และแม้ว่า

ผลการวิจัยครั้งน้ีจะพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจ โดยภาพรวมมีความ

ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา มีระดับความต้องการพัฒนาสูงสุด โดยพบว่าอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจยังคงมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด ซึ่งอุไร มั่นหมั่น (2539) ระบุว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด โดยที่อนุ เจริญวงศ์ระยับ (2561) ได้

ศึกษาปัจจัยจำแนกความคงทนในการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาแล้วพบว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือ การ

รับรู้การแนะแนวจากครู แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมแนะแนวมีบทบาทในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษาของผู้เรียน และเมื่อพิจารณาประเด็นการพัฒนาอื่นๆ แล้วพบว่า ในด้านการใช้กิจกรรมแนะแนว

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองด้านอาขีพ หัวข้อ การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนความต้องการพัฒนาสูงสุดจากข้อรายการทั้งหมด แสดงว่าครูแนะแนวมีความสนใจและต้องการจัด

กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพของผู้เรียน ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560 – 2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาด้านการ

ผลิตกำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน

สามัญศึกษา โดยเน้นส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่

ผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งเกิดภาพลักษณืที่ดีของการศึกษา

ต่อระดับอาชีวศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ

อาชีวศึกษา ดังน้ี 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาครูแนะแนวให้มีบทบาท

สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หันมาสนใจการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน 

 2. ครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ควรมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

เสริมสร้างการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา โดยสร้างความตระหนักในความสำคัญของการเลือกอาชีพ 
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โดยเฉพาะวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะสร้างงานสร้าง

รายได้ในอนาคตได้ต่อไป 
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บทคัดยcอ  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือออกแบบห7องเรียนออนไลนDและศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

ท่ีใช7วงจร PDSA ในรายวิชาส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต ซ่ึงเปuนรายวิชาบังคับประเภทศึกษาท่ัวไป กลุwม

ตัวอยwางคือ นิสิตช้ันปGท่ี 1 จำนวน 1700 คน มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีลงทะเบียนวิชา 0000162 ภาคเรียน 

1/2563 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการสอนออนไลนD ได7แกw แผนการจัดการเรียนรู7 มคอ 3 (มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหwงชาติ) TSUMOOC Google Form และ Webex  การใช7แบบสอบถามและการสังเกตเปuน

เคร่ืองมือสำหรับการเก็บรวบรวมข7อมูล การวิเคราะหDข7อมูลชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหDเน้ือหา และ สถิติท่ีใช7

ในการวิจัย ได7แกw ร7อยละ คwาเฉล่ีย และ คwาเบ่ียงเบนมาตรฐาน งานวิจัยน้ีแบwงเปuน 2 ตอน ได7แกwตอนท่ี 1 เปuน

การวิเคราะหDข7อมูลเชิงคุณภาพในการออกแบบห7องเรียนออนไลนDโดยวงจร PDSA ท่ีใช7ในแตwละสัปดาหDของ

การเรียนการสอน  ได7แกw การจัดประชุมกwอนสอน (Plan) การจัดการเรียนการสอน (Do) การเรียนรู7(Study) 

และ การปรับปรุงพัฒนาบทเรียน (Act)  และตอนท่ี 2 เปuนการวิเคราะหDข7อมูลเชิงปริมาณจากความพึงพอใจ

ของนิสิต  ผลการวิจัยพบวwา การจัดการช้ันเรียนออนไลนDโดยใช7วงจรพีดีเอสเอมีความเหมาะสม  ผู7สอน

สามารถจัดการช้ันเรียนให7บรรลุวัตถุประสงคDตามแผนการเรียนได7ประสบความสำเร็จ  คwาเฉล่ียความพึงพอใจ

ของนิสิตตwอการจัดการเรียนการสอนเทwากับ (4.47± 0.61,n= 1640) และอยูwในระดับดีมาก    

 

คำสำคัญ :  ห7องเรียนออนไลนD  วงจรพีดีเอสเอ  วิชาศึกษาท่ัวไป 

 

Abstract 

The objectives of this research were to design an online classroom and to study 

satisfaction in teaching and learning by using a PDSA cycle for environment and lifestyle 

course.  This subject is a general education of Thaksin University.  The sample was first year 
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student (n =1700), Thaksin University who registered on 0000162 for 1/2563 semester. Thai 

Qualifications Framework for Higher Education (TQF3), TSUMOOC, Google Form and Webex 

were chosen for online teaching instrument. The questionnaires and observations were used 

for data collection. Qualitative data were processed by content analysis and the statistics 

used were percentage, average and standard deviation. This research was divided into two 

parts: Part 1 is a qualitative data analysis in online classroom design by the PDSA cycle used 

for each week of instruction, including meeting before teaching (Plan), teaching and learning 

(Do), learning (Study), and improving lessons (Act) and part 2 is a quantitative analysis of 

students' satisfaction. The results were found that the suitable of PDA cycle for online 

classroom management. The instructor can successfully manage the class to achieve the 

objectives. The mean students' satisfaction was (4.47 ± 0.61, n= 1640) and respondents were 

very good level. 

 

Keywords  : Online Classroom, PDSA Cycle, General Education 

 

บทนำ 

รายวิชาส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต จัดเปuนรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีจุดมุwงหมายเพ่ือให7ผู7เรียนมีความ

รอบรู7อยwางกว7างขวาง ความเข7าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู7อ่ืน และสังคม เปuนผู7ใฝ�รู7 สามารถคิดอยwางมีเหตุผล 

สามารถใช7ภาษาในการติดตwอส่ือสารความหมายได7ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคwาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง

ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู7ไปใช7ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยูwในสังคมเปuน

อยwางดี (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑDมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี, 2548)  ทำให7นิสิตท่ี

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี มีมาตรฐาน ซ่ึงเดิมกwอนภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563 ได7มีการเรียน

การสอนแบบเชิงรุก มีการแบwงกลุwมผู7เรียนห7องละ 180 คน โดยอาจารยD จำนวน 18 คนจาก สาขาตwางๆ อาทิ 

วิทยาศาสตรDส่ิงแวดล7อม เคมี ชีววิทยา สถิติ วิศวกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และ การสอนวิทยาศาสตรD 

ออกแบบรูปแบบการสอน ส่ือการสอน และการประเมินนิสิตเกณฑDเดียวกัน แตwด7วยสถานการณDโรคระบาด 

COVID-19 ทำให7มหาวิทยาลัยมีกำหนดให7มีการสอนรายวิชาท่ีมีนิสิตเรียนจำนวนมากเปuนแบบออนไลนD ซ่ึง

พบวwามีหลายเทคนิคท่ีจะชwวยในการสอนให7นิสิตช้ันปGท่ี 1 ได7เข7าใจและเรียนรู7บทเรียน ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยได7

ให7การสนับสนุนในเร่ืองทรัพยากร ซอฟแวรD ตลอดจนการอบรม ฝ¢กทักษะท่ีจำเปuนได7แกw การใช7 TSUMOOC  

Google Form และ Webex ทำให7ผู7สอนได7เตรียมตัวและเกิดทักษะ  
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อยwางไรก็ตาม ในด7านการจัดการห7องเรียนยังต7องมีกลไกมาสนับสนุน และเปuนวงจรท่ีทำให7การเรียน

การสอนได7พัฒนาตwอไปได7เปuนวงจร ในกรณีน้ี การเลือกใช7 PDCA ท่ี (Deming, 2020) ให7นิยามวwาเปuนระบบท่ี

ขยายความสามารถในการเรียนรู7 ท่ีประยุกตDใช7ได7ท้ังในด7านการปรับปรุงผลิตภัณฑD กระบวนการ ตลอดจน

บริการ เปuนวงจรท่ีมีต7นแบบ โดยมีหลักการเร่ิมต7นจาก (Plan) การระบุเป£าหมายหรือวัตถุประสงคDการกำหนด

ทฤษฎีการกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ  และการนำแผนไปสูwการปฏิบัติ การวางแผนงาน และ กำหนดวิธีการ 

(Planning)  การลงมือปฏิบัติ (Do) ตามแผนงานและวิธีการท่ีเรากำหนดไว7  การตรวจสอบ (Check)  การ

ปรับปรุง (Act/ Action)เพ่ือทำให7ผลลัพธDกลับมาอยูwในแผนงานหรือเส7นทางสูwเป£าหมายตามระยะเวลาท่ี

กำหนดไว7  ซ่ึงจะทำซ้ำแล7วซ้ำเลwาเปuนวงจรท่ีไมwส้ินสุด แตwในทางการศึกษาเดมิงไมwเห็นด7วยกับการใช7ข้ันการ

ตรวจสอบ Check เน่ืองจากการมุwงเน7นท่ีความสำเร็จหรือความล7มเหลวมักจะมีการแก7ไขหรือเปล่ียนแปลงแผน 

ซ่ึงในทางการศึกษาความสำคัญอยูwท่ีความพยายามในการปรับปรุงศึกษาผลลัพธDท่ีแท7จริง มีระบบหรือกลไกท่ี

จะเปรียบเทียบ และสรุปส่ิงท่ีได7เรียนรู7  ซ่ึงส่ิงเหลwาน้ีนับวwามีความจำเปuนมากในการชwวยพัฒนาความรู7ตwอไป 

โดยเดมิงได7เสนอให7ใช7วงจร PDSA ท่ีมีการปรับปรุงดังแสดงในภาพท่ี 1 

จากหลักการ PDSA ของเดมิง ได7 มีสถาบันการศึกษา  (Indiana Department of Education, 

2020)    นำไปใช7สำหรับการปรับปรุงอยwางตwอเน่ืองในโรงเรียนเบ้ืองต7น โดยข้ันตอน Study ได7มีการรวบรวม

ข7อมูลจากข้ัน Do เพ่ือให7สมาชิกในทีมจะมารwวมกันวิเคราะหDข7อมูล การใช7โปรโตคอลหรือกระบวนการท่ีเปuน

ทางการเพ่ือเปuนแนวทางในการอภิปราย และนำไปสูwข7อสรุปมาตรการรwวมกันอันกwอให7เกิดประโยชนDสูงสุด  

 ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงเลือกใช7วงจร PDSA มาใช7รwวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการช้ันเรียนท่ีมี

ผู7เรียนจำนวนมาก ซ่ึงมีการออกแบบการจัดการช้ันเรียนใน 1 ภาคเรียน จำนวน 15 สัปดาหD และเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจในการเรียนห7องเรียนออนไลนDสำหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใช7วงจร PDSA 

 

 
 

ภาพท่ี 1 วงจร PDSA ท่ีมีการปรับปรุงในชwวงเวลาปG ค.ศ. 1991-1994 (Moen, et al, 2020) 
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วัตถุประสงค2การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบแผนการเรียนการสอนออนไลนDโดยใช7วงจร PDSA 

2. เพ่ือหาความพึงพอใจในการเรียนห7องเรียนออนไลนDสำหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใช7วงจร PDSA 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ด7านประชากรและกลุwมตัวอยwาง  นิสิตช้ันปGท่ี 1  มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีลงทะเบียนวิชา 0000162 

ภาคเรียนต7น ปGการศึกษา 2563 จำนวน 1700 คน 

ด7านเน้ือหา ทำการศึกษาตามแผน PDSA และเก็บข7อมูลการเรียนการสอนจำนวน 15 สัปดาหD และ

ประเมินความพึงพอใจของผู7เรียน 

ด7านระยะเวลา  เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 2563 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีศึกษา เปuนนิสิตรหัส 63 หรือนิสิตช้ันปG ท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 0000162 

ส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต จำนวน 1700 คน ซ่ึงประกอบด7วยนิสิตจำนวน 11 กลุwม 

2. ข้ันตอนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

2.1 Plan การวางแผนการจัดการในภาพรวมกwอนเป§ดภาคเรียน 2 สัปดาหD โดยการประชุมผwาน

ระบบ Webex และ การนัดหมายติดตwอด7วยห7องสนทนาไลนDกลุwม 0000162 โดยใช7 คำ

สำคัญ Who What Where When 

2.2 Do การสอนในช้ันเรียนออนไลนD มีระบบบันทึกการสอน ทีมผู7สอนท่ีจัดแบwงหน7าท่ีเพ่ือ

ชwวยเหลือนิสิต โดยมีผู7สอนหลัก 1 คน และผู7ชwวยสอนอีก 2 คน ในห7องประชุม Webex ท่ีมี

นิสิตห7องละประมาณ 180 คน 

2.3 Study ผู7สอนประชุมกลุwมภายหลังการสอนเสร็จในแตwละสัปดาหD เพ่ือหาแนวทางในการทำ

กิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาหDตwอไป 

2.4 Act การปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน และทำซ้ำวนไปเร่ือยๆ ตลอด 15 สัปดาหD 

3. เคร่ืองมือวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช7ในการสอนออนไลนD ได7แกw แผนการจัดการเรียนรู7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหwงชาติ มคอ3 ระบบสารสนเทศ TSUMOOC Google Form และ 

Webex 

3.2 เคร่ืองมือสำหรับการเก็บรวบรวมข7อมูล ได7แกw แบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการ

เรียนการสอนออนไลนDโดยใช7วงจร PDSA  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ และ แบบ
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ประเมินความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา 0000162 ท่ีผwานการตรวจคุณภาพจาก 

คณะกรรมการวิชาการ รายวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4. วิธีการวิเคราะหDข7อมูล 

4.1 ข7อมูลท่ีเก่ียวข7องกับพฤติกรรมของผู7เรียนท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีใช7หลักการเรียนรู7รwวมกัน 

ได7แกw ผลการเรียนรู7ท่ีมาจาก ผู7เรียนเกิดทักษะในด7านตwางๆ ตามแผนการเรียน ท่ีระบุไว7ใน 

มคอ.3  โดยมีการประเมินพฤติกรรมในระหวwางการเรียนการสอน  

4.2  การประเมินงานท่ีนิสิตได7รับมอบหมาย หากสwงในระบบ TSUMOOC จะได7รับข7อเสนอแนะ

เพ่ือให7ผู7เรียนได7ทราบพัฒนาการของตนเอง และตรวจสอบคะแนนได7ทุกสัปดาหD 

4.3 การประเมินผลจากชwองทางส่ือสารออนไลนD ได7แกw เฟซบุ©คของแตwละกลุwม เพ่ือรับฟªง

ข7อคิดเห็น การแจ7งประกาศตwางๆ  และการตอบข7อซักถามของผู7เรียน 

5. การศึกษาระบบการจัดการห7องเรียนออนไลนD ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ปªจจัยสำคัญในการจัดการห7องเรียนออนไลนDของรายวิชา 0000162 ส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต 

 

รายละเอียด บุคลากร 

1. การเตรียมเน้ือหา โปรแกรม และข7อจำกัด 

2.การเตรียมความพร7อมนิสิต อบรมกwอนเรียน 

ผู7สอน 

นิสิต 

3.การใช7โปรแกรม เทคนิคท่ีเก่ียวข7อง และข7อจำกัด 

4.การสร7างความนwาสนใจในการสอนแตwละสัปดาหD 

นักวิชาการ IT 

ผู7สอน 

5. ระบบประเมิน การตรวจงาน การรับงาน และข7อจำกัด ผู7สอน 

 

ผลการวิจัย 

จากการออกแบบการใช7วงจร PDSA รwวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการช้ันเรียน ท่ีมีความ

เหมาะสมสำหรับรายวิชาท่ีมีผู7เรียนจำนวนมาก ซ่ึงมีการออกแบบการจัดการช้ันเรียนใน 1 ภาคเรียน จำนวน 

15 สัปดาหD ดังแสดงในตารางท่ี 2  จากการวิเคราะหDข7อมูลเชิงคุณภาพในการออกแบบห7องเรียนออนไลนDโดย

วงจร PDSA ท่ีใช7ในแตwละสัปดาหDของการเรียนการสอน  ได7แกw การจัดประชุมกwอนสอน (Plan) การจัดการ

เรียนการสอน (Do) การเรียนรู7(Study) และ การปรับปรุงพัฒนาบทเรียน (Act)  ได7มีการปฏิบัติอยwางตwอเน่ือง

และมีการพัฒนาระบบเพ่ือลดปªญหาท่ีเกิดข้ึนในแตwละสัปดาหD อาทิ นิสิตสwงงานไมwเปuน ต7องเสริมทักษะในด7าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการหากิจกรรมใหมwๆ ท่ีดึงดูดใจนิสิตให7เข7ามาเรียนสม่ำเสมอ ท้ังน้ีจะมีการ

ประเมินความรู7ความเข7าใจให7เสร็จส้ินภายในสัปดาหD เน่ืองจากจะชwวยแบwงเบาภาระในการเรียนของวิชาอ่ืนๆ ท่ี
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สwวนใหญwจะมีการส่ังงาน และมีการจัดสอบทำให7นิสิตเกิดความเครียด ซ่ึงการตอบสนองของนิสิตจะได7รับการ

ชwวยเหลือและปรับปรุงกิจกรรมอยwางตwอเน่ือง 

 

ตารางท่ี 2 แผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0000162 ส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต 

 

สัปดาห2ท่ี    หัวข)อ                    รายละเอียด  

1 

 

เตรียมความพร7อมนิสิต 

เพ่ือการเรียนแบบ 

 Active learning 
 

ทบทวนทักษะ และความเข7าใจในการใช7โปรแกรม 

TSUMOOC ผwานการสอนแบบออนไลนD 

การปูพ้ืนฐานการเรียนในรายวิชาน้ีผwานเกมสDดาวินช่ี 

2 นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

การฝ¢กทักษะการใช7ระบบ IT ของมหาวิทยาลัย 

3 ทรัพยากร /ส่ิงแวดล7อม  
 

การใช7 แบบทดสอบกwอนเรียน และทำงานสwง 

4 ระบบนิเวศ 
 

กิจกรรม Student reflection (การสะท7อนคิด( 

5 มลพิษ 
 

มอบหมายงานให7นิสิตและสwงงานตามหัวข7อท่ีกำหนด 

6 ภัยพิบัติ 
 

การสืบเสาะหาความรู7รอบตัวเก่ียวกับ ภัยพิบัติ  

7 นโยบาย กฏหมาย นโยบายแบบกว7างและเฉพาะเจาะจง 

นิสิตวาดแผนผังความคิดวิเคราะหDกรณีศึกษา 

8 จิตสำนึกทางส่ิงแวดล7อม 
 

กิจกรรม Eco Monitoring  และทำส่ือรณรงคD  

9 ผู7นำด7านส่ิงแวดล7อม 
 

ปราชญDชาวบ7านพร7อมยกตัวอยwาง 

10 การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

SDGs สูwชีวิตประจำวัน  

11 การพัฒนา )โควิด(  
 

ผลกระทบของ Covid-19 

12 เร่ืองเลwาทางส่ิงแวดล7อม 
 

นำเสนอบุคคลตัวอยwางท่ีทำงานด7านส่ิงแวดล7อม 

13 เป§ดโลกนวัตกรรม 
 

การเรียนรู7นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล7อมจากส่ือตwางๆ 
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สัปดาห2ท่ี    หัวข)อ                    รายละเอียด  

14 สร7างนวัตกรรม จัดประชุมกลุwมยwอยผwาน Webex ในการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือแก7ปªญหาส่ิงแวดล7อม 

15 สรุป บทเรียน กิจกรรม Chat room ผwานระบบ Webex 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ระบบ Thaksin Massive Open Online Courseware (MOOC) ท่ีรองรับผู7เรียนจำนวนมาก  

 

 
 

ภาพท่ี 3 การเตรียมความพร7อมของนิสิตช้ันปGท่ี 1 เพ่ือเรียนรู7ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดท่ี

เก่ียวข7องกับรายวิชา 0000162 ส่ิงแวดล7อมกับการดำเนินชีวิต 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยwางระบบการสwงงานของนิสิตท่ีได7รับมอบหมายในแตwละสัปดาหD ซ่ึงระบบ TSUMOOC 

จะเก็บรวบรวม ระบุวันเวลาท่ีสwง และสามารถสwงกลับข7อคิดเห็นและคะแนนท่ีได7รับกลับไปยังนิสิต 

 

ในการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนห7องเรียนออนไลนDสำหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปในยุคโควิด-19

โดยใช7วงจร PDSA น้ีได7ใช7ระบบการประเมินท่ีสามารถคำนวณคะแนนได7อัตโนมัติผwาน Google Form โดย

นิสิตจะทำแบบประเมินในสัปดาหDสุดท7ายท่ีมีการออกแบบให7 ผู7เรียนและนิสิตมีโอกาสได7สอบถามข7อสงสัย 

และติดตามคะแนนท่ีอาจจะมีปªญหาในบางสัปดาหD ซ่ึงได7คwาเฉล่ียความพึงพอใจของนิสิตตwอการจัดการเรียน

การสอนเทwากับ(4.47± 0.61,n= 1640) 

 

อภิปรายผล  

 วงจร PDSA ท่ีใช7มีความเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลนD เน่ืองจากเปuนวงจรท่ีทำให7เปuน

ภาพรวมต้ังแตw การเตรียมเน้ือหา โปรแกรม ตลอดจนข7อจำกัดตwางๆ ท่ีมีผลตwอการประเมินผลงาน หรืองานท่ี

นิสิตสwงมา  การสร7างความนwาสนใจในการสอนแตwละสัปดาหDเกิดจากความหลากหลายของกิจกรรม มีการ

ผสมผสานได7แกw การใช7กิจกรรมดาวินช่ี ถอดคำใบ7รหัส  แรลล่ีนวัตกรรม การเขียนจดหมายบรรยาย การทำ

คลิปรณรงคDเร่ืองส่ิงแวดล7อมในมหาวิทยาลัย ซ่ึงงานท่ีนิสิตสwงมาได7รับการประเมินด7วยเกณฑDมาตรฐานเดียวกัน 

ทำให7ไมwเกิดความเหล่ือมล้ำ หรือไมwเปuนธรรม เพราะเปuนห7องเรียนขนาดใหญw หากเกิดปªญหาท่ีแก7ไขไมwได7 จะ

ทำให7ผู7สอนไมwสามารถควบคุมช้ันเรียนได7 อยwางไรก็ตามยังมีปªญหาเร่ือง การติดขัดของอินเตอรDเน็ตทำให7นิสิต

สwงงานลwาช7า แตwก็มีเพียงร7อยละ 5 ของแตwละสัปดาหD ซ่ึงได7มีการพูดคุย ทำความเข7าใจให7นิสิตสwงงานช7าได7 แตw

ต7องมีการเช็คเวลาท่ีมีการออนไลนD   
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 ด7วยงานวิจัยน้ีเปuนการสอนเน้ือหาท่ีได7รับการพัฒนาจากการสอนในห7องเรียนปกติ ท่ีเน7นการสอนเชิงรุก 

ทำให7บางสัปดาหDจำเปuนต7องให7นิสิตได7มีการทำกิจกรรมรwวมกัน โดยใช7เทคนิคการแบwงกลุwมยwอยเพ่ือประชุม

หารือกwอนจะทำช้ินงานท่ีได7จากการสรุปผลของกลุwมมานำเสนอ ถือวwาเปuนรูปแบบใหมw สร7างผู7นำจากการเรียน

การสอนออนไลนDได7 เพราะนิสิตมีความคุ7นเคยในการประชุม Webex มีทักษะท่ีสามารถใช7ได7จริง 

 

สรุปผลและข)อเสนอแนะ  

การใช7วงจร PDSA มาใช7รwวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ส่ิงแวดล7อมกับการ

ดำเนินชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปGการศึกษา 2563  มีนิสิต จำนวน 1700 คน  ได7ประสบความสำเร็จ  คwาเฉล่ียความ

พึงพอใจของนิสิตตwอการจัดการเรียนการสอนเทwากับ (4.47± 0.61,n= 1640)  และอยูwในระดับดีมาก    

  ข7อเสนอแนะจากผลการวิจัย ได7แกw ควรเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณไวไฟให7นิสิต เน่ืองจากเปuนปªญหาและ

อุปสรรคตwอการรองรับการเรียนการสอนพร7อมกัน  สำหรับข7อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตwอไป ควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบท่ัวไปกับแบบทีใช7วงจร PDSA  
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การพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงเป็นโรคโควิด 

ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

Development of a temperature detection kit to screen people  

at risk of COVID with the Internet of Things 
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บทคัดยBอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด 

ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของชุดตรวจจับ

อุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง โดยเลือกใช7บอรDด Node 

MCU ESP8266 จอ LCD  เซ็นเซอรDวัดอุณหภูมิ GY-906 MLX90614ESF เซ็นเซอรDตรวจจับวัตถุ รุ �น E18-

D80NK ลำโพง Active Buzzer หลอดไฟ LED และ Adapter USB 5V-1A ทำการทดสอบประสิทธิภาพการ

ตรวจวัดอุณหภูมิโดยเปรียบเทียบกับปรอทวัดไข7ที่ได7มาตรฐาน และเครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-

500 ในระยะห�างที่ 3 เซนติเมตร จำนวน 100 ครั้ง ผลการพัฒนาพบว�าระบบที่สร7างขึ้น สามารถตรวจจับ

อุณหภูมิได7 และในกรณีที่อุณภูมิมีค�ามากกว�า 37.5 องศาเซลเซียส จะมีเสียงแจ7งเตือน และส�งข7อความผ�าน

ไลนDไปยังผู 7ควบคุมจุดคัดกรองได7 ด7านการทดสอบประสิทธิภาพการวัดอุณหภูมิกับปรอทวัดไข7พบว�า มี

ความคลาดเคลื่อน 4.24 องศาเซลเซียส เนื่องมาจากปรอทวัดไข7วัดกับผิวมนุษยDโดยตรงจึงให7มีความแม�นยำสูง 

อย�างไรก็ตามชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถพัฒนาให7แม�นยำข้ึนได7อีกหากเลือกใช7เซนเซอรDท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีกว�าเดิม  
 
คำสำคัญ:  ชุดอุปกรณDตรวจจับอุณหภูมิ คัดกรองโรคโควิด อินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop a temperature detection kit for 

people screening at risk of COVID-19 with internet of things technology and 2) to evaluate the 

developed temperature detection kit performance.  The equipment used to build the 

temperature detection kit consists of a Node MCUESP 8266 board, LCD screen, GY-906 

MLX90614ESF temperature sensor, E18-D80NK object detection sensor, Active Buzzer speaker, 

LED lamp, and a 5V-1A USB adapter. The experimental for evaluate the performance of the 

developed temperature detection kit was conducted by comparing it with the traditional 

thermometer and the digital Contec thermometer model TP-500, at a distance of 3 

centimeters 100 times. It was found that the newly temperature detection kit can detect the 

temperature at the same direction with the other two thermometers. Future more, when the 

temperature is greater than 37.5° it will alarm and send the message through Line application 

to the operational staff at the screening point. Moreover, the comparing results of the 

efficiency evaluation with the traditional thermometer showed that the developed system 

has an error result of 4.24° due to the thermometer being measured directly on the human 

skin, thus giving it a higher accuracy. However, this temperature detection kit can be further 

improved with the applying of better performing sensors for a higher accuracy. 

 

Keywords: Temperature Detector kit. Screening for COVID. Internet of things. 

 

บทนำ 

 โรคโควิด 19 (COVID-19) เกิดการการแพร�กระจ�ายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นในประเทศจีน

เปqนประเทศแรก ตั้งแต�วันท่ี  30 ธันวาคม 2562 ในเวลาต่อหลาย ๆ ประเทศได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็น

จำนวนมาก ซึ่งเกิดจาการแพร่กระจ่ายตัวของเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยพาหะที่เป็นคนจนทำให้องค์การ

ทำให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรค COVID- 19 เป็นการระบาดใหญ่ )Pandemic) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 

2563 โดยมีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างรวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตจากโรค

ประมาณร้อยละ 4. 6 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว  เช่น โรคหัวใจ 

โรคเบาหวาน กรมควบคุมโรค (2563) จึงออกรายงานเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึง

แสดงแผนที่อัตราป่วยด้วยโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ข้อมูล ณ วันที่ 1 

เมษายน 2563 แสดงได้ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงอัตราป�วยด7วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก 

ท่ีมา: กรมควบคุมโรค. (2563) 

 

ประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการยืนยันช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ป่วยท่ี

เดินทางมากจากประเทศจีน และเริ่มมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุ่นแรงส่งผลให้ คณะรัฐมนตรี (2563) ต้อง

ประกาศเรื ่อง การจัดตั ้งหน่วยงานพิเศษเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค และมีการจัดต้ัง "ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันตนเอง และมาตรการในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาขึ้น ส่งผลให้สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้เป็นไป

ตามข้อกำหนดและมาตรการดังกล่าว 

มาตรการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความ

ร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการ

ให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการว่าทุกคนว่าจะมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการใช้

สินค้า และบริการต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงมีหลายเว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ SHA เช่น เว็บไซต์

เพื่อนดินฟ้า (2563) ได7ให7ข7อมูลเรื่องสัญลักษณ์ SHA คืออะไร ?? ซึ่งบอกถึงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

สำหรับผู้ประกอบการกิจการต่าง ๆ ตัวอย่างศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรอง SHA แล้ว คือ  ศูนย์การค้าในกลุ่ม
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เซ็นทรัล ศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ เป็นต้น หนึ่งในกระบวนการที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ คือ จัด

ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน และผู้มาใช้บริการทุกครั้ง และทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ผ่านการคัดกรอง 

โดยหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37. 5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการ  และแนะนำให้พบแพทย์ ดัง

ข่าวสารของโรงพยาบาลศิครินทร์กรุงเทพ (2563) ที่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง Covid-19 VS ไข้หวัดธรรมดาต่างกัน

อย่างไร ซึ่งบอกถึงอาการของคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะมีมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส อนึ่งสถาน

ประกอบการ และผู้ให้บริการในปัจจุบันจะมีการกำหนดมาตรการให้พนักงานมาประจำจุดตรวจคัดกรอง เพ่ือ

ใช7เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิผู7เข7าใช7งานตามสถานท่ี ทำให7ต7องสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปในการตรวจวัด

อุณหภูมิ รวมไปถึงค�าใช7จ�ายสำหรับเครื่องตรวจวัด ซึ่งก็มีราคาตั้งแต�ไม�ถึงหนึ่งพันบาท และราคามากกว�าหน่ึง

พันบาท แตกต�างกันตามคุณภาพของเคร่ืองตรวจวัด  

จากป¡ญหาดังกล�าว คณะผู7วิจัยเล็งเห็นว�าเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง และชุดเซ็นเซอรDที่มี

ในป¡จจุบัน สามารถนำมาพัฒนาเปqนชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดได7 โดยจะสามารถ

แจ7งเตือนให7ผู7ดูแลจุดคัดกรองทราบได7ว�ามีพนักงาน หรือผู7ใช7บริการท�านใดมีอุณหภูมิเกินกว�า 37.5 องศา

เซลเซียส เพ่ือได7พิจารณาดำเนินการต�อไป 

 

วัตถุประสงค[การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุก

สรรพส่ิง 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิด ด7วย

เทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

  การพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุก

สรรพส่ิง คณะผู7วิจัยได7กำหนดขอบเขตการดำเนินงานไว7ดังน้ี 

1. ขอบเขตดeานการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผูeเส่ียงเปmนโรคโควิด ดeวย

เทคโนโลยีอินเทอร[เน็ตของทุกสรรพส่ิง 

1.1 ชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพ

ส่ิง สามารถใช7กับไฟฟ¢าตามบ7านพักอาศัยได7 หรือไฟฟ¢ากระแสสลับท่ีแรงดัน 220 โวลทD 

1.2 ชุดตรวจจับอุณหภูมิสามารถตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร 

1.3 ชุดตรวจจับอุณหภูมิสามารถตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ระหว�าง -70 ถึง 380 องศา

เซลเซียส 
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1.4 ชุดตรวจจับอุณหภูมิสามารถส�งเสียงแจ7งเตือนผ�านลำโพงได7 เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งาน

เกินกว�า 37.5 องศาเซลเซียส 

1.5 สามารถแสดงผลค�าอุณหภูมิออกทางจอ แอลซีดี(LCD) เปqนหน�วยองศาเซลเซียส 

1.6 สามารถแสดงบอกสถานการทำงานด7วยหลอดไฟ แอลอีดี(LED) ได7 

1.7 สามารถแสดงข7อความแจ7งเตือนผ�านแอปพลิเคชันไลนD (Application Line) ให7กับผู7ดูแลจุดคัด

กรองทราบได7 เม่ือชุดตรวจจับอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานเกินกว�า 37.5 องศาเซลเซียส 

2. อุปกรณ[ท่ีใชeในการพัฒนา 

2.1 บอรDด รุ�นโนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266 (NodeMCU ESP 8266) เปqนตัวบอรDดประมวลผลสำหรับ

ติดต�อส่ือสารกับโมดูล WIFI และใช7สำหรับการเขียนโค7ดคำส่ังไปยังในตัวอุปกรณD 

2.2 จอแอลซีดี ใช7สำหรับแสดงค�าข7อความอุณหภูมิท่ีวัดได7 

2.3 เซ็นเซอรDวัดอุณหภูมิ Infrared Temperature Sensor Module (GY-906 MLX90614ESF) 

ชนิดวัดอุณหภูมิแบบไร7สัมผัส  

2.4 เซ็นเซอรDตรวจจับวัตถุ รุ�น E18-D80NK โดยใช7หลักการสะท7อนของคลื่นอินฟาเรด สามารถ

กำหนดระยะในการทำงานได7โดยปรับค�าที่ Potentiometer ใช7สำหรับการเป¤ดป¤ดการทำงานของเซ็นเซอรD

ตรวจวัดอุณหภูมิ 

2.5 ลำโพงชนิด Active Buzzer ที่มีวงจรกำเนิดความถี่อยู�ภายใน สามารถสร7างสัญญาณเสียง

เตือนได7ทันทีเพียงแค�จ�ายแรงดันไฟฟ¢าเข7าไป 

2.6 หลอดไฟแอลอีดี ขนาด 5 มิลลิเมตร เปqนหลอดไฟไว7สำหรับแสดงสถานะของระบบชุดตรวจจับ

อุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง  

2.7 Adapter USB 5V-1A เปqนหัวแปลงไฟฟ¢า เพื่อเปqนแหล�งจ�ายไฟให7กับชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือ

คัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

3. ซอฟต[แวร[ท่ีใชeในการพัฒนา 

3.1 ซอฟตDแวรDอาดุยโน� ไอดีอี (Arduino IDE) สำหรับใช7ในการเขียนโค¥ดส่ังงานชุดอุปกรณD 

3.2 แอปพลิเคชันไลนD สำหรับแจ7งเตือนข7อความ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาข7อมูลอุปกรณDเพื่อนำมาใช7ประกอบชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดด7วย

เทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง และงานวิจัยท่ีเก่ียวข7องกับเร่ืองดังกล�าว 

2. ออกแบบระบบการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยี

อินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง รายละเอียดได7ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนผังการต�อวงจรของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิด 

ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ระบบการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิด 

ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 
 

3. ทำการสั่งซื้ออุปกรณD และเซ็นเซอรDต�าง ๆ ท่ีได7ออกแบบไว7กับชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7

เส่ียงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 
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 4. ดำเนินการประกอบ และเขียนโค7ดในโปรแกรมอาดุยโน� ไอดีอี (Arduino IDE)  เพื่อสั่งการชุด

ตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

 5. ทำการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด

ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง โดยการนำชุดอุปกรณDที่พัฒนาขึ้นมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

วัดค�าอุณหภูมิ กับปรอทวัดไข7 และเครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-500 จากกลุ�มตัวอย�างที่ได7จากการ

สุ�มแบบบังเอิญ จำนวน 100 คน ทำการทดสอบ จำนวน 100 ครั้ง เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงาน 

และค�าความคลาดเคล่ือนของชุดอุปกรณD 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการสรeางชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผูeเสี่ยงเปmนโรคโควิด ดeวยเทคโนโลยีอินเทอร[เน็ต

ของทุกสรรพส่ิง 

ชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง มี

ความสามารถวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร รองรับอุณหภูมิระหว�าง -70 ถึง 380 องศา

เซลเซียส สามารถส�งเสียงแจ7งเตือนผ�านลำโพง และแอปพลิเคชันไลนDได7 เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7เกินกว�า 

37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงสามารถแสดงผลค�าอุณหภูมิที่วัดได7ผ�านจอแอลซีดี โดยจะมีไฟแสดงสถานการ

ทำงานของระบบ คือ สีฟ¢าแสดงสถานเครื่องพร7อมใช7งาน สีเขียวอุณหภูมิปกติ และสีแดงอุณหภูมิผิดปกติ 

แสดงได7ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 ชุดอุปกรณDตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรองผู7เส่ียงเปqนโรคโควิด 

ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

2. ผลการแจeงเตือนผBานแอปพลิเคชันไลน[ 

เมื่อชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพ

สิ่ง สามารถวัดอุณหภูมิแล7วมีค�ามากกว�า 37.5 องศาเซลเซียส อุปกรณDจะทำการส�งเสียง และสถานไฟแอลอีดี 

จะเปqนสีแดง พร7อมแจ7งข7อความผ�านแอปพลิเคชันไลนD ตัวอย�างการแจ7งเตือนผ�านไลนDแสดงได7ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การแจ7งเตือนผ�านไลนDกรณีอุปกรณDตรวจจับอุณหภูมิได7ค�ามากว�า 37.5 องศาเซลเซียส 

 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผูeเสี่ยงเปmนโรคโควิด ดeวย

เทคโนโลยีอินเทอร[เน็ตของทุกสรรพส่ิง 

ชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง 

มีความสามารถวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร รอบรับอุณหภูมิระหว�าง -70 ถึง 380 องศา 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1415 ~ 
 

 3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเซ็นเซอร[ E18-D80NK ตรวจจับวัตถุ 

คณะผู7วิจัยทำการทดสอบเพื่อกำหนดค�าระยะห�างของการตรวจวัตถุกับเซ็นเซอรDที่ดีที่สุด ซ่ึง

กำหนดค�าตัวแปรที่เก็บจากตัวเซ็นเซอรDตรวจจับวัตถุให7คงที่ (ค�า val = 500) โดยค�า val จะมีค�าระหว�าง 0 -

1,024 ซึ่งหากเซ็นเซอรDตรวจพบวัตถุจะแสดงค�าออกมาเปqน 1,024 แต�ถ7าตรวจไม�พบจะแสดงค�าน7อยกว�า 24 

โดยคณะผู7วิจัยทำการศึกษาทดลองที่ระยะห�าง 3 , 5 , 10 , 15 , 20 เซนติเมตร กำหนดทดสอบระยะละ 10 

เพ่ือหาค�า val ท่ีเหมาะสม ผลการทดสอบพบว�าค�า val ไม�มีผลกับระยะห�างของเซ็นเซอรD รายละเอียดแสดงได7

ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  :  ผลการทดสอบระยะการทำงานของเซ็นเซอรD E18-D80NK ตรวจจับวัตถุ 

ระยะประเมิน (ซม.) 
เซนเซอรDตรวจจับวัตถุ(คร้ัง) 

ค�า val ท่ีอ�านได7 คิดเปqนร7อยละ 
ได7 ไม�ได7 

3 10 0 1,024 100% 

5 10 0 1,024 100% 

10 10 0 1,024 100% 

15 10 0 1,024 100% 

20 10 0 1,024 100% 

 

3.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของการตรวจวัดอุณหภูมิ 

การทดสอบประสิทธิภาพความแม�นยำของประสิทธิภาพการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7

เสี ่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง ซึ ่งคณะผู7วิจัยได7ทำการทดสอบโดยการ

เปรียบเทียบกับปรอทวัดไข7ที่ได7มาตรฐาน และเครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-500 ในระยะห�างที่ 3 

เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบจำนวน 100 ครั้ง พบว�าค�าเฉลี่ยโดยรวมของปรอทวัดไข7มีอุณหภูมิเท�ากับ 37.20 

องศาเซลเซียส เครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-500 เฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 36.77 องศาเซลเซียส และ

ชุดอุปกรณDที่พัฒนาขึ้นได7ค�าเฉลี่ยโดยรวมเท�ากับ 32.96 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะหDความคลาดเคลื่อน

พบว�าเครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-500 มีค�าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกับปรอทวัดไข7อยู�ที่ 0.43 

องศาเซลเซียส และชุดอุปกรณDที่พัฒนาขึ้น มีค�าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกับปรอทวัดไข7 อยู�ที ่ 4.24 องศา

เซลเซียส และรายเอียดแสดงได7ดังภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6 แสดงตัวอย�างการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของการตรวจวัดอุณหภูมิ 

 

บทสรุป 

  การพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุก

สรรพสิ่ง คณะผู7วิจัยได7ทำการศึกษาค7นคว7างานวิจัยที่เกี่ยวข7อง อุปกรณD และเซนเซอรDที่จำเปqนต7องใช7 ผลจาก

การศึกษาได7เลือกใช7เทคโนโลยี บอรDด รุ�นโนตเอ็มซียูอีเอสพี 8266 จอแอลซีดี เซ็นเซอรDวัดอุณหภูมิ Infrared 

Temperature Sensor Module (GY-906 MLX90614ESF) เซ็นเซอรDตรวจจับวัตถุ รุ�น E18-D80NK ลำโพง

ชนิด Active Buzzer หลอดไฟแอลอีดีขนาด 5 มิลลิเมตร และAdapter USB 5V-1A โดยใช7อาดุยโน� ไอดีอี ใน

การเขียนชุดคำสั่ง โดยมีการทดสอบหาค�า val และความแม�นยำของเซนเซอรDอุณหภูมิ จำนวน 100 คร้ัง 

เปรียบเทียบปรอทวัดไข7 เครื ่องวัดอุณหภูมิ ยี ่ห7อ Contec รุ �น TP-500 ผลการพัฒนาพบว�า ชุดตรวจจับ

อุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง มีความสามารถวัด

อุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร สามารถส�งเสียงแจ7งเตือนผ�านลำโพง และแอปพลิเคชันไลนDได7 

เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานเกินกว�า 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงสามารถแสดงผลค�าอุณหภูมิที่วัดได7ผ�าน 

จอแอลซีดี โดยจะมีไฟแสดงสถานการทำงานของระบบ จากการทดสอบความแม�นยำของชุดอุปกรณDกับปรอท

วัดไข7 เครื่องวัดอุณหภูมิ ยี่ห7อ Contec รุ�น TP-500 ค�าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกับปรอทวัดไข7อยู�ที่ 0.43 องศา

เซลเซียส และชุดอุปกรณDท่ีพัฒนาข้ึน มีค�าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียกับปรอทวัดไข7 อยู�ท่ี 4.24 องศาเซลเซียส  

 

อภิปรายผล  

  จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว�า ชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื ่อคัดกรองผู 7เสี ่ยงเปqนโรคโควิดด7วย

เทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง มีความสามารถวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร จึงจะ

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงระยะท่ีใช7งานได7สอดคล7องกับ กบิล สุขแสง,วัชระ ภากรถิรคุณ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองเคร่ืองวัด

อุณหภูมิร�างกายแบบไม�สัมผัส จากการทดสอบพบว�าระยะท่ีแม�นยำที่สุดของเครื่องวัดอุณหภูมิร�างกายแบบ 
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ไม�สัมผัสนี้จะอยู�ที่ระยะ 5 เซนติเมตร ซึ่งชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยี

อินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่งที่พัฒนาขึ้นอยู�ในระยะ 5 เซนติเมตร โดยชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยง

เปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง สามารถวัดอุณหภูมิแล7วถ7ามีค�ามากกว�า 37.5 องศา

เซลเซียส อุปกรณDจะทำการส�งเสียง และสถานไฟแอลอีดีจะเปqนสีแดง สอดคล7องกับ สุนันทา ตั้งปนิธานดี,วิมล

รัตนD ทองเชื้อ,อรดี จริตควร (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาความถูกต7องและแม�นยำ ของเครื่องวัดอุณหภูมิ

ทางหูและหน7าผาก ในผู7ป�วยนอกมีไข7และอาสาสมัครไม�มีไข7 กล�าวว�าอุณหภูมิร�างกายปกติมีค�าระหว�าง 36 - 

37.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงมากกว�า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป คือ ภาวการณDมีไข7 พร7อมส�งการแจ7ง

เตือนผ�านแอปพลิเคชันไลนDได7สอดคล7องกับ ณพวุฒิ โพธิ์หอม (2560) ที่ศึกษาเรื่อง อุปกรณDแจ7งเตือนอัตโนมัติ

ผ�าน Line , SMS และ E-Mailพบว�า การส�งข7อมูลแจ7งเตือนผ�านแอปพลิเคชันไลนD มีความรวดเร็วมากที่สุด 

ทั้งนี้ด7านการทดสอบประสิทธิภาพการวัดอุณหภูมิกับปรอทวัดไข7พบว�า มีความคลาดเคลื่อน 4.24 องศา

เซลเซียส เนื่องมาจากปรอทวัดไข7วัดกับผิวมนุษยDโดยตรงจึงให7มีความแม�นยำสูง อย�างไรก็ตามชุดตรวจจับ

อุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

พัฒนาให7แม�นยำข้ึนได7อีกหากเลือกใช7เซนเซอรDท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีกว�าเดิม 

 

สรุปผลและขeอเสนอแนะ  

 การสร7างชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุก

สรรพสิ่งมีวัตถุประสงคDเพื่อ 1( เพื่อพัฒนาชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยี

อินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่งและ 2( เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของชุดตรวจจับอุณหภูมิเพ่ือคัดกรอง

ผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิด ด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่ง เมื่อเป¤ดการใช7งานของชุดอุปกรณD ชุดอุปกรณD

จะทำการเชื่อมต�อกับ ไวไฟ (WIFI) เพื่อติดต�อกับแอปพลิเคชันไลนDโดยอัตโนมัติ ถ7าเชื่อมต�อสำเร็จชุดตรวจจับ

อุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดด7วยเทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพสิ่งก็จะพร7อมทำหน7าท่ี

ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยแสดงไฟแอลอีดีสีฟ¢า เพื่อบอกสถานะการพร7อมใช7งาน เมื่อเซนเซอรDตรวจพบค�าอุณหภูมิ

มากกว�า 37. 5 องซาเซลเซียส จะแจ7ง เตือนโดยแสดงไฟแอลอีดีสีแดง เพ่ือบอกสถานะอุณหภูมิผิดปกติ แล7วแจ7ง

เตือนด7วยเสียงผ�านลำโพง พร7อมส�งข7อความค�าอุณหภูมิผ�านแอปพลิเคชันไลนD และเมื่อเซ็นเซอรDตรวจพบค�า

อุณหภูมิน7อยกว�า 37. 5 องศาเซลเซียส ไฟ  แอลอีดีสีเขียว เพ่ือแสดงสถานะอุณหภูมิปกติ  

ผลการประเมินประสิทธิภาพพบว�า ชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื ่อคัดกรองผู7เสี ่ยงเปqนโรคโควิด ด7วย

เทคโนโลยีอินเทอรDเน็ตของทุกสรรพส่ิง มีความสามารถวัดอุณหภูมิของผู7ใช7งานได7ในระยะ 3 เซนติเมตร  รองรับ

อุณหภูมิระหว�าง -70 ถึง 380 องศา  และชุดตรวจจับอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู7เสี่ยงเปqนโรคโควิดจะทำงานได7มี

ประสิทธิภาพก็ต�อเมื ่อติดตั ้งอยู �ในสถานที่ไม�มีแสงอาทิตยD เพราะเซ็นเซอรDตรวจจับวัตถุทำงานด7วยแสง 

Infrared หากต7องการให7ชุดตรวจจับมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน ควรเปล่ียนเซ็นเซอรDท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงกว�า 
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บทคัดย'อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อพัฒนาระบบแชทบอทของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเปKนตัวชLวยในการเขNาถึงขNอมูลตLางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มความ

สะดวกแกLนักศึกษาและผูNใชNงานทั่วไป โดยพัฒนาในรูปแบบของไลน9ออฟฟYเชี่ยลแอคเคานต9 (LINE Official 

Account) บนไลน9แอพพลิเคชั่น (LINE Application) ที่สามารถใชNงานไดNหลากหลายแพลตฟอร9ม (Platform) 

งานวิจัยนี้ไดNนำไดอะล็อกโฟลว (Dialogflow) เขNามาชLวยในการสรNางบทสนทนาของแชทบอท และใชNกูเกิล ชีต 

(Google Sheets) ชLวยในการจัดเก็บขNอมูล และนำหลักการ Knuth-Morris-Pratt Algorithm มาใชNเพื่อชLวย

ในการคNนหาคำตอบในบทสนทนาของแตLละคำถามอีกดNวย 

 เครื่องมือวิจัยที่ใชNคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของกลุLมตัวอยLาง จำนวน 30 คน จากการทดสอบระบบแชทบอทของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งหมด 3 ดNาน คือ ดNานการใชNงาน ดNานประสิทธิภาพ และดNานความพึง

พอใจ พบวLาผลการทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยูLในระดับดีมาก (�̅�= 4.16, S.D. = 0.64) ซ่ึง

แสดงใหNเห็นวLาระบบท่ีไดNพัฒนาข้ึนมาน้ี ตอบสนองตLอความตNองการของผูNใชNงานไดNอยLางมีประสิทธิภาพ 

 

คำสำคัญ :  แชทบอท ไลน9 ไดอะล็อกโฟลว 

 

Abstract 

The purpose of this study is to develop Chatbot system of Bachelor of Science Program 

in Computer Science at Pibulsongkram Rajabhat University to be helper for accessing 

information about this course, this is increasing convenience for collegian and general people 
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which was developed by LINE Official Account Form on LINE Application that can use on 

various platform. This research had taken Dialogflow to use for making Chatbot ‘s conversation 

and had used Google Sheets for storing information and had also taken Knuth-Morris-Pratt 

Algorithm principle to help for searching the answer of each question in conversation. 

Research tool used to collect data was a questionnaire to assessment the efficiency 

and satisfaction with sample 30 people from the chatbot system testing by Computer Science 

program Pibulsongkram Rajabhat University of all 3 parts of system, there are usability part, 

efficiency part and satisfaction part find that results were very good ( �̅�= 4 .16 , S.D. = 0 .64 ) , 

indicating that the developed system It responds to the needs of users effectively. 

 

Keywords: Chatbot, LINE, Dialogflow 

 

บทนำ 

ป�จจุบันการคNนหาขNอมูลของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

พิบูลสงคราม ทำไดNโดยการคNนหาใน Google หรือเขNาไปที่เว็บไซต9ของหลักสูตรฯ แตLหากตNองการทราบขNอมูล

ท่ีเก่ียวขNองอ่ืนๆ ของอาจารย9ในหลักสูตรฯ เพ่ิมเติม เชLน ตารางสอน ขNอมูลความเช่ียวชาญ ขNอมูลงานวิจัย หรือ

ขNอมูลที่นักศึกษาตNองการทราบ เชLน ตารางเรียน ผลการเรียน ตารางสอน จะตNองเขNาไปยังเว็บไซต9ของ

หนLวยงานที่เกี่ยวขNองของมหาวิทยาลัยที่แยกกันออกไปตามแตLละหนLวยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความ

สะดวกใหNกับบุคลากร นักศึกษา และผูNที่ตNองการทราบขNอมูลดังกลLาว ผูNวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาชLองทาง

ในการติดตLอที่สามารถคลายขNอสงสัยของหลักสูตรฯไดN โดยเสมือนวLามีบุคลากรที่จะคอยสื่อสารกับผูNใชNงานเม่ือ

เกิดคำถามตLางๆ ข้ึน 

เทคโนโลยีที ่สามารถชLวยตอบคำถามขNอมูลในป�จจุบันนั้นมีมาก และที่กำลังเปKนที่นิยมคือระบบ      

แชทบอทที่มีอยูLในแอพพลิเคชั่นยอดฮิตอยLาง เฟซบุ�ค (Facebook) หรือไลน9 (LINE) ที่จะมาคอยชLวยโตNตอบ

แทนการใหNผูNดูแลมาคอยตอบคำถาม เพราะโดยธรรมชาติมนุษย9ไมLไดNใชNงานคอมพิวเตอร9หรือสมาร9ทโฟน

ตลอดเวลา เชLนพLอคNาแมLคNาที่คNาขายแชทบอทจึงคLอนขNางตอบโจทย9 ดังเชLนในหลายๆ งานวิจัยนั้นไดNมีการนำ

แชทบอทมาศึกษาและพัฒนาใหNเกิดประโยชน9มากยิ ่งขึ ้น ไมLวLาจะเปKนดNานการศึกษา เชLน แชทบอท 

แพลตฟอร9มการติดตLอสื่อสารสำหรับหNองเรียนอัจฉริยะ (เอกลักษณ9 นาคสุทธิ และนวพร วิสิฐพงศ9พันธ9. 2560) 

ชLวยสLงเสริมการทLองเที่ยว เชLน แอพพลิเคชั่นแชทบอทเพื่อการสLงเสริมการทLองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 

(รัตนาวลี ไมNสัก และจิราวรรณ แกNวจินดา. 2562) หรือชLวยสLงเสริมในธุรกิจ เชLน การพัฒนาระบบแชทบอทใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1421 ~ 
 

การคNา เพื่อการสLงขNอความออนไลน9 (นวภัทร ศุภศีลวัต และสุนันฑา สดสี. 2561) ไดNแสดงใหNเห็นวLา การนำ       

แชทบอทมาชLวยในการทำงานผLานแพลตฟอร9มท่ีคนใชNงานมากน้ันจะไดNผลลัพธ9ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผูNวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีตNองการพัฒนา ระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคช่ันของหลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพราะในไลน9แอพพลิเคชั่นนั้นจะมีผูNใชNงานที่มีความ

หลากหลายในชLวงอายุตั้งแตLวัยเด็กไปถึงวัยชรา ดังผลลัพธ9จากงานวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีอิทธิพลตLอการยอมรับ

การใชNไลน9แอพพลิเคชั่นของผูNสูงอายุ ไดNผลลัพธ9ดีมาก มีคLาเฉลี่ย = 4.22 (เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ และกัลยา 

ใจรักษ9. 2560) โดยสังเกตไดNจากรอบๆ ตัวท่ีคนสLวนมากตNองมีแอพพลิเคชั่นนี้ติดตั้งอยูLในสมาร9ทโฟน เพื่อเพ่ิม

ความสะดวกและรวดเร็วใหNแกLนักศึกษา ผูNปกครองหรือผูNที่สนใจ ในการคNนหาขNอมูลตLางๆ เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 

โดยใชN Dialogflow เขNามาชLวยในการกำหนดบทสนทนาของแชทบอท อีกทั้งยังใชN Google Sheets เขNามา

ชLวยในการจัดเก็บขNอมูลท่ีมีจำนวนมาก 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกแกLผูNใชNงานที่ตNองการทราบขNอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูNใชNงานระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ประวัติของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2. ขNอมูลตLางๆ เก่ียวกับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3. ขNอมูลเกี่ยวกับบุคลากรในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

4. ขNอมูลเกี ่ยวกับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม 

 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขUอง 

1. แชทบอท (Chatbot) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร9ชนิดหนึ่ง ที่ไวNใชNสื่อสารโดยการสนทนากับมนุษย9 

มีขNอดีท่ีสามารถประยุกต9ใชNงานไดNหลากหลายแพลตฟอร9ม (รัตนาวลี ไมNสัก และจิราวรรณ แกNวจินดา. 2562) 
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2. ไลน9แอพพลิเคชั่น (LINE Application) คือ โปรแกรมแมสเซนเจอร9สัญชาติญี่ปุ�น ที่ใชNงานไดNท้ัง

สมาร9ทโฟน และคอมพิวเตอร9 สามารถแชท สLงขNอความ วิดีโอคอล หรือสรNางกลุLมสนทนา โดยการทำงานตNอง

ใชNเบอร9โทรศัพท9เพื่อยืนยันการใชNงาน มีขNอดีที่สามารถโทร สLงขNอความฟรีเพียงใชNงานผLานเครือขLายมือถือ หรือ 

Wi-Fi (ทรงสิทธ์ิ สงวนศักด์ิ. 2559) 

3. LINE Messaging API คือ การเชื ่อมตLอระหวLางผู NใชNงานผLานทาง LINE Official Account โดย

สามารถสLงขNอมูลระหวLาง Server ไปยังผูNใชNงานผLานทางไลน9แอพพลิเคชั่นซึ่ง Request ที่ใชNสLงขNอมูลตNองอยูLใน

รูป JSON Format โดย Server จะตNองเชื่อมตLอกับไลน9แอพพลิเคชั่นและเมื่อมีผูNใชNงานเพิ่มบัญชีไลน9เขNามา

เปKนเพื่อน หรือสLงขNอความมาหา ไลน9แอพพลิเคชั่นจะทำการสLง Request ไปยัง Server ท่ีไดNทำการเชื่อมตLอ

กับบัญชีไลน9นั้นทันที วิธีนี้เรียกวLา Webhook ซึ่งจะทำใหNผูNใชNงานเหมือนไดNโตNตอบกับคนจริงๆ (นนท9 ไชยกาล 

และสิรินดา พละหาญ. 2560) 

4. Dialogflow คือ ตัวชLวยในการทำแชทบอทที่เปKนหนึ่งในบริการของ Google มีขNอดีที ่รองรับ 

Natural Language Understanding โดยไมLตNองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม รองรับภาษา 20 ภาษา และหนึ่งใน

นั ้นคือภาษาไทย อีกทั ้งยังรองรับการเชื ่อมตLอหลากหลายแพลตฟอร9ม เชLน LINE, Facebook, Twitter         

(ฉัตรมุก ชมสาร สาธิษฐ9 นากกระแสร9 และนิพิฐ สงLาม่ังค่ัง. 2562) 

5. Google Sheets คือ แอพในกลุLมของ Google Drive ซึ่งเปKนนวัตกรรมของ Google มีลักษณะ

การทำงานคลNายกับ Microsoft Excel แตLไมLตNองติดตั้งในเครื่อง มีขNอดีที่สามารถสรNาง เปYด แกNไข จากเครื่อง

ใดก็ไดN สามารถแชร9ไฟล9ทำงานรLวมกับผูNอื่นไดNในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีระบบคลาวด9ท่ีชLวยบันทึกการแกNไขใหN

อัตโนมัติ (พงษ9เทพ รักผกาวงศ9 และอุไรวรรณ9 รักผกาวงศ9. 2560) 

6. Knuth-Morris-Pratt Algorithm คือ อัลกอริทึมท่ีชLวยเปรียบเทียบ Text ที่รับมากับ Pattern ท่ี

กำหนดไวN และแสดงผลลัพธ9ที่ไดNจากการคNนหาอยLางรวดเร็วและแมLนยำ มีวิธีการทำงานดังภาพที่ 1 (อนุสรณ9 

อLอนชNอย. 2559) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยLางการเปรียบเทียบและคNนหาคำของ Knuth-Morris-Pratt Algorithm 
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 โดยวิธีการทำงานของ Knuth-Morris-Pratt Algorithm ที่ทำงานรLวมกับระบบของงานวิจัยนี้ จะ

อธิบายอยูLในรูปแบบของผังงาน (Flowchart) ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ผังงานของ Knuth-Morris-Pratt Algorithm 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขUอมูล โดยการลงพื้นที่สอบถามขNอมูลจากนักศึกษาของหลักสูตรฯ ซึ่งจะ

ทำใหNทราบถึงความตNองการของผูNใชNงาน วLามีความตNองการระบบอยLางไร และตNองออกแบบอยLางไร เชLน 

ผูNใชNงานมีความสะดวกใชNงานบนแพลตฟอร9มใด ตNองการเขNาถึงขNอมูลอะไรบNางและคำถามที่คนทั่วไปโดยมาก

จะถามเก่ียวกับหลักสูตรฯ 

2. กำหนดกลุ 'มตัวอย'าง โดยคัดเลือกจากผู Nท ี ่ เปKนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร9 จำนวน 30 คน 

3. การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขNองเพื่อเปKนแนวทางในการวิจัย และ

พัฒนาระบบ และเอกสาร เว็บไซต9ท่ีเก่ียวกับหลักสูตรฯ เพ่ือนำขNอมูลมาใชNพัฒนาแชทบอท 

4. การวิเคราะหDและออกแบบระบบ หลังจากรวบรวมขNอมูล ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขNอง 

และไดNรับขNอมูลตLางๆ มาแลNว จะตNองนำขNอมูลมาแบLงออกเปKน 2 สLวน คือสLวนที ่สามารถจัดเก็บไวNใน 

Dialogflow จะเปKนขNอมูลที่มีปริมาณนNอย เชLน ขNอมูลเบื้องตNนของอาจารย9 และอีกสLวนจะเปKนขNอมูลที่มี

ปริมาณมาก เชLน รายชื่อนักศึกษาแตLละชั้นป¥ ตารางเรียน ตารางสอน จะดำเนินการจัดเก็บไวNใน Google 

Sheets หลังจากน้ัน ทำการออกแบบโครงสรNางของระบบแชทบอท วLามีการทำงานหลักๆ อยLางไรบNาง ดังภาพ
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ท่ี 3 สLวนการแสดงผลคำตอบของแชทบอทน้ันจะมีลักษณะการตอบอยูL 2 แบบ คือ ตอบกลับแบบเปKนขNอความ 

ที่สามารถทราบขNอมูลไดNทันที และตอบกลับเปKนลิงก9หรือเมนู ที่จะตNองทำการกดเพื่อใหNขNอมูลเพิ่มเติมปรากฏ

ออกมา 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสรNางของแชทบอท 

 

 ผูNวิจัยไดNออกแบบโครงสรNางการทำงานของระบบโดยกำหนดฟ�งก9ชันการทำงาน (Functional 

Requirements) ซ่ึงแสดงไวNในภาพท่ี 4 โดยแบLงการทำงานออกเปKน 2 สLวน ดังน้ี 

 สLวนท่ี 1 ผูNดูแลระบบ มีหนNาที่ในการจัดการระบบ การเพิ่ม การลบ การแกNไข รูปแบบคำถาม

คำตอบ ของแชทบอท และจัดการขNอมูลในฐานขNอมูล 

 สLวนท่ี 2 ผู NใชNงานทั ่วไป ที ่สามารถถามแชทบอท เขNาถึงขNอมูลที ่ตNองการ เชLน ตารางเรียน 

ตารางสอน ฯลฯ และเพ่ิมขNอเสนอแนะไปจัดเก็บยังฐานขNอมูลไดN 

 

 
 

ภาพท่ี 4 โครงสรNางการทำงานของระบบแชทบอท 
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5. การจัดเก็บขUอมูล จะจัดเก็บขNอมูลเกี ่ยวกับหลักสูตรฯ, อาจารย9, นักศึกษา, ตารางเรียน, 

ตารางสอน, ผลการเรียน และขNอสงสัยตLางๆ เก่ียวกับหลักสูตรฯ ดNวยวิธีการเก็บขNอมูลจากเว็บไซต9ของหลักสูตร

ฯ เว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย และการลงพื้นที่ไปสอบถามอาจารย9และนักศึกษา หรือตามเว็บบอร9ดที่มีขNอสงสัย

เก่ียวกับหลักสูตรฯ 

6. การพัฒนาแชทบอท หลังจากวิเคราะห9ขNอมูลและออกแบบระบบเสร็จ จะทำใหNทราบถึงขั้นตอน

การทำงานของระบบ โดยในระยะการพัฒนาแชทบอทน้ีจะแบLงการทำงานออกเปKน 5 สLวนคือ  

 6.1 การสร Nางไลน 9แชทบอท ต Nองเร ิ ่มจากการสม ัครเป Kน Line Developer โดยเข Nาไปท่ี 

https://developers.line.biz แลNวทำการล็อกอินดNวยบัญชีไลน9 จากนั้นทำการสรNาง Provider เพื่อเปKนศูนย9

รวมของ Channel สLวนการสรNาง Channel นั้นจะเปKนการสรNางตัวไลน9แชทบอท จากนั้นทำการ Login เขNา 

Dialogflow ดNวยบัญชีของ Google และทำการสรNาง Agent เพื่อเปKนศูนย9รวมของ Intents (การกำหนดบท

สนทนา) และสุดทNายทำการเชื่อมตLอไลน9แชทบอท กับ Dialogflow เขNาดNวยกัน เพื่อใหNแชทบอทสามารถ

ทำงานไดN โดยการนำ Chanel ID, Chanel Secret, Channel Access Token จาก Chanel LINE มาใสLใน 

Dialogflow แลNวนำ Webhook URL ใน Dialogflow ไปใสLท่ี Chanel LINE 

 6.2 การกำหนดบทสนทนา (Intent) โดยกดสรNาง Intents ตั้งชื่อเพื่อใหNงLายตLอการคNนหา หรือ

แกNไข จากนั้นทำการสอน (Training) คำถามเพื่อใหNแชทบอทเขNาใจเมื่อรับคำถามลักษณะนี้เขNามา ควรตอบ

กลับไปอยLางไร และในสLวนของการตอบ (Responses) จะมี 2 สLวน ไดNแกLสLวนที่ 1 แบบปกติ (Default) ที่จะ

ตอบเปKนขNอความธรรมดา และสLวนท่ี 2 แบบเขียนโคNดเพื่อใหNขNอความเปKนระเบียบ และเพิ่มความสวยงาม โดย

จะใชN JSON ในการเขียน 

 6.3 จัดการฐานขNอมูลบน Google Sheets จะทำการจัดเก็บขNอมูลที่มีปริมาณมากๆ ไดNแกL ขNอมูล

ตารางสอนของอาจารย9, ตารางเรียนของนักศึกษา, รายชื่อนักศึกษาแตLละชั้นป¥ และขNอมูลผลการเรียนของ

นักศึกษา โดยทำการแชร9ลิงก9 และนำลิงก9ที่ไดNมาใสLไวNใน คำตอบ (Responses) ของ Intents เพื่อใหNสามารถ

เปYดดูขNอมูลเพ่ิมเติมจากบทสนทนาไดN 

 6.4 การทำ ริชเมนู (Rich Menu) จัดทำโดยไปท่ี https://manager.line.biz/ เลือกบัญชีไลน9ท่ีทำ

การสรNาง Chanel ของแชทบอท แลNวสรNางริชเมนูจากนั้นทำการตั้งคLาเวลาที่จะใหNปรากฏ เลือกเทมเพลตแยก

สัดสLวนตLางๆ ท่ีมีใหNเลือกต้ังแตL 1 สLวน ไปจนถึง 6 สLวน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหNแกLผูNใชNงาน 

 6.5 การพัฒนาแชทบอทใหNสามารถจัดเก็บขNอมูลลงใน Google Sheets ไดN โดยในสLวนนี้จะเปKน

การรับขNอมูลจากผูNใชNงานที่เพิ่มเขNามา (ขNอเสนอแนะ) จะดำเนินการโดยสรNาง Google Sheets ขึ้นมา และเขNา

ไปตั้งคLาที่โปรแกรมแกNไขสคริปส9 แลNวทำการเขียนโคNดโดยใชN Java Script จากนั้นทำการเผยแพรLแลNวจะ

ปรากฏลิงก9สำหรับใชNงาน จากน้ันนำลิงก9ท่ีไดNไปใสLท่ี Webhook ใน Dialogflow 
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 6.6 การตรวจสอบระบบแชทบอทจากผูNเชี่ยวชาญดNานเทคโนโลยีสารสนเทศ กLอนนำไปใหNกลุLม

ตัวอยLางไดNทดลองใชNงาน แชทบอทในไลน9แอพพลิเคช่ันของหลักสูตรฯ 

7. การทดสอบระบบ แชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะอธิบายดังตLอไปนี้ โดยสามารถเขNาใชNงานแชทบอทไดNโดยการเพิ่มเพื่อน

ในไลน9แอพพลิเคช่ันดNวย ID @424utjvi  หรือสแกนคิวอาร9โคNด ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 คิวอาร9โคNด 

 

 7.1 หนNาหลักของแชทบอทจะประกอบไปดNวยริชเมนูทั้ง 6 สLวนที่จะมาชLวยใหNการใชNงานงLายยิ่งข้ึน 

ดังภาพที่ 6 โดยจะประกอบไปดNวย หลักสูตร และติดตLอสอบถาม เมื่อกดไปแลNวแชทบอทจะตอบกลับมาใหN

รูปแบบขNอความ อาจารย9และนักศึกษา เมื่อกดแลNวจะปรากฏเมนูใหNเลือกรับขNอมูล เพิ่มขNอเสนอแนะ จะเปKน

การสLงขNอเสนอแนะไปจัดเก็บไวNใน Google Sheets และสุดทNายดูขNอเสนอแนะ จะแสดงหนNา Google Sheets 

ท่ีจัดเก็บขNอเสนอแนะจากผูNใชNงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 6 หนNาหลักของแชทบอท 
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 7.2 บทสนทนาที่มีการตอบกลับมาในรูปแบบเมนู หลังจากแชทบอทมีการตอบกลับมาในรูปแบบ

ของเมนู ขั้นตอนการใชNงานเพื่อดูขNอมูลเพิ่มเติมนั้น จะตNองทำการกดปุ�ม หรือกดท่ีขNอความ ซึ่งจะชLวยใหN

ผูNใชNงานเขNาถึงขNอมูลไดNรวดเร็วกวLาการพิมพ9ขNอความสLงไปถามแชทบอท ดังภาพที่ 7 จะแสดงลำดับการแสดง

ขNอมูล เชLน หากเลือกไปที่ รายชื่อนักศึกษา แชทบอทจะทำการสLงขNอมูลในรูปแบบเมนูกลับมาใหNเลือก โดย

หลังจากเลือก รายชื่อนักศึกษารหัสที่ผูNใชNงานตNองการทราบขNอมูลแลNว จะปรากฏหนNาขNอมูลที่จัดเก็บไวNใน 

Google Sheets อีกท้ังยังสามารถดูขNอมูลผลการเรียนเพ่ิมเติมไดNอีกดNวย 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการใชNงานเมนูจากแชทบอท 

 

 7.3 บทสนทนาที่ใชNวิธีพิมพ9ถาม จะมี 2 แบบ คือ 1) จะเปKนการถามแชทบอทแลNวไดNรับคำตอบ 

เปKนอันจบคำถามนั้นไป 2) คำถามตLอเนื่องโดยหลังจากถามชื่ออาจารย9แลNว จะสามารถถามขNอมูลท่ีเกี่ยวขNอง

ของอาจารย9ทLานนี้ไดNอีก 2 คำถาม ดังภาพที่ 8 หลังจากแชทบอทสLงขNอมูลของอาจารย9มาแลNวนั้น จะสามารถ

ถามขNอมูลตารางสอน แลNวแชทบอทจะตอบกลับมาในรูปแบบของปุ�มท่ีตNองกดเพ่ือแสดงขNอมูลของตารางสอนท่ี

จัดเก็บไวNใน Google Sheets หรือถามขNอมูล สถานที่ทำงาน แชทบอทจะทำการตอบกลับดNวยขNอความที่เปKน

ช่ือสถานท่ี และโลเคชันของสถานท่ีทำงาน 
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ภาพท่ี 8 การสนทนาระหวLางผูNใชNงานกับแชทบอทโดยการพิมพ9 

 

 7.4 การเพิ ่ม และดูขNอเสนอแนะนั ้นจะทำไดNโดยการใชNงานริชเมนู โดยหลังจากที ่เลือกเพ่ิม

ขNอเสนอแนะแลNว แชทบอทจะทำการยืนยันความตNองการ และแนะนำวิธีการเพิ่มขNอเสนอแนะที่ถูกวิธีใหNแกL

ผูNใชNงาน เมื่อเพิ่มขNอเสนอแนะเสร็จสิ้นจะมีขNอความตอบกลับวLาทำการบันทึกขNอเสนอแนะเรียบรNอยแลNว ดัง

ภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9 การเพ่ิมขNอเสนอแนะ และดูขNอเสนอแนะ 

 

8. การเก็บรวบรวมความพึงพอใจ โดยขั ้นตอนน้ี จะนำแชทบอทที ่ไดNผLานการตรวจสอบจาก

ผูNเชี่ยวชาญทางดNานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผLานการทดสอบระบบจากผูNวิจัย ไปใหNกลุLมตัวอยLางไดNทดลองใชN
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งานแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของหลักสูตรฯ และประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตLอระบบ      

แชทบอท โดยใชNแบบประเมินออนไลน9ท่ีจัดทำบน Google Form ซ่ึงจะสอบถามความพึงพอใจท้ังหมด 3 ดNาน 

ไดNแกL 

 8.1 ดNานการใชNงาน (Usability Test) 

• แชทบอทสามารถตอบคำถามเก่ียวกับหลักสูตรฯไดNอยLางครบถNวน 

• แชทบอทใหNขNอมูลเก่ียวกับหลักสูตรท่ีถูกตNอง และสามารถนำมาใชNงานไดNจริง 

• แชทบอทมีประโยชน9ตLอผูNใชNงานท่ีตNองการทราบขNอมูลเก่ียวกับหลักสูตรฯหรือไมL 

 8.2 ดNานประสิทธิภาพ (Performance Test) 

• ผูNใชNงานสามารถเขNาถึงขNอมูลเก่ียวกับหลักสูตรฯไดNอยLางรวดเร็ว และตลอดเวลา 

• แชทบอทมีฟ�งก9ชันท่ีครบถNวน ตามความตNองการของผูNใชNหรือไมL 

• ขNอมูลท่ีไดNรับจากแชทบอทมีความถูกตNองและเปKนป�จจุบัน 

 8.3 ดNานความพึงพอใจ (Satisfaction) 

• ความพึงพอใจในการใชNงานแชทบอท 

• ความพึงพอใจกับขNอมูลท่ีไดNจากแชทบอท 

• ผูNใชNงานคิดท่ีจะแนะนำแชทบอทน้ี ใหNผูNใชNงานรายใหมLหรือไมL   

 

ผลการวิจัย 

  จากการพัฒนา ระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูNวิจัยไดNทำการทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้งหมด 3 ดNาน 

คือ ดNานการใชNงาน ดNานประสิทธิภาพ และดNานความพึงพอใจ สามารถสรุปผลการประเมินในกลุLมตัวอยLาง 

จำนวน 30 คน ในแตLละดNานในเชิงคุณภาพไดNดัง ตารางท่ี 1 ท่ีใชNคLาเฉล่ีย (�̅�) และคLาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยใชNหลักการของ John W. Best และ James V. Kahn ดังน้ี (ปรมาภรณ9 อLอนนุLม. 2560) 

  คLาเฉล่ียเทLากับ 4.50 – 5.00 หมายความวLา ระดับดีเย่ียม 

  คLาเฉล่ียเทLากับ 3.50 – 4.49 หมายความวLา ระดับดีมาก 

  คLาเฉล่ียเทLากับ 2.50 – 3.49 หมายความวLา ระดับดี 

  คLาเฉล่ียเทLากับ 1.50 – 2.49 หมายความวLา ระดับพอใชN 

  คLาเฉล่ียเทLากับ 1.00 – 1.49 หมายความวLา ระดับปรับปรุง 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1430 ~ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจโดยกลุLมตัวอยLาง 

รายการประเมิน 𝒙$ S.D. ระดับ 

1.ดNานการใชNงาน (Usability Test) 4.22 0.57 ดีมาก 

2.ดNานประสิทธิภาพ (Performance Test) 4.13 0.65 ดีมาก 

3.ดNานความพึงพอใจ (Satisfaction) 4.16 0.70 ดีมาก 

ผลสรุป 4.17 0.64 ดีมาก 

 หลังจากทราบผลการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในแตLละดNานแลNว จึงไดNนำเอาผลการ

ประเมินในแตLละดNานมาผLานระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อหาคLาเฉลี่ย พบวLาไดNคLาเฉลี่ย 4.17 และสLวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูLท่ี 0.64  

 

อภิปรายผล 

จากการประเมินประสิทธิภาพของกลุLมผูNทดลองใชNงาน ระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั่นของ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลสรุปประเมินประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจระบบ (�̅�= 4.17) และเมื่อพิจารณาจากผลประเมินทั้ง 3 ดNาน ดNานการใชNงาน (�̅�= 4.22) ดNาน

ประสิทธิภาพ (�̅�= 4.13) และดNานความพึงพอใจ (�̅�= 4.16)  จะพบวLา กลุ LมตัวอยLางพึงพอใจในระบบ 

แชทบอท ที่สามารถตอบคำถามไดNครบถNวนมีความถูกตNองในขNอมูลที่ไดNรับ และสามารถเขNาถึงขNอมูลไดNรวดเร็ว

และตลอดเวลา ซึ ่งสอดคลNองกับงานวิจัย (รัตนาวลี ไมNสัก และจิราวรรณ แกNวจินดา. 2562) ที ่ไดNใชN 

แอพพลิเคชั่นแชทบอทเพื่อการสLงเสริมการทLองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวLา ผลประเมิน

โดยรวมของระบบอยูLในระดับดีมาก (�̅�= 3.80) แอพพลิเคชั่นแชทบอทสามารถใชNงานไดNงLายโดยไมLตNองมี

คำแนะนำ (�̅�= 4.74) ตLอมาคือการตอบสนองตLอคำถาม (�̅�= 4.48) และความพึงพอใจโดยรวม (�̅�= 3.80) 

 

สรุปผล 

  การพัฒนา ระบบแชทบอทในไลน9แอพพลิเคชั ่นของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใหNผูNใชNงานที่ตNองการสอบถามขNอมูลไดNรับขNอมูลเร็วขึ้น สามารถตอบ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตรฯ คำถามเกี่ยวกับอาจารย9 คำถามเกี่ยวกับนักศึกษา ในรูปแบบขNอความที่แตกตLางกัน

ไปตามความเหมาะสมของขNอมูลแตLละประเภท ทั้งยังดูขNอมูลเพิ่มเติมไดNจากลิงก9หรือปุ�มที่กำหนดไวN เพื่อใหN

ขNอมูลที่แสดงไมLเยอะจนเกินไปจึงไดNมีการแสดงขNอมูลเปKนหมวดหมูLไป และยังมีริชเมนูท่ีมาเพิ่มความสะดวกใน

การใชNงานแชทบอท และสามารถรับขNอเสนอแนะจากผูNใชNงานไดN โดยแชทบอทจะทำการแนะนำวิธีใชNงานกLอน

เพิ่มขNอเสนอแนะอยLางเขNาใจงLาย โดยผลลัพธ9ที่ไดNจากกลุLมตัวอยLางนั้นทำใหNทราบวLาแชทบอทสามารถนำไปใชN
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งานไดNดี มีประสิทธิภาพ และเปKนท่ีพึงพอใจตLอผูNใชNงาน โดยอNางอิงจากผลลัพธ9การประเมินประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของกลุLมตัวอยLาง ที่เปKนนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร9 จำนวน 30 คน ซึ่งผลสรุปการ

ประเมินความประสิทธิภาพและความพึงพอใจ อยูLในระดับดีมาก 
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บทคัดยVอ 

 ในปpจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด7วยลักษณะทางชีวภาพเฉพาะบุคคล (Biometrics) มา

ใช7ในการยืนยันตัวตนอยwางแพรwหลายบทความนี้นำเสนอการประยุกตDการสแกนลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการ

เข7าใช7สถานที่ และบันทึกเวลาการใช7งานในสถานที่ตwาง ๆ เชwน สำนักงานหรือห7องเก็บของที่มีมูลคwาสูง เป{นต7น 

ซึ่งจะชwวยให7การตรวจสอบมีความสะดวกยิ่งขึ้น ผู7ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข7อมูล และวันเวลาการเข7าใช7

จากฐานข7อมูลได7  

 จากการทดสอบการใช7งาน พบวwา ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลด

ล็อคประตู และบันทึกข7อมูลสามารถทำงานได7ถูกต7องอยูwท่ี 99% 

 

คำสำคัญ : เทคโนโลยีการสแกนลายน้ิวมือ การยืนยันตัวตนด7วยลายน้ิวมือ  

 

Abstract 

 Biometrics technology is now widely used in identity verification. This article presents 

the application of fingerprint scanning to verify location access. And record usage time in 

places such as offices or high-value storage rooms, etc., which will make the inspection more 

convenient. The administrator can check the information and date and time of access from 

the database 

 Functional testing reveals the overall performance of the fingerprint authentication 

system to unlock the door and the record can work correctly at 99% 

 

Keywords: Fingerprint scanning technology, Fingerprint authentication 
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บทนำ 

เนื่องจากในปpจจุบัน การระบุตัวตันเพื่อเข7าสถานที่สำนักงานหรือห7องเก็บเอกสารสำคัญห7อง เก็บของ

ที่มีมูลคwาสูงสามารถทำได7หลายวิธี เชwน การกรอกรหัสผwาน หรือคียDการDด เป{นต7น ซึ่งเป{นวิธีที่งwาย และสะดวก

แตwก็มีข7อจำกัดเชwนกัน เชwน ลืมรหัสผwาน มีผู7อื่นรู7รหัส คียDการDดสูญหายและมีผู7อื่นนำไปใช7 เป{นต7น เพราะฉะน้ัน

จึงหาวิธีการพิสูจนD และระบุตัวบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และแมwนยำมากขึ้นเพื่อเลี่ยงการเกิดข7อผิดพลาดตwางๆ 

และปpจจุบันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยของการเป�ดป�ดประตูเป{นสิ่งจำเป{นอยwางยิ่งที่จะนำมาใช7เพื่อป�องกัน

การโจรกรรมของผู7ที่ประสงคDไมwดีตwอองคDกรหรือหนwวยงานในด7านตwางๆ จากสถิติคดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับ

การลักทรัพยD ของสำนักงานตำรวจแหwงชาติ ต้ังแตwวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ได7รับแจ7งจาก

ผู7ท่ีมาร7องทุกขDถึง 25,283 ราย และสามารถจับกุมได7เพียง 19,253 รายเทwาน้ัน 

จากการสัมภาษณD เจ7าหน7าท่ีผู7ดูแล ห7องศึกษาค7นคว7าและวิจัยด7วยตนเอง ของโปรแกรมเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรD ชั้น4 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบวwา ห7องศึกษาค7นคว7า และวิจัยด7วยตนเอง เป{นห7องที่เป�ด

ให7นักศึกษาสามารถเข7ามาศึกษาค7นคว7าและทำงานได7ตลอดเวลา จะต7องมีการเบิกกุญแจกwอนเข7าใช7ห7อง และ

ต7องมีการตรวจสอบห7องหลังใช7หลังเลิกใช7ทุก ๆ คร้ัง จึงต7องมีเจ7าหน7าดูแลอยูwตลอดเวลา 

จากปpญหาดังกลwาวทางผู7จัดทำได7ใช7ระบบสแกนลายนิ้วมือท่ีพัฒนาขึ้นด7วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและ

ใช7ไมโครคอนโทรลเลอรDในการควบคุมทำงานรwวมกับฐานข7อมูล Firebase แบบ Realtime Database ให7มี

การยืนยันตัวตน และบันทึกข7อมูลเวลา และวันท่ี ท่ีสามารถตรวจสอบออนไลนDได7ตลอดเวลามาพัฒนาให7ใช7งาน

กับประตูของสถาณท่ี เพ่ือลดการใช7แรงงานคน และเพ่ือให7มีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค@ 

 1.  เพ่ือพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด7วยลายน้ิวมือเพ่ือปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูล

ออนไลนD 

   

ขอบเขต 

 1. ระบบสามารถรองรับลายน้ิวมือได7สูงสุด 1000 ลายน้ิวมือ 

 2. ระบบจะใช7ฐานข7อมูลแบบ Realtime Database ของ Firebase ในการบันทึกข7อมูล 

 3. ระบบจะใช7 Fireboard ในการรายงานข7อมูลท่ีบันทึกใน Realtime Database 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 

 1. สุวัฒนD (2562) ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7าโดยใช7เทคนิค แอล

บีพี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคD 1) เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพ

ใบหน7า 2) เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการ เข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า และ 3) เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผู7ใช7ระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า ตัวอยwางที่ใช7ในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา คอมพิวเตอรD และการรู7เทwาทันในยุคดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 98 คน 

เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย คือ ระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า และแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู7ใช7ระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า สถิติการวิเคราะหDข7อมูลใช7การหาคwาเฉลี่ยสwวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคลDสแคว ผลการวิจัยพบวwา 1) โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด7วย PHP และ 

OpenCV ระบบฐานข7อมูลใช7 MySQL โปรแกรมประกอบด7วย 2 โปรแกรมยwอย คือ โปรแกรม สร7างฐานข7อมูล

ภาพใบหน7าของนักศึกษา และ โปรแกรมตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า 2) ประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7าที่เหมาะสมคือ 0.30 ซึ่งมีคwาประสิทธิภาพดีที่สุดคือ 0.00 3) ความ

พึงพอใจของผู7ใช7ระบบตรวจสอบการเข7าชั้นเรียนด7วยภาพใบหน7า มีคwาเฉลี่ยเทwากับ 4.06 (ระดับมาก) สwวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.16  

 2. ขวัญแก7ว (2560) Fingerprint กับการบริการห7องสมุด ศูนยDบรรณสารและสื ่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได7นำเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกซD (Biometric) การใช7ลายนิ้วมือระบุตัวบุคคล

มาประยุกตDใช7ในการให7บริการห7องสมุด โดยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อแสดงตนเมื่อติดตwอขอใช7บริการตwาง ๆ 

ได7แกwบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการห7องค7นคว7า บริการ Video on Demand บริการยืมด7วยตนเอง 

(Self-Checkout) รวมทั้งการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข7าห7องสมุด เป{นอีกหนึ่งทางเลือกที่อำนวยความสะดวกใน

การแสดงตนของผู7ใช7บริการนอกเหนือจากการแสดงบัตรสมาชิกห7องสมุด (บัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน บัตรท่ี

ห7องสมุดออกให7) และออกแบบระบบให7เชื ่อมโยงกับฐานข7อมูลระบบห7องสมุดอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อมีการ

ปรับปรุงข7อมูลสมาชิกห7องสมุดจึงสามารถดำเนินการในฐานข7อมูลระบบห7องสมุดอัตโนมัติเพียงที่เดียวเทwาน้ัน 

ทำให7เกิดความสะดวกตwอการปฏิบัติงาน ไมwซ้ำซ7อน ไมwเสียเวลา 

 3. ปริญญา (2559) ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิจัย และสwงเสริม

วิชาการ การเกษตร มหาวิทยาลัยแมwโจ7 โครงการวิจัยเรื่อง ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักวิจัย และสwงเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแมwโจ7 โดยมีวัตถุประสงคDเพื ่อพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิจัยฯ ชwวยยืนยันความสมบูรณDในการลงเวลาปฏิบัติงาน

ด7วยวิธีการสแกนลายนิวมือ และชwวยในการวางแผนการจัดการด7านตwาง ๆของผู7บริหารอยwางมีประสิทธิภาพ 

โดยผู7วิจัยได7จัดสร7างระบบรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานด7วยวิธีการสแกนลายนิวมือจากฐานข7อมูลการลง

เวลาปฏิบัติงานในเครื่องสแกนลายนิวมือของบุคลากรสํานักวิจัยฯ จากการทดสอบการใช7งานระบบที่พัฒนาข้ึน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1436 ~ 
 

ใหมw พบวwาระบบสามารถรายงานผลการลงเวลาปฏิบัติงานได7ตรงตามความต7องการ และยังสามารถค7นหา

ข7อมูลตามเงื่อนไขที่กําหนดได7อยwางถูกต7อง ซึ่งเป{นการลดขั้นตอนการสร7างรายงานในรูปแบบเดิมที่ต7องนํา

ข7อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาประมวลผลในโปรแกรม Excel ก็สามารถเรียกดูรายงานได7ตลอดเวลาตาม

ความต7องการ โดยสรุปจึงสามารถกลwาวได7วwา การวิจัยเรื่องระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

ในครั้งน้ีสามารถสร7างความม่ันใจในผลการลงเวลาปฏิบัติงานด7วยวิธีการสแกนลายน้ิวมือของบุคลากร และชwวย

ลดข้ันตอนในการเรียกดูรายงานของฝ�ายบุคลากรได7ในระดับท่ีนwาพึงพอใจ 

 

วิธีการดำเนินการ 

1. ข้ันตอนวิเคราะหDระบบ 

จากการศึกษาข7อมูลของระบบสามารถนำมาวิเคราะหDได7ดังน้ี เมื่อผู7เข7าใช7งานทำการสแกนลายนิ้วมือ

ให7ทำการสwงข7อมูลมาที่ Nodemcu และทำการตรวจสอบเพื่อทำการปลดล็อคกลอนจากนั้นให7 Nodemcu ทำ

การสwงข7อมูลไปท่ี Firebase ในฐานข7อมูล Realtime database โดย Nodemcu จะต7องเช่ือมตwอกับ Internet 

จึงจะสามารถเชื่อตwอและสwงข7อมูลไปที่ Firebase ได7 และระบบจะใช7 Fireboard ในการรายงานผลข7อมูลที่อยูw

ในฐานข7อมูล Realtime database ผู7ดูแลระบบสามารถดูข7อมูลการเข7าใช7งานของผู7ใช7ได7ผwาน Fireboard และ

จะให7มีปุ�ม 2 ปุ�ม สำหรับทำการเพิ่มลายนิ้วมือของผู7เข7าใช7งาน และปุ�มสำหรับเริ่มทำการสแกนนิ้วมือเพื่อปลด

ล็อคประตู ดังภาพท่ี   

 
 

 

 

 

 

   

 

  

 
 
 

ภาพที่ 1  ภาพบล็อกไดอะแกรมระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือ 

เพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD 

 

 

 

 

 

ไมโครคอนโทรลเลอรD 

อินเทอรDเน็ต 

เซนเซอรDสแกนลายนิ้วมือ 

Realtime database 

(Firebase) 

Report 

รีเลยD 
กลอนแมwเหล็กไฟฟ�า ปุ�มตั้งรหัสไอด ี

ปุ�มเลือกฟpงกDชันการทำงาน 
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2. ข้ันตอนการออกแบบ 

 
 

ภาพท่ี 2 วงจรของระบบ 

 

3. ข้ันตอนการพัฒนาระบบ 

 3.1 เคร่ืองมืออุปกรณDท่ีใช7ในการทำวิจัย 

ตารางท่ี 1 อุปกรณDท่ีใช7การพัฒนาเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

อุปกรณD จำนวน ราคา 

1) Node MCU esp8266 V2 1 บอรDด 127 

2) Protoboard ขนาด 830 จุด 1 บอรDด 59 

3) สายไฟ Jumper wire 10 เซนติเมตร 105 

4) Switching power supply 12V 5A 1 ช้ิน 150 

5) Magnetic lock 12V 1 ช้ิน 219 

6) Fingerprint sensor module 1 ช้ิน 289 

7) LCD blue screen 16x2 I2C 1 ช้ิน 120 

8) Keypad matrix 4x3  1 ช้ิน 28 

9) I/O Expander PCF8574T I2C module 1 ช้ิน 60 

10) Button switch module  2 ช้ิน 30 

11) Relay 5V 1 channel module 1 ช้ิน 35 
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ตารางท่ี 1(ตVอ) อุปกรณDท่ีใช7การพัฒนาเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ฟpงกDชันการทำงานของระบบ 

โดยการทำงานของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายน้ิวมือเพ่ือปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD

แบwงฟpงกDชันการทำงานออกเป{น 2 ฟpงกDชันดังน้ี 

1. ฟpงกDชันการทำงานเริ่มการสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู โดยฟpงกDชันนี้จะเริ่มทำงานโดยการ

กดที่ปุ�มสีแดงที่อยูwภายใน เมื่อผู7เข7าใช7ทำการสแกนลายนิ้วมือระบบจะทำการตรวจสอบเพื่อทำการปลดล็อค

ประตู โดยแสดงสถานะ ดังภาพท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ฟpงกชันการทำงานเร่ิมการสแกนลายน้ิวมือ 

 

จากภาพท่ี 3 แสดงภาพตัวอยwางฟpงกชันการทำงานเร่ิมการสแกนลายน้ิวมือเพ่ือปลดล็อคประตู 

2. ฟpงกDชันการเพิ่มข7อมูลลายนิ้วมือ โดยฟpงกDชันนี้จะเริ่มทำงานโดยการกดที่ปุ�มสีดำที่อยูwภายในเครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ เมื่อต7องการเพิ่มข7อมูลลายนิ้วมือของผู7เข7าใช7ใหมw โดยระบบจะเริ่มที่การตั้งรหัสไอดีของ

อุปกรณD จำนวน ราคา 

12) Micro USB type B to USB 2.0 type A 1 เส7น 40 

13) Adapter input 220v output 5v 1 ช้ิน 40 

14) สายไฟ VFF 10 เมตร 70 

15) กลwองกันน้ำ 1 กลwอง 130 

รวมราคา 1,502 
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ลายนิ้วมือที่ต7องการเพิ่ม โดยตั้งรหัสไอดีจากแผงตัวเลขที่อยูwภายในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และทำการยืนยัน

รหัสไอดีโดยกดท่ีปุ�ม # ดังภาพท่ี 4 และ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพท่ี 4 ปุ�มสำหรับต้ังรหัสไอดี           ภาพท่ี 5 ฟpงกDชันการเพ่ิมข7อมูลลายน้ิวมือ 

 

 4. ข้ันตอนการทำสอบผลการทำงาน 

 การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึก

ข7อมูลออนไลนD ซึ่งประกอบไปด7วย การทดสอบทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ การทดสอบการปลดล็อคของ

กลอนแมwเหล็กไฟฟ�า และการทดสอบการบันทึกข7อมูลง Realtime Database (Firebase) 

 4.1 การทดสอบการทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหาประสิทธิภาพ และความถูกต7องของการ

สแกนลายนิ้วมือ โดยแบwงกลุwมผู7ทดสอบออกเป{น 2 กลุwม กลุwมละ 5 คน กลุwมท่ี 1 เป{นผู7ที่มีการเก็บบันทึกข7อมูล

ลายน้ิวมือไว7อยูwแล7ว และกลุwมท่ี 2 เป{นผู7ท่ีไมwมีการเก็บบันทึกข7อมูลลายน ิ้วมือไว7 ให7ผู7ทดสอบท้ัง 2 กลุwม จำนวน

ทั้งหมด 10 คน ทำการสแกนลายนิ้วมือลงไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือคนละ 20 ครั้ง รวมเป{นจำนวนทั้งหมด 

100 คร้ัง และตรวจสอบวwาสามารถสแกนสำเร็จหรือไมw แล7วบันทึกผลท่ีได7 ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการทำงานของการสแกนลายน้ิวมือ 

 

กลุwมท่ี 

 

จำนวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 

แสดงไอดีถูกต7อง (คร้ัง) 

 

คิดเป{นร7อยละ 

1) ผู7ท่ีบันทึกลายน้ิวมือ 100 99 99 

2) ผู7ท่ีไมwได7บันท่ีลายน้ิวมือ 100 0 0 
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 จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ พบวwา การทดสอบการทำงาน

ของการสแกนลายนิ้วมือตามจำนวนที่ทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ทำงานได7ถูกต7อง 99 ครั้ง คิดเป{นร7อยละ 99 

ดังภาพท่ี 6  

 

 
 

ภาพท่ี 6 การสแกนลายน้ิวมือ 

 

 4.2 การทดสอบการทำงานของการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า เพื่อหาประสิทธิภาพ และความถูก

ต7องในการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า โดยอ7างอิงจากการทดสอบการทำงานของการสแกนลายนิ้วมือของผู7

ทดสอบกลุwมที่ 1 ในหัวข7อที่ 4.1 และตรวจสอบวwาสามารถปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�าได7หรือไมw แล7วบันทึก

ผลท่ีได7 ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการทำงานของการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า 

 

กลุwมท่ี 

 

จำนวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 

สามารถปลดล็อคได7 (คร้ัง) 

 

คิดเป{นร7อยละ 

1) ผู7ท่ีบันทึกลายน้ิวมือ 100 99 99 
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 จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการทำงานของการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า พบวwา การทดสอบ

การทำงานของการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�าตามจำนวนที่ทดสอบทั้งหมด 100 ครั้ง ทำงานได7ถูกต7อง 99 

คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 ดังภาพท่ี 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 7 การทำงานของกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า 

 

 4.3 การทดสอบการบันทึกข7อมูลลง Realtime Database (Firebase) เพื่อหาประสิทธิภาพ และ

ความถูกต7องในการบันทึกข7อมูลลง Realtime Database (Firebase) โดยอ7างอิงจากการทดสอบการทำงาน

ของการสแกนลายนิ้วมือของผู7ทดสอบกลุwมที่ 1 ในหัวข7อที่ 4.1 และตรวจสอบวwาสามารถบันทึกข7อมูลลง 

Realtime Database (Firebase) ได7หรือไมw แล7วบันทึกผลท่ีได7 ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการบันทึกข7อมูลง Realtime Database (Firebase) 

 

กลุwมท่ี 

 

จำนวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 

สามารถบันทึกข7อมูลถูกต7อง 

(คร้ัง) 

 

คิดเป{นร7อยละ 

1) ผู7ท่ีบันทึกลายน้ิวมือ 100 99 99 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1442 ~ 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการบันทึกข7อมูลง Realtime Database (Firebase)  พบวwา การ

ทดสอบการทำงานของการบันทึกข7อมูลง Realtime Database (Firebase) ตามจำนวนท่ีทดสอบท้ังหมด 100 

คร้ัง ทำงานได7ถูกต7อง 99 คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพท่ี 8 การบันทึกข7อมูลง Realtime Database 

 

 
     

ภาพท่ี 9 รายงานผลใน Realtime Database 
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 4.4 การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และ

บันทึกข7อมูลออนไลนD เพื่อหาความถูกต7องในการทำงานโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลด

ล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD ประกอบไปด7วย การทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ การทำงานของการ

ปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า และการทำงานของการบันทึกข7อมูลง Realtime Database (Firebase) ดัง

ตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายน้ิวมือเพ่ือปลดล็อคประตู และ

บันทึกข7อมูลออนไลนD 

 

การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายน้ิวมือเพ่ือปลดล็อคประตู  

และบันทึกข7อมูลออนไลนD 

 

จำนวนคร้ังท่ีทดสอบ 

 

ทำงานได7ถูกต7อง 

 

คิดเป{นร7อยละ 

 

100 

 

99 

 

99 

 

 จากตารางท่ี 5 การทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อค

ประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD ซึ่งประกอบไปด7วย การทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ การปลดล็อคกลอน

แมwเหล็กไฟฟ�า และการบันทึกข7อมูลง Realtime Database จำนวน 100 คร้ัง พบวwา สามารถทำงานได7ถูกต7อง 

99 คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู 

และบันทึกข7อมูลออนไลนD จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อค

ประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD โดยมีการทดสอบหาคwาความผิดพลาดจากการในงานของการสแกนลายน้ิวมือ 

การปลดล็อคของกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า การบันทึกข7อมูลลง Realtime Database (Firebase) และการทำงาน

โดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนDมีความผิดพลาด
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เล็กน7อย เนื่องจากการทดสอบการทดสอบการทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 100 ครั้ง พบวwา 

สามารถแสดงไอดีได7ถูกต7อง จำนวน 99 คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 การทดสอบการทำงานของการปลดล็อคกลอน

แมwเหล็กไฟฟ�า จำนวน 100 ครั้ง พบวwา สามารถปลดล็อคได7 จำนวน 99 ครั้ง คิดเป{นร7อยละ 99 การทำสอบ

การบันทึกข7อมูลลง Realtime Database (Firebase) จำนวน 100 ครั้ง พบวwา สามารถบันทึกข7อมูลถูกต7อง 

จำนวน 99 ครั้ง คิดเป{นร7อยละ 99 สาเหตุที่มีความผิดพลาดเนื่องจาก ลายนิ้วมือของผู7ทดสอบไมwสะอาดจึงทำ

ให7การทำงานของเซนเซอรDสแกนลายนิ้วมืออwานข7อมูลลายนิ้วมือของผู7ทดสอบผิดพลาด การทดสอบการทำงาน

โดยรวมของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD ประกอบไปด7วย 

การทำงานของการสแกนลายนิ้วมือ การทำงานของกลอนแมwเหล็กไฟฟ�า การทำงานของการบันทึกข7อมูลลง 

Realtime Database (Firebase) พบวwา สามารถทำงานได7ถูกต7อง 99 คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 

 

สรุปผลและข,อเสนอแนะ 

 จากวัตถุประสงคDของการวิจัย ข7อที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู  

และบันทึกข7อมูลออนไลนD ซึ่งผลวิจัยพบวwาระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู  และบันทึก

ข7อมูลออนไลนDสามารถใช7งานได7จริง มีความเหมาะสมในการใช7งาน 

 จากวัตถุประสงคDของการวิจัย ข7อที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพ่ือ

ปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD พบวwา การทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบยืนยันตัวตนด7วย

ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD สรุปได7วwา การทดสอบการทำงานของการสแกน

ลายนิ้วมือจำนวน 100 ครั้ง พบวwาทำงานได7อยwางถูกต7อง 99 ครั้ง คิดเป{นร7อยละ 99 การทดสอบการทำงาน

ของการปลดล็อคกลอนแมwเหล็กไฟฟ�าจำนวน 100 ครั้ง พบวwาทำงานได7อยwางถูกต7อง 99 ครั้ง คิดเป{นร7อยละ 

99 การทดสอบการบันทึกข7อมูลลง Realtime Database (Firebase) จำนวน 100 ครั้ง สามารถทำงานได7

อยwางถูกต7อง 99 คร้ัง คิดเป{นร7อยละ 99 

 ผลการวิจัยระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD เพื่อความ

สะดวกของผู7ใช7งาน ทำให7ผู7จัดทำวิจัยได7เห็นถึงขีดจำกัดบางประการของระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพ่ือ

ปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD ซ่ึงมีข7อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตwอไปโดยสรุป ดังน้ี 

 1. ควรทำความสะอาดน้ิวมือ และเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือกwอนทำการสแกนอยูwเสมอ 

 2. อุปกรณDอาจเกิดความร7อนเม่ือใช7งานเป{นเวลานานข้ึนอยูwกับสถานท่ีการติดต้ังควรตรวจสอบวงจรให7

ดีกwอนใช7งานจริง 

 3. ควรปรึกษาผู7เช่ียวชาญเฉพาะทางเพ่ือขอคำแนะนำโดยตรง 
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โครงงานระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูลออนไลนD นั้นสำเร็จข้ึน

ได7โดยได7รับความชwวยเหลืออยwางดีย่ิงจากอาจารยD จตุรงคD ธงชัย อาจารยDท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีได7ให7คำเสนอแนะ 

แนวคิด และให7ความรู7ในการจัดทำโครงระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู และบันทึกข7อมูล

ออนไลนD ตลอดจนการแก7ไขข7อบกพรwองตwาง ๆ มาโดยตลอดจนโครงงานนี้เสร็จสมบูรณDผู7จัดทำจึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป{นอยwางสูง 

ท7ายสุดนี้ผู7จัดทำหวังเป{นอยwางยิ่งวwา โครงงานระบบยืนยันตัวตนด7วยลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคประตู 

และบันทึกข7อมูลออนไลนDจะเป{นประโยชนDตwอการศึกษาค7นคว7า และเป{นประโยชนDตwอผู7คนท่ีสนใจ 
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 (เว%น 2 บรรทัด 16 pt.) 

บทคัดย<อ 

 ธุรกิจกรณีศึกษาเปiนธุรกิจครอบครัวซึ่งขาดระบบการจัดการด7านสาระสนเทศ เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นทำ

ให7ปmญหาความผิดพลาดที่เกี่ยวข7องกับการบันทึกข7อมูลมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคD เพื่อศึกษาขั้นตอน

การดำเนินงานของธุรกิจกรณีศึกษา และเพื ่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื ่อใช7และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลการวิจัยพบวqา การดำเนินงานประกอบด7วย ฝsายขายรับใบสั่งผลิตจากลูกค7า 

ฝsายผลิตทำการผลิตตามคำสั่ง ฝsายคลังสินค7าทำหน7าที่ตรวจสอบสินค7าคงเหลือและเสนอให7ฝsายจัดซื้อจัดหา

วัสดุการผลิต และเก็บรักษาชิ้นงานที่ผลิตได7 เพื่อเตรียมจัดสqงให7กับลูกค7าและรับชำระเงินตqอไป ปmญหาที่พบ

ประกอบด7วย การคำนวณคqาใช7จqายที่ผิดพลาด การค7นหาข7อมูลไมqสะดวก และการสูญหายของข7อมูล ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีใหมqกำหนดให7ฝsายตqาง ๆ บันทึกข7อมูลในระบบซึ่งพัฒนาด7วยภาษา PHP และใช7 

MySQL เปiนฐานข7อมูล ผลการใช7งานพบวqา ระบบสารสนเทศทางบัญชีใหมqสามารถแก7ปmญหาการคำนวณท่ี

ผิดพลาด มีความสะดวกในการค7นหาข7อมูลและป�องกันการสูญหายได7 สqงผลให7การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ผู7ประกอบการและพนักงานที่มีความเกี่ยวข7องแสดงความเห็นพึงพอใจกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมqท่ี

พัฒนาข้ึน 

(เว%น 1 บรรทัด 16 pt.) 

คำสำคัญ :  ธุรกิจโรงกลึง ระบบสารสนเทศทางบัญชี 

 

Abstract 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the business in the case 

study was a family business which lacked of accounting information system. As the business 

grew, it was facing more problem of missing information and errors in record-keeping. The 

objectives of this research were to study the process of business operation and to design an 
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accounting information system for the business to increase operational efficiency. The research 

found that the operations consisted of the sales department received production orders from 

customers; the production department produced the product according to the order; the 

warehouse department checked inventory and proposed to the purchasing department to 

procure the materials for production and kept the finished pieces for delivery to the customer, 

and collecting payment. The issues found including errors in calculation, difficult to search for 

information and losses of data. The new accounting information system required all parties to 

record data in the system. The system was developed in PHP and using MySQL as a database. 

The new accounting information system could solve the problem of calculation, losses of 

data and easing the search for information. As a result, the new accounting information system 

could increase the efficiency of the business operation. The users-entrepreneurs and the 

related employees were satisfied with the newly designed system. 

 

Keywords: A Lathe Business, Accounting information system 

 

บทนำ 

ธุรกิจโรงกลึง เปiนที่ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข7องทางด7านการผลิต การซqอมแซม ตลอดจนการประกอบ

ชิ้นงานตqาง ๆ โดยต7องอาศัยเครื่องจักรเปiนสqวนประกอบจากชqางฝGมือที่มีความรู7 ความเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณDในการทำงานมากพอสมควร เนื่องจากธุรกิจโรงกลึงจะเปiนลักษณะของธุรกิจครอบครัว มักจะใช7

สมาชิกในครอบครัวบริหารธุรกิจ ซึ่งข7อมูลทุกอยqางจะเปiนลักษณะการเขียนด7วยลายมือทั้งหมด ทำให7มีโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงในการผิดพลาดทางและเกิดปmญหาทางข7อมูลได7งqาย ได7แกq การค7นหาข7อมูล การคำนวณ

คqาใช7จqายตqาง ๆ การคงอยูqของข7อมูล และการจัดลำดับของข7อมูล ซึ่งคqอนข7างยากลำบาก จึงเปiนเหตุให7ผู7วิจัย

ได7ให7ความสำคัญของสารสนเทศทางการบัญชี โดยมีวัตถุประสงคDของงานวิจัย เพื ่อศึกษาขั ้นตอนการ

ดำเนินงานของธุรกิจ กรณีศึกษา และเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช7และเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินงานได7มีการวิเคราะหD 

 

วัตถุประสงคeการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคDการวิจัยดังน้ี 

            1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการดำเนินงานของธุรกิจ กรณีศึกษา 

            2. เพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือใช7และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

กลุ<มตัวอย<าง  

 ผู7ประกอบการ ผู7รับผิดชอบด7านบัญชี และผู7ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข7องของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ใน

จังหวัดราชบุรี 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 วิธีวิจัยเปiนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสqวนรqวม โดยผู7วิจัยลงพื้นที่ทำงานรqวมกับผู7ปฏิบัติงาน เพ่ือ

ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน ปmญหาในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ผู7วิจัยนำข7อมูลที่ได7บันทึก

ด7วยผังภาพจำลองการไหลของข7อมูล และภาพจำลองขั้นตอนการดำเนินงาน โดยมีขั ้นตอนรายละเอียด 

ดังตqอไปน้ี 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การออกแบบระบบสารสนเทศ 

  1.1 ศึกษาระบบกระบวนการทำงานงานของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี และ

สอบถามข7อมูลความต7องการของผู7ใช7 

  1.2 นำข7อมูลที่ได7จากการสังเกต สอบถาม และการจดบันทึกข7อมูลมาทำการวิเคราะหD คัด

กรองกรองข7อมูล และทำการจดบันทึกข7อมูลท่ีผqานการวิเคราะหDเพ่ือดำเนินการไปในข้ันตอนตqอไป 

  1.3 ออกแบบระบบกระบวนการทำงานตามความต7องการของผู7ใช7 โดยให7ผู7ใช7ระบบสามารถ

ใช7งานได7ตามวัตถุประสงคD และมีความสอดคล7องตqอการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อที่จะได7มีระบบขั้นตอน

กระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดี มีความถูกต7อง ซึ่งในขั้นตอนนี้มีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่สามารถ

แสดงกระบวนการไหลของข7อมูล เพื่อให7ผู 7ใช7เกิดความเข7าใจในกระบวนการทำงานของระบบ ได7แกq การ

ออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช7ระบบขั้นตอนกระบวนการทำงานในแผนภาพของ Flow Chart แผนภาพ

ระบบ Data Flow Diagram (DFD) และแผนภาพระบบ Entity-Relationship Model หร ือ ER Model 

เพื่อให7ผู7ใช7มีความเข7าใจระบบการไหลของกระบวนการทำงานของข7อมูลที่ผู7วิจัยได7ทำการออกแบบ เมื่อมีการ

ออกแบบระบบงานที่เรียบร7อยแล7ว จึงนำไปเสนอ ให7กับผู7ใช7ระบบ เพื่อเปiนการยืนยันวqา ระบบที่ทำการ

ออกแบบน้ันตรงตามความต7องการตามท่ีผู7ใช7ได7ให7ข7อมูลดังกลqาว 

  1.4 ทดสอบระบบการทำงาน เมื่อผู7วิจัยได7ทำการออกแบบระบบเสร็จเรียบร7อยแล7ว จึงทำ

การทดสอบระบบการทำงานเพ่ือหาข7อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และทำการแก7ไขข7อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเหลqาน้ัน 

  1.5 คูqมือการใช7งาน หลังจากที่ผู7วิจัยได7ทำการทดสอบระบบข7อมูลเรียบร7อยแล7ว ผู7วิจัยจึงทำ

การอธิบายวิธีการใช7งานให7กับผู7ใช7ระบบ เพ่ือท่ีจะให7ผู7ใช7ได7มีความเข7าใจขั้นตอนกระบวนการทำงานในลักษณะ
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ครqาวๆ และผู7วิจัยได7ทำการจัดทำคูqมือในการใช7งานของระบบกระบวนการทำงาน สำหรับบุคคลที่เข7ามาใช7งาน 

เพ่ือให7เกิดความสะดวก และงqายตqอการทำความเข7าใจในการใช7งานของระบบท่ีผู7วิจัยออกแบบมากข้ึน 

 2.  สัมภาษณDเจ7าของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่มีตqอระบบงานในปmจจุบัน และ

ระบบงานใหมqท่ีออกแบบ 

 

ผลการวิจัย 

สqวนท่ี 1 การศึกษาข้ันตอนการทำงานของธุรกิจโรงกลึงแหqงหน่ึง ในจังหวัดราชบุรี 

 ขั ้นตอนการดำเนินงานของระบบงานของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดใน

การศึกษาข้ันตอนการดำเนินงาน ดังตqอไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมข้ันตอนการทำงานของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษา 

 

  ภาพท่ี 1  ระบบการทำงานของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษาจะเร่ิมต7นจากระบบการรับออเดอรDสินค7า โดย

ฝsายขายจะเปiนผู7รับออเดอรDจากลูกค7า ซึ่งการรับออเดอรDสินค7า ฝsายขายจะทำการบันทึกออเดอรDสินค7าเพื่อใช7

เปiนหลักฐานในการรับออเดอรDสินค7าจากลูกค7า จากนั้นรายการออเดอรDจะถูกสqงไปที่ฝsายผลิตเพื่อดำเนินการ

ผลิตสินค7าตามออเดอรD โดยฝsายผลิตจะทำการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณDที่ต7องใช7ในการผลิตสินค7าตามออเดอรD 

เมื่อพบวqาวัสดุ อุปกรณDไมqเพียงพอในการผลิต ฝsายคลังสินค7าจะทำการรวบรวมรายการเสนอซื้อให7กับฝsาย

จัดซื้อเพื่อทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณD เมื่อฝsายจัดซื้อได7ทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณDแล7ว ฝsายผลิตจึงได7ทำการ
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ดำเนินการผลิตสินค7า เมื่อได7สินค7าออกมาฝsายผลิตจะสqงสินค7าไปเก็บดูแลรักษาในคลังสินค7า เพื่อให7ฝsาย

คลังสินค7าทำการเก็บรักษา เพื่อเตรียมจัดสqงให7กับลูกค7าตามออเดอรD จากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนในการจัดสqงสินค7า 

ฝsายขายจะทำการติดตqอลูกค7าเพื่อที่จะจัดสqงสินค7าตามออเดอรD เมื่อลูกค7ามาถึงฝsายขายจะทำการแจ7งข7อมูลไป

ที่คลังสินค7า เพื่อทำการจัดสqงสินค7าให7กับลูกค7า และแจ7งข7อมูลไปที่ฝsายบัญชี การเงินเพื่อทำการตรวจสอบ

ข7อมูลลูกหน้ี และแจ7งยอดราคาสินค7าให7กับลูกค7า เพ่ือให7ลูกค7าทำการชำระเงิน 

ระบบงานของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษา เปiนระบบงานที่จัดเก็บข7อมูลตqาง ๆ โดยข7อมูลทุกอยqางจะเปiน

ลักษณะการเขียนด7วยลายมือท้ังหมด ทำให7มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในการผิดพลาดทางข7อมูลได7งqาย ท้ังการ

ค7นหาข7อมูล การคำนวณ การป�ดงบ การวางแผนทางด7านการเงิน หรือการวางแผนทางด7านตqาง ๆ คqอนข7าง

ยากลำบาก เนื่องมาจากความเสี่ยงของเอกสาร ได7แกq สมุดบันทึกเสียหาย หรือสมุดบันทึกหายไป การลง

บันทึกข7อมูลไมqครบถ7วน หรือการคำนวณที่เสี่ยงตqอความผิดพลาด ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงเหลqานี้มักจะสามารถ

เกิดขึ้นได7โดยไมqคาดคิด ผู7วิจัยจึงมีความประสงคDท่ีจะศึกษาเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ

ธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให7ผู7ประกอบการทราบความเปiนไปของธุรกิจ สามารถป�องกัน

ความผิดพลาดในระหวqางการดำเนินการทางธุรกิจ และนำข7อมูลไปวางแผน เพื ่อการนำไปใช7ในการ

บริหารธุรกิจตqอไป ซึ่งทำให7เกิดการเสียเวลา และทำให7เกิดปmญหาตqาง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งการคำนวณตqาง ๆ 

จะคิดคำนวณโดยใช7เครื่องคิดเลขเปiนสqวนใหญq และการจัดเก็บข7อมูลยังเปiนรูปแบบของสมุดบันทึกที่เปiนลาย

ลักษณDอักษร เนื่องจากเจ7าของธุรกิจต7องการที่จะเรียกดูข7อมูลอยูqตลอดเวลา ทำให7ต7องใช7เวลาในการจัดหา

เอกสาร หรือข7อมูลเปiนระยะเวลานาน ซึ่งเปiนการเสียเวลาในการค7นหาข7อมูล หรืออาจเกิดปmญหาตqาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับข7อมูลตามมาก็ได7   

 

 สqวนท่ี 2 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงกลึงแหqงหน่ึง ในจังหวัดราชบุรี 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธDของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงกลึงแหqงหน่ึง 

ในจังหวัดราชบุรี 

 

ผลการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชีใหม< 

 1. การแกnปoญหาการคำนวณค<าใชnจ<ายต<าง ๆ  เปiนลักษณะของการคำนวณโดยอัตโนมัติ โดยการคียD

ข7อมูลเพียงอยqางเดียว เพื่อที่จะให7ผู7ใช7ไมqต7องเสียเวลาไปกับการคำนวณที่จะต7องใช7เวลานาน และมีความเสี่ยง

ในการคำนวณผิดพลาด และสามารถนำผลของการคำนวณไปรายงานตqอผู7ประกอบการ ได7อยqางสะดวก 

รวดเร็ว และมีความถูกต7อง 

 2. การแกnปoญหาการคnนหาขnอมูล ผู7ใช7งานจะทำการคียDข7อมูลรายการบัญชีตqาง ๆ เข7าระบบ เม่ือ

ผู7ใช7งานคียDรายการเข7าระบบเสร็จเรียบร7อยแล7ว ข7อมูลจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกดูข7อมูลได7

ตลอดเวลาตามท่ีผู7ใช7งานต7องการ 

 3. การแกnปoญหาขnอมูลสูญหาย ระบบจะทำการบันทึกข7อมูลอัตโนมัติ โดยผู7ใช7เพียงแคqทำการคียD

ข7อมูลเพียงอยqางเดียวเทqาน้ัน 
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 4. การแกnปoญหาการจัดเก็บขnอมูลไม<เปwนระบบ ระบบจะมีหมวดหมูqให7ผู7ใช7งานเลือกกqอนที่จะคียD

ข7อมูลเข7าไปในระบบเพื่อเปiนการจัดเก็บข7อมูลให7เปiนหมวดหมูq ทำให7การค7นหาเรียกดูข7อมูล สามารถค7นหาได7

งqาย และรวดเร็วมากข้ึน 

จากการสอบถามข7อมูลการใช7ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สรุปได7วqา ปmญหาจากการสัมภาษณD

ผู7ประกอบการ พบวqา เนื่องจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีได7ถูกออกมาแบบมีขั้นตอนการทำงานหลาย

ข้ันตอนทำให7ผู7ประกอบการยังไมqเข7าใจการเข7าใช7งานในระบบใหมq จึงต7องฝ�กหม่ันเรียนรู7อยูqเปiนประจำ เพ่ือเข7า

ใช7ระบบมากขึ้น ซึ่งประโยชนDที่ได7รับ ทำให7ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีขั ้นตอนการดำเนินงานที่เปiน

ระเบียบมากขึ้น และสร7างความเปiนมาตรฐานให7กับธุรกิจ ดังนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงจากใช7ระบบให7มีความ

กระชับ และงqายตqอการทำความเข7าใจในระบบใหมqมากข้ึน 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงเปiนระบบท่ีผู7วิจัยได7นำมาใช7ในการออกแบบระบบ เพ่ือท่ีสามารถนำ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู 7วิจัยได7ทำการออกแบบมาใช7ในการบันทึกข7อมูล คำนวณข7อมูลทำสถิติ

รายการทางบัญชีตqาง ๆ เรียกดูข7อมูลทางบัญชี สามารถปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑD หรือการบริการให7มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และชqวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจให7มีความรวดเร็ว ถูกต7องมากข้ึน 

และสามารถนำข7อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาค7นหาสาเหตุของปmญหาภายในองคDกร และทำการ

แก7ไขปmญหาได7อยqางทันเวลา ทำให7การดำเนินการทางธุรกิจสามารถดำเนินตqอไปได7ตามแผนท่ีวางไว7 

 

อภิปรายผล  

 ส<วนท่ี 1 ศึกษาข้ันตอนการดำเนินงานของธุรกิจ 

  การทำงานที่มีการจัดเก็บข7อมูลตqาง ๆ เปiนลายลักษณDอักษร ระบบการทำงานของธุรกิจโรงกลึง 

กรณีศึกษาจะเริ่มต7นจากระบบการรับออเดอรDสินค7า โดยฝsายขายจะเปiนผู7รับออเดอรDจากลูกค7า ซึ่งการรับออ

เดอรDสินค7า ฝsายขายจะทำการบันทึกออเดอรDสินค7าเพื่อใช7เปiนหลักฐานในการรับออเดอรDสินค7าจากลูกค7า 

จากนั้นรายการออเดอรDจะถูกสqงไปที่ฝsายผลิตเพื่อทำการดำเนินการผลิตสินค7าตามออเดอรD โดยฝsายผลิตจะทำ

การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณDที่ต7องใช7ในการผลิตสินค7าตามออเดอรD เมื่อพบวqาวัสดุ อุปกรณDไมqเพียงพอในการ

ผลิต ฝsายคลังสินค7าจะทำการรวบรวมรายการเสนอซื้อให7กับฝsายจัดซื้อเพื่อทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณD เมื่อฝsาย

จัดซื้อได7ทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณDแล7ว ฝsายผลิตจึงได7ทำการดำเนินการผลิตสินค7า เมื่อได7สินค7าออกมาฝsาย

ผลิตจะสqงสินค7าไปเก็บดูแลรักษาในคลังสินค7า เพื่อให7ฝsายคลังสินค7าทำการเก็บรักษา เพื่อเตรียมจัดสqงให7กับ

ลูกค7าตามออเดอรD จากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนในการจัดสqงสินค7า ฝsายขายจะทำการติดตqอลูกค7าเพื่อที่จะจัดสqงสินค7า

ตามออเดอรD เมื่อลูกค7ามาถึงฝsายขายจะทำการแจ7งข7อมูลไปที่คลังสินค7า เพื่อทำการจัดสqงสินค7าให7กับลูกค7า 

และแจ7งข7อมูลไปที่ฝsายบัญชี การเงินเพื่อทำการตรวจสอบข7อมูลลูกลูกหนี้ และแจ7งยอดราคาสินค7าให7กับลูกค7า 

เพ่ือให7ลูกค7าทำการชำระเงิน  
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ปoญหาของการทำงานปoจจุบัน 

  1. การคำนวณค<าใชnจ<ายต<าง ๆ ไมqวqาจะเปiนการบันทึกรายการบัญชี บันทึกรายการขาย บันทึก

รายการจัดซื้อ บันทึกรายการเสนอซื้อ ตลอดจนการสรุปบัญชีตqาง ๆ ล7วนแตqจะต7องมีการคำนวณทั้งสิ้น ซ่ึง

ระบบงานปmจจุบันของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี เปiนระบบงานที่ใช7การลงบันทึกเปiนลายลักษณD

อักษรทั้งหมด การคำนวณจึงใช7เครื่องคิดเลขเปiนสqวนประกอบหลัก จึงทำให7มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได7

งqาย และต7องใช7เวลาในการคำนวณถึงจะได7ผลการคำนวณท่ีถูกต7อง 

  2. การคnนหาขnอมูล เนื่องจากผู7ประกอบการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข7อง มักจะเรียกดูข7อมูล ได7แกq ข7อมูล

สินค7า ข7อมูลราคา ข7อมูลลูกค7า ข7อมูลการขาย ข7อมูลการผลิต ข7อมูลวัสดุ อุปกรณD หรือข7อมูลอ่ืน อยูqตลอดเวลา 

ทำให7การค7นหาข7อมูลจะต7องใช7เวลานานในการค7นหาข7อมูล เพ่ือท่ีจะได7ข7อมูลท่ีผู7ประกอบการต7องการ 

  3. ขnอมูลสูญหาย ข7อมูลที่ทำการลงบันทึกเปiนลายลักษณDอักษร มักจะเกิดปmญหาในเรื่องของการการ

สูญหายของข7อมูลได7งqาย ทำให7เกิดความยากลำบากในการค7นหาข7อมูล และทำให7ผู7ประกอบการ หรือบุคคลท่ี

เก่ียวข7องต7องทำการสืบหาข7อมูลใหมq ทำให7เกิดการเสียเวลาในการสืบหาข7อมูลน้ัน ๆ  

  4. การจัดเก็บขnอมูลไม<เปwนระบบ ข7อมูลทั้งหมดที่มีในธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ในจังหวัดราชบุรี ล7วน

เปiนฐานข7อมูลขนาดใหญqที่จับกลุqมรวมกัน โดยไมqมีการแบqงแยกเปiนหมวดหมูqอยqางชัดเจน ทำให7การค7นหา

ข7อมูล หรือการย7อนดูข7อมูลจะต7องใช7เวลานานในการค7นหาข7อมูล 

 

 ส<วนท่ี 2 ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษา 

  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมq กำหนดให7การบันทึกรายการความเคลื่อนไหวทางการบัญชีของ

ธุรกิจ ผqานหน7าจอที่ออกแบบเพื่อการกรอบข7อมูลอยqางมีระบบ ให7ได7ข7อมูลที่ถูกต7องครบถ7วน โดยผู7ใช7ทำการ

เลือกหมวดหมูqรายการบัญชี ท่ีจะบันทึกไปตามหมวดหมูqท่ีผู7ใช7ได7เลือกไว7 จากน้ัน ระบบจะทำการคำนวณข7อมูล 

และบันทึกข7อมูลอัตโนมัติ นอกจากนี้ผู7ใช7สามารถค7นหา หรือเรียกดูข7อมูลได7ตลอดเวลา เนื่องจากข7อมูลถูก

จัดเปiนหมวดหมูq ทำให7การค7นหา หรือเรียกดูข7อมูลใช7เวลารวดเร็วมากขึ้น และสามารถตรวจสอบที่มาของ

ข7อมูล หรือติดตามความเคลื่อนไหวได7ตลอดเวลา เพื่อที่จะรายงานข7อมูลให7กับผู7ประกอบการได7รับทราบความ

เคลื่อนไหวภายในธุรกิจ และนำข7อมูลที่ได7จากการรายงานไปวางแผน และปรับปรุงธุรกิจตqอไป ผลการ

ออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชีใหมq สามารถแก7ปmญหาระบบการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษา 

ได7ดังน้ี 

   1. ปoญหาการคำนวณค<าใชnจ<ายต<าง ๆ เปiนลักษณะของการคำนวณโดยอัตโนมัติ โดยการคียDข7อมูล

เพียงอยqางเดียว เพื่อที่จะให7ผู7ใช7ไมqต7องเสียเวลาไปกับการคำนวณที่จะต7องใช7เวลานาน และมีความเสี่ยงในการ

คำนวณผิดพลาด และสามารถนำผลของการคำนวณไปรายงานตqอเจ7าของกิจการได7อยqางสะดวก รวดเร็ว และ

มีความถูกต7อง 
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  2. ปoญหาการคnนหาขnอมูล ผู7ใช7งานจะทำการคียDข7อมูลรายการบัญชีตqาง ๆ เข7าระบบ เมื่อผู7ใช7งานคียD

รายการเข7าระบบเสร็จเรียบร7อยแล7ว ข7อมูลจะปรากฏขึ้นโดยอัติโนมัติ และสามารถเรียกดูข7อมูลได7ตลอดเวลา

ตามท่ีผู7ใช7งานต7องการ 

  3. ปoญหาขnอมูลสูญหาย ระบบจะทำการบันทึกข7อมูลอัตโนมัติ โดยผู7ใช7เพียงแคqทำการคียDข7อมูลเพียง

อยqางเดียวเทqาน้ัน 

  4. ปoญหาการจัดเก็บขnอมูลไม<เปwนระบบ ระบบจะมีหมวดหมูqให7ผู7ใช7งานเลือกกqอนท่ีจะคียDข7อมูลเข7าไป

ในระบบเพื่อเปiนการจัดเก็บข7อมูลให7เปiนหมวดหมูq ทำให7การค7นหาเรียกดูข7อมูล สามารถค7นหาได7งqาย และ

รวดเร็วข้ึน 

 

สรุปผลและขnอเสนอแนะ  

บทความเรื่อง การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงกลึงแหqงหนึ่ง ในจังหวัด

ราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เปiนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคDเพื่อศึกษาขั้นตอน

การดำเนินงานของธุรกิจ กรณีศึกษา และเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโรงกลึงแหqง

หน่ึง ในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวqา 

ระบบการทำงานของธุรกิจโรงกลึง กรณีศึกษาจะเริ่มต7นจากระบบการรับออเดอรDสินค7า โดยฝsายขาย

จะเปiนผู7รับออเดอรDจากลูกค7า ซึ่งการรับออเดอรDสินค7า ฝsายขายจะทำการบันทึกออเดอรDสินค7าเพื่อใช7เปiน

หลักฐานในการรับออเดอรDสินค7าจากลูกค7า จากน้ันรายการออเดอรDจะถูกสqงไปท่ีฝsายผลิตเพ่ือทำการดำเนินการ

ผลิตสินค7าตามออเดอรD โดยฝsายผลิตจะทำการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณDที่ต7องใช7ในการผลิตสินค7าตามออเดอรD 

เมื่อพบวqา วัสดุ อุปกรณDไมqเพียงพอในการผลิต ฝsายคลังสินค7าจะทำการรวบรวมรายการเสนอซื้อให7กับฝsาย

จัดซื้อเพื่อทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณD เมื่อฝsายจัดซื้อได7ทำการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณDแล7ว ฝsายผลิตจึงได7ทำการ

ดำเนินการผลิตสินค7า เมื่อได7สินค7าออกมาฝsายผลิตจะสqงสินค7าไปเก็บดูแลรักษาในคลังสินค7า เพื่อให7ฝsาย

คลังสินค7าทำการเก็บรักษา เพื่อเตรียมจัดสqงให7กับลูกค7าตามออเดอรD จากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนในการจัดสqงสินค7า 

ฝsายขายจะทำการติดตqอลูกค7าเพื่อที่จะจัดสqงสินค7าตามออเดอรD เมื่อลูกค7ามาถึงฝsายขายจะทำการแจ7งข7อมูลไป

ที่คลังสินค7า เพื่อทำการจัดสqงสินค7าให7กับลูกค7า และแจ7งข7อมูลไปที่ฝsายบัญชี การเงินเพื่อทำการตรวจสอบ

ข7อมูลลูกหน้ี และแจ7งยอดราคาสินค7าให7กับลูกค7า เพ่ือให7ลูกค7าทำการชำระเงิน  

ปmญหาที่พบในระบบงานปmจจุบัน ได7แกq มีการคำนวณคqาใช7จqายผิดพลาด การค7นหาข7อมูลไมqสะดวก

ข7อมูลมีการสูญหาย และการจัดเก็บข7อมูลไมqเปiนระบบ ซึ่งการคำนวณคqาใช7จqายตqาง ๆ ยังคงเปiนระบบในการ

คำนวณโดยใช7เคร่ืองคิดเลข ซ่ึงอาจทำให7เกิดความผิดพลาดในการคำนวณได7งqายมาก และไมqมีการตรวจสอบให7

ถูกต7องแนqชัดซ้ำอีกครั้ง อาจทำให7ผู7ประกอบการได7รับข7อมูลที่ไมqชัดเจนมากนัก การเรียกดูข7อมูลนั้นต7องใช7

เวลานานในการค7นหาข7อมูล เนื่องจากผู7ประกอบการมีความต7องการที่จะเรียกดูข7อมูลหลายครั้งทั้งข7อมูลใน
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อดีต และข7อมูลปmจจุบัน การค7นหาข7อมูลจึงต7องใช7เวลานาน และลักษณะในการจัดเก็บข7อมูลนั้นยังไมqมีจัดเก็บ

เปiนหมวดหมูq ทำให7มีความเสี่ยงในการเกิดปmญหาข7อมูลสูญหายตามมา ทำให7ผู7ประกอบการ หรือพนักงานท่ี

เก่ียวข7องไมqทราบข7อมูลท่ีชัดเจน และต7องทำการเก็บข7อมูลใหมq  

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมqกำหนดให7มีการออกแบบระบบเพื่อที่จะเปiนการแก7ปmญหาที่เกิดข้ึน 

ได7แกq การคำนวณ การค7นหาข7อมูล ข7อมูลสูญหาย และการจัดเก็บข7อมูลเปiนหมวดหมูq เมื่อปmญหาเหลqานี้ได7ถูก

ทำการแก7ไขโดยการใช7ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข7ามาใช7งานทำให7การคำนวณตqาง ๆ ในบัญชีสามารถ

คำนวณได7อยqางแมqนยำ รวดเร็ว การค7นหาข7อมูลสามารถเรียกดูข7อมูลได7ตลอดเวลา ทั้งข7อมูลในอดีต และ

ข7อมูลปmจจุบันโดยข7อมูลไมqมีการสูญหาย เนื่องจากข7อมูลจะถูกจัดเก็บเปiนหมวดหมูq จึงทำให7ธุรกิจสามารถ

ดำเนินงานตqอไปได7อยqางราบร่ืน 
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บทคัดยbอ 

 การวิจัยครั้งนี้ (1) เพื่อพัฒนาระบบระบบวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7าน

เทคโนโลยีสารสนเทศด7วยการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล และ (2) ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศด7วยการจำลอง

สถานการณDแบบมอนติคารDโล โดยการนำข7อมูลกิจกรรมการใช7ทรัพยากรแรงงานและกิจกรรมการใช7ทรัพยากร

ฮารDดแวรDขององคDกรตั้งแตtปGพ.ศ. 2561 จนถึงปGพ.ศ. 2562 มาพัฒนาแบบจำลองเพื่อชtวยวิเคราะหDและ

พยากรณDการใช7ทรัพยากรด7วยข้ันตอนวิธีถัวเฉล่ียอยtางงtาย วิธีปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtาย และ

การจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล ทำการคำนวณคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณDข7างต7น นำแบบจำลองมาพัฒนาระบบและทดสอบประสิทธิภาพ

ของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยคำนวณคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบ ผลการวิจัยพบวtาระบบที่พัฒนามีคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยของวิธีถัวเฉลี่ยอยtางงtาย วิธี

ปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtาย และการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโลสำหรับทรัพยากร

แรงงาน เทtากับ 21.81, 3.14 และ 28.51 ตามลำดับ คtาความคลาดเคลื ่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี ่ยสำหรับ

ทรัพยากรฮารDดแวรDเทtากับ 26.28, 23.85 และ 38.83 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ :  ทรัพยาการด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพยากรณD การจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล 
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Abstract 

 This study aimed to (1) develop the Monte Carlo simulation model used to calculate 

cost of an activity-based of information technology resources; (2) evaluate the efficiency of 

the developed model. The researcher developed the model by using data on labor resource 

activities and enterprise hardware resource utilization activities from 2018 to 2019. Methods 

used to create the suitable model were Simple Moving Average, Simple Exponential 

Smoothing, and Monte Carlo simulation. To test the efficiency of the three methods, the 

researcher used Mean Absolute Percentage Error (MAPE) which can calculate the percentage 

of the error value. After the model was created, the system was then developed and tested 

for its efficiency. The findings showed that the Simple Moving Average, Simple Exponential 

Smoothing, and Monte Carlo simulation produced a MAPE of labor resource were 21.81%, 

3.14% and 28.51%, respectively. MAPE of hardware resource were 26.28%, 23.85% and 38.83% 

respectively. 

 

Keywords: Information Technology resources, Prediction, Monte Carlo Simulation 

 

บทนำ 

ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ประกอบด7วย เครื่องมืออุปกรณD/ฮารDดแวรD (Hardware), 

โปรแกรมและระบบงาน บริการด7านการส่ือสาร และแรงงานหรือบุคคลากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Labor) 

เป�นสิ่งที่ขาดไมtได7ในการสนับสนุนการดำเนินการขององคDกรหรือธุรกิจ จึงนำไปสูtการเพิ่มขึ้นอยtางรวดเร็วของ

ต7นทุนในการจัดหาและใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทราบต7นทุนที่แท7จริงของการใช7ทรัพยากร

ด7านเทคโนโลยีสารสนเทศจะชtวยให7ผู7บริหารองคDกรสามารถเข7าใจ ประเมิน ปรับต7นทุน วางแผน และแสวงหา

วิธีการควบคุมต7นทุนของทรัพยากรฯได7 ข7อจำกัดการคำนวณต7นทุนแบบดั้งเดิมท่ีบันทึกเป�นคtาใช7จtายทางตรง

และทางอ7อมในรูปแบบทางบัญชี ทำให7ไมtสามารถทราบถึงต7นทุนและคtาใช7จtายทรัพยากรฯที่เกิดขึ้นในแตtละ

กิจกรรมขององคDกรหรือธุรกิจได7อยtางชัดเจน การคิดคำนวณต7นทุนแบบคิดต7นทุนตามฐานกิจกรรม (Activity 

Based Cost: ABC) เป�นวิธีการคำนวณต7นทุนของกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดต7นทุนของแตtละ

กิจกรรมท่ีมีการใช7ทรัพยากรให7กับผลิตภัณฑDและบริการท้ังหมดตามการใช7ทรัพยากรจริง 

อยtางไรก็ตามการทราบต7นทุนแบบคิดต7นทุนตามฐานกิจกรรมซึ่งเป�นสะท7อนถึงผลของการดำเนิน

ธุรกิจที่ผtานมานั้น ยังอาจไมtตอบสนองตtอการวางแผนจัดหาทรัพยากรฯเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององคDกรใน

อนาคต ดังนั้นหากนำการพยากรณDการใช7ทรัพยากรฯด7วยขั้นตอนวิธีถัวเฉลี่ยอยtางงtาย, วิธีปรับให7เรียบแบบ
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เอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtาย และการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล (Monte Carlo Simulation) และวิธี

พยากรณDซึ่งเป�นวิธีที่ใช7ข7อมูลความการใช7ทรัพยากรฯในอดีต เพื่อการพยากรณDโดยหาปริมาณความต7องการใช7

ทรัพยากรฯในอนาคตมาคำนวณรtวมกัน จะทำให7สามารถแก7ป�ญหาการวางแผนต7นทุนและคtาใช7จtายทรัพยากร

ได7อยtางแมtนยำ ลดความเส่ียงของการคำนวณวางแผนต7นทุนท่ีไมtเหมาะสม และลดการหยุดชะงักในการดำเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจอันเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศขององคDกรได7 

สมมติฐานงานวิจัยนี ้คือ การมีระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7าน

เทคโนโลยีสารสนเทศด7วยการพยากรณDและการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล ที ่สามารถจำลอง

สถานการณDการใช7ทรัพยากรฯด7านเทคโนโลยีสารสนเทศขององคDกรธุรกิจได7 

 

วัตถุประสงค+การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด7วยการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล 

2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยี

สารสนเทศด7วยการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโลท่ีพัฒนาข้ึน 

3. เพ่ือประเทียบผลการพยากรณDการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศด7วยวิธีถัวเฉล่ียอยtางงtาย 

วิธีปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtาย และการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ศึกษาการใช7ต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข7องกับกิจกรรม

ของทรัพยากรแรงงานและกิจกรรมของทรัพยากรฮารDดแวรDของหนtวยงานภายในองคDกร 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุtมตัวอยtาง 

 ในการพัฒนาระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด7วยการจําลองสถานการณDแบบมอนติคารDโลน้ัน ทำการศึกษาข7อมูลการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัทเอกชนแหtงหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจค7าปลีกและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยD โดยนำข7อมูลกิจกรรมการใช7

ทรัพยากรแรงงานและทรัพยากรฮารDดแวรDของบริษัทมาใช7ในงานวิจัยน้ี ประกอบด7วยข7อมูลระหวtางตั้งแตtวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มาใช7เพื่อการออกแบบระบบ และข7อมูลระหวtาง

ต้ังแตtวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มาใช7ทดสอบระบบท่ีพัฒนาข้ึน 
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2. ระบุตัวแปรท่ีศึกษา 

 Kaplan and Anderson (2004) อธิบายทฤษฎีพื้นฐานของต7นทุนฐานกิจกรรมคือ ผลิตภัณฑDหรือ

บริการใช7กิจกรรม และกิจกรรมใช7ทรัพยากร ดังนั้นกิจกรรมจึงเป�นตัวแทนของผลิตภัณฑDหรือบริการ และ

ทรัพยากร 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ทฤษฎีของต7นทุนฐานกิจกรรม 

 

 Neumann et al. (2004) พบวtาการประมาณเวลาสามารถใช7เป�นตัวผลักดันต7นทุนทรัพยากรท่ี

เชื่อถือได7สำหรับทรัพยากรแรงงาน บริการสื่อสารและอินเตอรDเน็ต ฮารDดแวรDและซอฟตDแวรD และยังพบวtาเม่ือ

ใช7เวลาเป�นตัวผลักดันต7นทุนทรัพยากรจะสามารถแยกคtาใช7จtายออกเป�นรายละเอียดที่เพียงพอโดยไมtต7องใช7

ข7อมูลอื่น จากการศึกษาประชากรและกลุtมตัวอยtางพบวtาตัวแปรคtาใช7จtายในการวิจัยในครั้งนี้ได7แกt ข7อมูลการ

ใช7ทรัพยากรแรงงานด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข7อมูลการใช7ทรัพยากรฮารDดแวรD 

3. ข้ันตอนการสร7างและพัฒนานวัตกรรม 

3.1. วิเคราะหDข7อมูล จากข7อมูลที่เก็บรวบรวมของทรัพยากร พบวtากิจกรรมของทรัพยากรท่ี

นำมาทำการศึกษาในงานวิจัย มีการเก็บข7อมูลเป�นรายวัน เพ่ือให7สอดคล7องกับหลักการคำนวณต7นทุนทางบัญชี 

และให7ผู7ใช7งานระบบวิเคราะหDต7นทุนฯสามารถเข7าใจและสื่อสารกับนักบัญชีตลอดจนผู7บริหารบริษัทได7 จึงทำ

การคำนวณปริมาณการใช7ทรัพยากรทางด7านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ ้นในรอบบัญชี (เดือน) ข7อมูล

กิจกรรมของทรัพยากรแรงงานในรอบบัญชีมีการจัดเก็บด7วยตัวผลักดันทรัพยากรเป�นเวลาที่ใช7ในหนtวยชั่วโมง

อยูtแล7วจึงสามารถนำผลการคำนวณข7อมูลจากรอบระยะเวลาบัญชี ไปทำการจำลองสถานการณDในลำดับตtอไป

ได7 สtวนของข7อมูลกิจกรรมของทรัพยากรฮารDดแวรDจำเป�นต7องทำการคำนวณเพ่ือตัวผลักดันทรัพยากรฮารDดแวรD

ในรอบระยะเวลาบัญชีของต7นทุนเป�นสัดสtวนกtอนทำการจำลองสถานการณDในลำดับตtอไป 

3.2. สร7างแบบจำลองเพื่อพัฒนาระบบ โดยเปรียบเทียบ 3 วิธีการพยากรณD ซึ่งเป�นวิธีที่ได7รับ

ความนิยมและมีความนtาเช่ือถือในการพยากรณDความต7องการใช7ทรัพยากร ได7แกt 

1. การพยากรณDโดยวิธีถัวเฉล่ียอยtางงtาย (Simple Moving Average) โดยใช7สมการ 
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   Ft+1= Dt+Dt-1+Dt-2+…+Dt-n+1
n

 (1) 
 

โดยท่ี  Ft+1 คือ คtาพยากรณDสำหรับอนุกรมเวลา t+1 

 Dt  คือ คtาจริงสำหรับอนุกรมเวลา t  

 n  คือ จำนวนข7อมูล (อนุกรมเวลา) ในอดีต 

 

2. การพยากรณDโดยว ิธ ีปร ับให 7 เร ียบแบบเอ ็กซ Dโพเนนเช ียลอย tางง tาย (Simple Exponential 

Smoothing) ตามแนวทางของ Brown (1959, 1962) และ Holt (1960) โดยใช7สมการ 

 

  Ft+1=αDt+(1-α)Ft (2) 
 

โดยท่ี Ft+1  คือ คtาพยากรณDสำหรับอนุกรมเวลา t+1 

  Dt      คือ คtาการพยากรณDสำหรับอนุกรมเวลา t 

  α  คือ คtาคงท่ีปรับให7เรียบ (0 < α < 1) 
 

การพยากรณDโดยใช7วิธีปรับเรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtายนั้น ความเรียบงtายคือต7องประมาณ

เพียงพารามิเตอรDเดียวเทtาน้ัน และพารามิเตอรDน้ีคือคtาคงท่ีการปรับให7เรียบ 𝛼 

3. การจำลองสถานการณDโดยวิธีมอนติคารDโล (Monte Carlo Simulation) โดยสร7างข7อมูลโดยการใช7

ตัวเลขสุtมภายใต7ชtวงของข7อมูลท่ีต7องการ คือปริมาณการใช7ทรัพยากร ดังสมการ 

 

  MCS= 1
n
" Φmin,max

n
i=1  (3) 

 

โดยท่ี Φmin,max คือ ผลการสร7างตัวเลขสุtมของข7อมูล min และ max  

  n    คือ  จำนวนการทดลองซ้ำ 

3.3. ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง ใช7ในการวัดความแมtนยำของการจำลอง

สถานการณDท่ีนิยมใช7ได7แกt การหาคtาความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (Mean Error) คำนวณได7จาก 

 

  ME= 1
n
∑ (xt-Ft)n

t=1  (4) 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1461 ~ 
 

โดยท่ี xt คือ ข7อมูลสำหรับอนุกรมเวลา 𝑡 
  Ft คือ ข7อมูลท่ีได7จากการจำลองสถานการณD สำหรับอนุกรมเวลา 𝑡 
  n   คือ จำนวนข7อมูล (อนุกรมเวลา) ในอดีต 

และคtาความคลาดเคล่ือนร7อยละสัมบูรณDเฉล่ีย (Mean Absolute Percentage Error) คำนวณได7 
 

  MAPE= 1
n
∑ )Xt-Ft

Xt
)n

t=1  x 100 (5) 

 

โดยท่ี xt คือ ข7อมูลสำหรับอนุกรมเวลา 𝑡 
  Ft คือ ข7อมูลท่ีได7จากการจำลองสถานการณD สำหรับอนุกรมเวลา 𝑡 
  n   คือ จำนวนข7อมูล (อนุกรมเวลา) ในอดีต 

 

3.4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยทดลองเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ

คtาคงที่ปรับให7เรียบ (α) ตtอมีผลตtอความแมtนยำของการจำลองสถานการณDด7วยข7อมูลประชากรของงานวิจัย

เพื่อให7การพยากรณDวิธีปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtายมีคtาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยและคtาความ

คลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDต่ำ ควรพัฒนาระบบด7วยคtาคงที่ปรับให7เรียบ α = 0.85 และพิจารณาทำการ

ทดลองเปรียบเทียบทำการทำซ้ำของแบบจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล พบวtามีคtาคลาดเคลื่อนเฉล่ีย

และคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDไมtแตกตtางอยtางมีนัยยะสำคัญเมื่อทำการทดลองทำซ้ำตั้งแตt 30 คร้ัง 

จนถึง 100 คร้ัง ดังน้ันจึงสรุปเป�นแบบจำลองได7ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2 แบบจำลองการทำงานของระบบวิเคราะหDการใช7ทรัพยากรด7วยการจำลองสถานการณD 
 

4. การพัฒนาระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมฯ 

 ในการพัฒนาระบบนั้น ผู7วิจัยเลือกใช7ซอฟตDแวรDโอเพนซอรDส )OpenSource) โดยนำซอฟตDแวรD

กลุtม LAMP Stack ซ่ึงประกอบด7วย ระบบปฏิบัติการลินุกซD (Linux Operating System) ซอฟตDแวรD Apache 

(Apache Web Server) สำหรับให7บริการเซิรDฟเวอรDบนโปรโตคอล HTTP ซอฟตDแวรDให7บริการและจัดการ

ฐานข7อมูล MariaDB (MariaDB Database Server) และภาษาคอมพิวเตอรD PHP โดยเลือกใช7กรอบการ

ทำงาน (Framework) ของ Yii ซึ่งเป�นกรอบการทำงานของ PHP ชนิดหนึ่งที่ชtวยให7พัฒนาโปรแกรมได7อยtาง

รวดเร็ว Yii มีโครงสร7างแบบ Model View Controller (MVC) แบtงโครงสร7างของซอฟตDแวรDออกเป�น 3 สtวน

หลักคือ แบบจำลอง (Model) มุมมองแสดงผล (View) และการควบคุม (Controller) รวมถึงยังได7นำภาษา 

JavaScript และชุดคำสั่ง (Library) สาธารณะของภาษา PHP มาใช7เป�นองคDประกอบของการพัฒนาเพื่อให7

เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบให7ตรงกับการออกแบบ โดยการออกแบบระบบน้ัน 

เพ่ือให7ผู7ใช7งานสามารถใช7ระบบได7อยtางงtายดาย ได7ออกแบบให7ผู7ใช7งานสามารถนำเข7าข7อมูลท่ีต7องการวิเคราะหD

ในรูปแบบของแฟ¨มข7อมูล Excel รวมถึงออกแบบให7แสดงผลการวิเคราะหDและจำลองสถานการณDในรูปแบบ

ของตัวเลขและกราฟ 
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ภาพท่ี 3 ยูสเคสไดอะแกรมสำหรับการพัฒนาระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมฯ 

 

5. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมข7อมูล 

 นำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช7ไปใช7เก็บรวบรวมข7อมูลการใช7งานทรัพยากรแรงงานและทรัพยากร

ฮารDดแวรD ระหวtางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทที่ทำการศึกษา โดยเก็บ

รวบรวมข7อมูลการใช7ทรัพยากรแรงงานด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข7อมูลการใช7ทรัพยากรฮารDดแวรD ดังน้ี 

5.1. ข7อมูลทรัพยากรแรงงาน บริษัทสามารถจัดให7มีการบันทึกข7อมูลกิจกรรมของทรัพยากร

แรงงานด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให7เจ7าหน7าที่ฝªายไอทีบันทึกการทำกิจกรรมลงในรูปแบบของแฟ¨มข7อมูล

ของ Microsoft Excel ข7อมูลที่บันทึกประกอบด7วย วันที่ทำกิจกรรม (Date) กิจกรรม (Activity) ระยะเวลาท่ี

ทำกิจกรรมมีหนtวยวัดเป�นชั่วโมง (Duration) และฝªายที่รับบริการของกิจกรรมทางด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Support) 

5.2. ข7อมูลทรัพยากรฮารDดแวรD บริษัทมีข7อมูลกิจกรรมการใช7ทรัพยากรฮารDดแวรDโดยการใช7

โปรแกรมจัดการเครื่องจักรเสมือน (Virtual Machine) ของบริษัท VMware, Inc. ซึ่งเป�นโปรแกรมที่ทำหน7าท่ี

จัดการระบบปฏิบัติการ ESX โดยเก็บข7อมูลของการใช7งานฮารDดแวรDเสมือนที่มีอยูt ในการศึกษาพบวtาบริษัทได7

ติดตั้งระบบสารสนเทศของฝªายตtาง ๆ บนฮารDดแวรDเสมือนน้ี ซึ่งข7อมูลของการใช7งานฮารDดแวรDเสมือนที่จัดเก็บ

ไว7น้ัน สามารถสtงออกในรูปแบบของแฟ̈มข7อมูลแบบ CSV (comma separated value) 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1464 ~ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ข7อมูลการใช7ทรัพยากรฮารDดแวรDท่ีได7จากโปรแกรม vCenter 

 

6. วิธีการประเมินทดสอบระบบท่ีพัฒนา 

 เพื ่อให7ระบบที่พัฒนาขึ ้นมีความถูกต7องแมtนยำในการจำลองสถานการณD ผู 7วิจัยจึงนำข7อมูล

ทรัพยากรฮารDดแวรDของระบบ PAYROLL พ.ศ. 2561 มาทำการคำนวณด7วยโปรแกรม Microsoft Excel แล7ว

นำผลลัพธDที่ได7มาเปรียบเทียบกับผลการจำลองสถานการณDด7วยระบบที่พัฒนาขึ้น พบวtาระบบที่ได7พัฒนาข้ึน

สามารถคำนวณผลลัพธDสัดสtวนการใช7งาน และคำนวณผลการพยากรณDทั้ง 3 รูปแบบได7ถูกต7องตรงกันกับการ

คำนวณด7วยโปรแกรม Microsoft Excel จึงมั่นใจได7วtาระบบที่พัฒนาข้ึนมีความแมtนยำตรงกับแบบจำลอง

สามารถนำไปใช7งานได7 

 
ภาพท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบผลการทำงานของระบบกับผลการคำนวณด7วย Microsoft Excel 
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 เพื่อให7ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองผู7ใช7งานในด7านความพึงพอใจ ผู7วิจัยจึงทำการประเมิน

ระบบจากผู7ใช7งาน โดยการสร7างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได7มีการพัฒนามาจาก งานวิจัยเกี่ยวข7อง

กับการประเมินการใช7งานระบบสารเทศ (นฤมล พรหมจักร, 2557) โดยปรับให7สอดคล7องกับการประเมิน

ระบบท่ีพัฒนาข้ึน แบบประเมินความผู7ใช7งานระบบ แบtงเป�น 2 สtวน ได7แกt สtวนท่ี 1 เป�นข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบ

แบบสอบถาม และสtวนที่ 2 เป�นข7อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช7งานระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด7วยคำถาม 

8 ข7อ ลักษณะการประเมินคtาเป�น 5 ระดับคือ 5 = มากท่ีสุด จนถึง 1=น7อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

ผลการจำลองสถานการณDของการใช7ทรัพยากรทรัพยากรแรงงานสำหรับฝªายขายและการตลาดด7วย

ระบบที่พัฒนาขึ้น พบวtาวิธีคtาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยtางงtายมีคtาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทtากับ -0.3750 คtาความคลาด

เคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 21.8105 วิธีปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtายมีคtาคลาดเคลื่อนเฉล่ีย

เทtากับ -0.0534 คtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 3.1411 และการจำลองสถานการณDแบบมอนติ

คารDโลมีคtาคลาดเคล่ือนเฉล่ียเทtากับ -0.1429 คtาความคลาดเคล่ือนร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 28.5101 ตามลำดับ 

ผลการจำลองสถานการณDของการใช7ทรัพยากรฮารDดแวรD PAYROLL ด7วยระบบที่พัฒนาขึ้น พบวtาวิธี

คtาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยtางงtายมีคtาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทtากับ -0.1681 คtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 

26.2756 วิธีปรับให7เรียบแบบเอ็กซDโพเนนเชียลอยtางงtายมีคtาคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเทtากับ -0.0758 คtาความคลาด

เคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 23.8530 และการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโลมีคtาคลาดเคลื่อนเฉล่ีย

เทtากับ -0.3429 คtาความคลาดเคล่ือน-ร7อยละสัมบูรณDเทtากับ 34.8299 ตามลำดับ 
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ภาพท่ี 6 หน7าจอแสดงข7อมูลตัวเลขผลการจำลองสถานการณD 

 

 
 

ภาพท่ี 7 หน7าจอแสดงกราฟผลการจำลองสถานการณD 
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ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช7งานระบบที่พัฒนาขึ้น ด7วยการตอบแบบสอบถามท่ี

ได7จัดทำขึ้น ทำการวิเคราะหDข7อมูลด7วยสถิติพรรณนาพบวtา ระบบวิเคราะหDต7นทุนฯ ทำให7ผู7ประเมินจัดการ

ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศได7อยtางมีระบบและทำให7ประเมินมีความมั่นในใจการตัดสินใจมากขึ้น อยูt

ระดับมากที่สุด มีคtาเฉลี่ยเทtากับ 4.6 สtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทtากับ 0.5477 ระบบวิเคราะหDต7นทุนฯ มี

ความถูกต7องและรวดเร็ว และชtวยลดระยะเวลาในการวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูtระดับมาก มีคtาเฉลี่ยเทtากับ 4.4 สtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทtากับ 0.5477 ชtวยลด

ข้ันตอนการทำงานในการวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูtระดับมาก 

มีคtาเฉลี่ยเทtากับ 4.2 สtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทtากับ 0.8367 ชtวยลดคtาใช7จtายในการวิเคราะหDต7นทุนฐาน

กิจกรรมของการใช7ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู tระดับมาก มีคtาเฉลี ่ยเทtากับ 4.2 สtวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐานเทtากับ 0.4472 ผู7ประเมินพอใจเมื่อตัดสินใจวางแผนต7นทุนโดยนำระบบวิเคราะหDต7นทุนฯ เป�น

เครื่องมือชtวย อยูtระดับมาก มีคtาเฉลี่ยเทtากับ 4 สtวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทtากับ 0.7071 และระบบวิเคราะหD

ต7นทุนฯ ชtวยให7เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนมากขึ้น อยูtระดับปานกลาง มีคtาเฉล่ีย

เทtากับ 3.2 สtวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทtากับ 0.4472 

 

อภิปรายผล  

  ด7านการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น พบวtาสามารถวิเคราะหDตัวผลักดันทรัพยากรฮารDดแวรDได7ตาม

แบบจำลองที่ผู 7วิจัยได7ออกแบบขึ้น และสามารถพยากรณDจำลองสถานการณD โดยงานวิจัยนี้แบบจำลอง

สถานการณDแบบมอนติคารDโลมีคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยเทtากับ 28.5101 สำหรับทรัพยากร

แรงงาน และมีคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยเทtากับ 34.8299 สำหรับทรัพยากรฮารDดแวรD ผู7ใช7งาน

สามารถพิจารณาคtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยของวิธีการพยากรณDและจำลองสถานการณDแบบ

ตtาง ๆ ที่ได7จากระบบที่พัฒนาขึ้น วtามีความคลาดเคลื่อนเป�นเชtนไร เพื่อเลือกใช7วิธีการพยากรณDการเหมาะสม

คtาของผลการจำลองสถานการณDแบบแบบมอนติคารDโลจะให7คtาเฉลี่ยที่แตกตtางกันไปในการจำลองสถานการณD

แตtละครั้ง คtาความคลาดเคลื่อนร7อยละสัมบูรณDเฉลี่ยของวิธีการพยากรณDของงานวิจัยนี้มีลักษณะสอดคล7องกับ

งานวิจัยของ Sudirman (Yoga Distra Sudirman, 2019) และ Earnest (Arul Earnest, 2012) 

  ด7านประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ พบวtาระบบมีประสิทธิภาพการทำงานของตรงกับแบบจำลอง

ทั้งในด7านความแมtนยำของการวิเคราะหDตัวผลักดันทรัพยากรณDฮารDดแวรD และความแมtนยำในการจำลอง

สถานการณDในรูปแบบตtาง ๆ 

  ด7านการประเมินจากผู7ใช7งานระบบที่จัดทำขึ้น ผู7ใช7งานมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น ระดับมาก

ที่สุดมีคtาเฉลี่ย 4.6 ชtวยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากร
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เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาก มีคtาเฉลี่ย 4.4 ชtวยลดคtาใช7จtายในการวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมระดับมาก 

มีคtาเฉล่ีย 4.2 ตามลำดับ 

 

สรุปผลและข-อเสนอแนะ  

ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหDต7นทุนตามฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยี

สารสนเทศด7วยการจำลองสถานการณDแบบมอนติคารDโล ด7านการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นพบวtา ระบบมี

ประสิทธิภาพการทำงานของตรงกับแบบจำลองท้ังในด7านความแมtนยำของการวิเคราะหDตัวผลักดันทรัพยากรณD

ฮารDดแวรD และความแมtนยำในการจำลองสถานการณDในรูปแบบตtาง ๆ  และการประเมินจากผู7ใช7งานระบบท่ี

จัดทำขึ้น พบวtาทำให7ผู 7ใช7งานมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น ผู 7ใช7งานสามารถเปรียบเทียบผลการ

พยากรณDการใช7ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศด7วยวิธีตtาง ๆ ได7 

ข7อเสนอแนะเกี่ยวกับการพยากรณDเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด7วยสถิตินั้น อาจไมtมีความ

ถูกต7องแมtนยำทั้งหมด ต7องใช7หลายเทคนิคเพื่อชtวยในการตัดสินใจ ภายเงื่อนไขการตอบสนองวัตถุประสงคD 

ต7นทุน และความแมtนยำ จึงควรนำงานวิจัยนี ้ไปศึกษาเทคนิคการพยากรณDเชิงปริมาณอื ่น ๆ เพื ่อเพ่ิม

กระบวนการของระบบวิเคราะหDต7นทุนฐานกิจกรรมของการใช7ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

การศึกษาการพยากรณDรูปแบบป�จจัยสาเหตุ (Associative Models) เพื่ออธิบายและชtวยในการวางแผน

ทรัพยากรด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาลำดับตtอไป (future study) สามารถพัฒนาปรับปรุงการ

บันทึกข7อมูลการใช7ทรัพยากรแรงด7านเทคโนโลยีสารสนเทศด7วยระบบแทนการบันทึกด7วยเจ7าหน7าที่ฝªายไอที 

พัฒนาในลำดับตtอไป (future study) 
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บทคัดย(อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) การศึกษาข7อมูลการตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณ

แม[วัยใส” และ 2) พัฒนาสื่อรณรงคDการป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัยใส” กลุ[ม

ตัวอย[างเป|นนักศึกษา จำนวน 50 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563  สาขาวิชาจัดการนวัตกรรมการค7า 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณD ในพระบรมราชูปถัมภD  โดยวิธีการสุ[ม

ตัวอย[างแบบง[าย เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัยได7แก[ 1) แบบสอบถามความรู7เกี่ยวกับการตั้งครรภDไม[พร7อมของ

วัยรุ[น และ 2) สื่อรณรงคDการป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัยใส” ด7วยอินโฟ

กราฟVก สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหD ได7แก[  การแจกแจงความถ่ี และร7อยละ  
 ผลการวิจัยพบว[า 1) วัยรุ[นตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภDไม[พร7อม คิดเป|นร7อยละ 76 รองมา

วัยรุ[นรู 7ถึงข7อดีข7อเสียของการมีเพศสัมพันธDก[อนวัยอันควร คิดเป|นร7อยละ 70   และ 2) สื่ออินโฟกราฟVก 

รณรงคDการป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัยใส” ทำให7นักศึกษามีความรู7เกี่ยวกับ

การต้ังครรภDไม[พร7อมมากข้ึน 

 

คำสำคัญ :  การต้ังครรภDไม[พร7อม  ส่ือรณรงคD  อินโฟกราฟVก 

 

Abstract 

The purpose of this research were to: 1) study the information of unwanted teenage 

pregnancies with Project “Teenage Mom” and 2) develop the  Infomedia campaign for 

protecting of unwanted teenage pregnancies with Project “Teenage Mom”. The samples were 
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50 students enrolled in an Innovative Trading Management in the first semester of academic 

year 2020, College of Innovative Management, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the 

Royal Patronage. Selected by simple random sampling. The research instrument was 

assessments of knowlegde about unwanted teenage pregnancies with Project “Teenage 

Mom”. The Statics used for this research were analyzed by using frequency and percentage. 

The findings were as follows: 1) teenage realize the effects of pregnancy are not ready 

about 76, followed by teenage had a knowledge unwanted pregnancies with Project “Teenage 

Mom” about 70, and 2) Infomedia campaign for protecting of unwanted teenage pregnancies 

with Project “Teenage Mom” to enhance cognition about early pregnancy. 

 

Keywords : Unwanted teenage pregnancies, Media campaign, Infographic 

 

บทนำ 

วัยรุ[นเป|นวัยที่เชื่อมต[อระหว[างความเป|นเด็กกับผู7ใหญ[ มีการเปลี่ยนทั้งทางด7านร[างกายและจิตอารมณD 

เป|นระยะที่ถือได7ว[าหัวเลี้ยวหัวต[อของชีวิต เกิดความสับสนในบทบาท อารมณDเปลี่ยนแปลงอ[อนไหว มีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศที่ก[อให7เกิดความรู7สึกทางเพศมากขึ้น และอยู[ในช[วงของวัยเจริญพันธุD จึง

เป|นวัยที่พบป�ญหาได7มากที่สุด (ศรุตยา รองเลื่อน และคณะ, 2555) การมีเพศสัมพันธDในวัยรุ[นเป|นเรื่องที่ต7อง

คำนึงถึง หากไม[มีความรู7ความเข7าใจ รักสนุก ไม[มีการป{องกัน จะเกิดการตั้งครรภDที่ไม[พึงประสงคDตามมา ทำให7

ได7รับแรงกดดันจากครอบครัว เพื่อนสังคมรอบข7าง ล7อเลียนเกิดความอับอาย จนต7องหาทางออกโดยการหนี

ป�ญหา ไม[ว [าจะเป|นการทำแท7ง หรือ การลาออกจากสถานศึกษาไปเป|นคุณแม[วัยใส ซึ ่งขณะนี ้เป|น

ระดับประเทศ ดังนั้นสถาบันการศึกษาเป|นสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่วัยรุ[นใช7เวลามากที่สุด จึง

จำเป|นอย[างยิ่งที่จะต7องให7ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรเพื่อป{องกันป�ญหาที่จะเกิดข้ึน

ในอนาคต 

การตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ [น มีอยู[มากมายหลายป�จจัย ทั้งป�จจัยส[วนบุคคล เช[น อายุ ระดับ

การศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว รายได7 ความยากจนที่อาจทำให7ขาดโอกาสด7านการศึกษา การขาด

ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศวิธีการคุมกำเนิดถูกต7องรวมถึงการล[วงละเมิดทางเพศ และการ

ข[มขืนเป|นต7น ส[วนป�จจัยด7านความสัมพันธDระหว[างครอบครัว เช[น ความรุนแรงภายในครอบครัว และการที่พ[อ

แม[หรือผู7ปกครองไม[สามารถเป|นที่ปรึกษาเรื่องเพศให7กับวัยรุ[นได7 และป�จจัยด7านค[านิยมทางเพศ เช[น ความ

เชื่อเกี่ยวกับการแต[งงานตั้งแต[อายุยังน7อยโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา หรือจะเป|นความเชื่อเกี่ยวกับการ

รักนวลสงวนตัว เป|นต7น (กองอนามัยการเจริญพันธD, 2552) รวมถึงอิทธิพลของกระแสชาติตะวันตก ที่ให7



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1472 ~ 
 

ความสำคัญกับวัตถุนิยมทำให7วัยรุ [นบางคนตัดสินใจใช7ความสัมพันธDทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตน

ต7องการโดยขาดความรู7 ความเข7าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา ดังนั้นหากเราสามารถลดป�ญหาดังกล[าวได7ก็จะ

เป|นการช[วยให7ประเทศไทยมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเป|นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศต[อไป 

ตามที่ได7กล[ามาข7างต7น คณะผู7จัดทำได7เล็งเห็นความสำคัญของการให7ความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการ

ต้ังครรภDไม[พร7อมในวัยรุ[น จึงจัดทำเป|นโครงการ ช่ือ “คุณแม[วัยใส” เพ่ือศึกษาข7อมูลการต้ังครรภDไม[พร7อม และ

นำไปสร7างสื่อรถณรงคD เพื่อให7วัยรุ[นรู7จักวิธีการป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อม ในรายวิชาทักษะการรู7สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณDในพระบรมราชูปถัมภD ทั้งนี้เพื่อให7นักศึกษาที่เป|น

วัยรุ[นสามารถนำความรู7ท่ีได7ไปป{องกันตนเองได7 
 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1) เพ่ือการศึกษาข7อมูลการต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัยใส”  

2) เพ่ือพัฒนาส่ือรณรงคDการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัยใส” 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

    ประชากร ได7แก[ นักศึกษาชั้นปGที่ 1-4 ในภาคเรียนที่ 1 ปGการศึกษา 2563  สาขาวิชาจัดการ

นวัตกรรมการค7า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย และกลุ[มตัวอย[าง จำนวน 50 

คน โดยการสุ[มอย[างง[าย (Simple Random Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย 

     เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ได7แก[ 1) แบบสอบถามความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภDไม[พร7อม 

แบ[งเป|น 2 ตอน ได7แก[ ตอนที่ 1 ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 2 ความรู7ความเข7าใจต[อการ

ต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น และ 2) ส่ืออินโฟกราฟVก 

3. วิธีการรวบรวมขVอมูล 

    คณะผู7วิจัยใช7กูเก้ิลฟอรDมในการเก็บรวบรวมข7อมูล โดยส[งแบบสอบถามความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับ

การต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[นให7กลุ[มตัวอย[าง ใช7เวลาประมาณ 1 สัปดาหD  

4. การวิเคราะหDขVอมูล 

   คณะผู7วิจัยใช7สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แก[  ค[าแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และ ค[าร7อยละ (Percentage) 
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความรู7ความเข7าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ 

“คุณแม[วัยใส” มีรายละเอียด ดังตาราง  

 

ตารางท่ี 1 ข7อมูลท่ัวไปของผู7ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวน  รVอยละ 

เพศ   

    ชาย 10 20.00 

    หญิง 40 80.00 

    รวม 50 100.00 

ช้ันปb   

    ช้ันปGท่ี 1 25 50.00 

    ช้ันปGท่ี 2  10 20.00 

    ช้ันปGท่ี 3  10 20.00 

    ช้ันปGท่ี 4  5 10.00 

    รวม 50 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ข7อมูลทั่วไปของผู7ตอบแบบสอบถาม พบว[า  เพศหญิง คิดเป|นร7อยละ 80 และเพศชาย 

คิดเป|นร7อยละ 20 ส[วนชั้นปGของผู7ตอบแบบสอบถาม พบว[าชั้นปGที่ 1 มากที่สุด คิดเป|นร7อยละ 50 และ ชั้นปGท่ี 

4 น7อยท่ีสุด คิดเป|นร7อยละ 10 

 

ตารางท่ี 2 ความรู7ความเข7าใจของนักศึกษาเก่ียวกับการต้ังครรภDไม[พร7อม 

รายการ จำนวน รVอยละ 

การรู7ถึงข7อดีข7อเสียของการมีเพศสัมพันธDก[อนวัยอันควร   

     มี 35 70.00 

     ไม[มี 15 30.00 

     รวม 50 100.00 

วัยรุ[นตระหนักถึงผลกระทบของการต้ังครรภDไม[พร7อม   

     มี 38 76.00 
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รายการ จำนวน รVอยละ 

     ไม[มี 12 24.00 

     รวม 50 100.00 

การสร7างความเข7าใจเก่ียวกับการต้ังครรภDของวัยรุ[น   

     มี 35 70.00 

     ไม[มี 15 30.00 

     รวม 50 100.00 
 

จากตารางที่ 2 ผลความรู7ความเข7าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภDไม[พร7อม วัยรุ[นตระหนักถึง

ผลกระทบของการตั้งครรภDไม[พร7อม มีความรู7ความเข7าใจ คิดเป|นร7อยละ 76 และไม[มีมีความรู7ความเข7าใจ คิด

เป|นร7อยละ 24  การรู7ถึงข7อดีข7อเสียของการมีเพศสัมพันธDก[อนวัยอันควร และสร7างความเข7าใจเกี่ยวกับการ

ต้ังครรภDของวัยรุ[น มีความรู7ความเข7าใจเท[ากัน คือ  คิดเป|นร7อยละ 70 

 

2) ผลการพัฒนาส่ืออินโฟกราฟVก เป|นรูปแบบของโปสเตอรDขนาดกระดาษ A4 (21.0 x 29.7 เซนติเมตร) เพ่ือ

รณรงคDการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อม รายละเอียดดังภาพ 
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ภาพท่ี 1 ส่ืออินโฟกราฟVกรณรงคDการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อม 

 

อภิปรายผล  

การศึกษาข7อมูลและพัฒนาส่ือรณรงคDการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัย

ใส” สามารถอภิปรายผลได7ดังน้ี 

 

 1. ผลการศึกษาขVอมูลการต้ังครรภDไม(พรVอมของวัยรุ(น โครงการ “คุณแม(วัยใส”  

คณะผู7จัดทำได7ผลสรุปว[า นักศึกษาเพศหญิง คิดเป|นร7อยละ 80 และเพศชาย คิดเป|นร7อยละ 20 ส[วน

ช้ันปGของผู7ตอบแบบสอบถาม พบว[าช้ันปGท่ี 1 มากท่ีสุด คิดเป|นร7อยละ 50 และ ช้ันปGท่ี 4 น7อยท่ีสุด คิดเป|นร7อย

ละ 10 และ ความรู7ความเข7าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภDไม[พร7อม พบว[า วัยรุ[นตระหนักถึงผลกระทบ

ของการตั้งครรภDไม[พร7อม คิดเป|นร7อยละ 76 และ การรู7ถึงข7อดีข7อเสียของการมีเพศสัมพันธDก[อนวัยอันควร คิด

เป|นร7อยละ 70 ซึ่งสอดคล7องกับงานวิจัยของศรุตยา รองเลื่อน และคณะ (2555) ได7ศึกษาการตั้งครรภDไม[พึง
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ประสงคDในวัยรุ[น: การสำรวจป�ญหาและความต7องการการสนับสนุนในการรักษาพยาบาลผลการศึกษา พบว[า

หญิงตั้งครรภDวัยรุ[นไม[พร7อมต[อการตั้งครรภDร7อยละ 46.5 ไม[ตั้งใจที่จะมีบุตรร7อยละ 94.1 ตั้งครรภDในขณะท่ี

กำลังศึกษาอยู[ร7อยละ 64.7 แหล[งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญของหญิงตั้งครรภDวัยรุ[นคือสามี บิดา มารดาของ

หญิงตั้งครรภDวยัรุ[นเอง ป�ญหาด7านร[างกาย (physical problem) ที่พบในหญิงตั้งครรภDวัยรุ[น ได7แก[ การสูบ

บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลD ด7านความรู7 (health information) ได7แก[ การขาดความรู7เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภD ด7านจิตสังคม (psychosocial problem) ได7แก[ รู7สึกเศร7า หดหู[ ผิด ไม[มีค[า หญิง

ตั้งครรภDวัยรุ[นต7องการได7รับความรู7 คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภDมากที่สุด และสุชาติ รัตถา และ

คณะ (2558) ได7ศึกษาการพัฒนารูปแบบการป{องกันและแก7ไขป�ญหาการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[นใน

จังหวัดกำแพงเพชร พบว[า รูปแบบการป{องกันและแก7ไขป�ญหาการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[นการ

ดำเนินงานวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได7แก[ 1. สภาพ ได7แก[ พัฒนาการของวัยรุ [น ป�จจัยด7านการศึกษา ด7านการ

สาธารณสุขและด7านสื่อสารเทคโนโลยีมีผลต[อการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[นและทำให7เกิดป�ญหาด7าน

สุขภาพและป�ญหาสังคมต[อไป 2. วัยรุ[นต7องการรับความช[วยเหลือในการป{องกันและแก7ไขป�ญหาจากครู 

เจ7าหน7าที่สาธารณสุข ครอบครัวและชุมชน 3. รูปแบบการป{องกันการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[น และ 

4. ผลการประเมินรูปแบบการป{องกันและแก7ไขป�ญหาการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[น พบว[า ด7าน

ความถูกต7อง ความสอดคล7อง ความเหมาะสม ความเป|นไปได7และความเป|นประโยชนD ทุกด7านอยู[ในระดับมาก 

ตลอดจน นภาพร มีบุญ และ สุริยะ หาญพิชัย (2559) ได7ศึกษาสาเหตุการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[นใน

เขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว[า ผลการศึกษาพบว[า 1) สาเหตุการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของ

วัยรุ[นในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ได7แก[ ครอบครัวขาดความอบอุ[น บิดามารดาแยกทางกัน ขาดการ

ดูแลเอาใจใส[ ไม[ตั้งใจเรียน ไม[เห็นความสำคัญ ของการป{องกันการตั้งครรภDก[อนวัยอันควร ค[านิยมในกลุ[ม

เพื่อนที่ต[างก็คบหาคู[รัก ค[านิยมมีคู[รัก อยู[ร[วมกันกับคู[รัก มีเพศสัมพันธDก[อนวัยอันควร ค[านิยมจากสื่อต[าง ๆ 

และการเลิกรากันเนื่องจากไม[มีความพร7อมในการดูแลครอบครัว ส[วนด7านความต7องการความช[วยเหลือ พบว[า

คุณแม[วัยรุ [น ประเด็นที่ต7องการความช[วยเหลือมากที่สุด คือ ต7องการความรักและการดูแลเอาใจใส[จาก

ครอบครัว ต7องการให7บิดามารดาช[วยดูแลบุตรให7 ต7องการศึกษาต[อและต7องการทำงานให7มีรายได7 2) แนว

ทางการแก7ไขป�ญหาการตั้งครรภDก[อนวัยอันควรของวัยรุ[นในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 2.1) บุคคลใน

ครอบครัวต7องดูแลเอาใจใส[และให7คำแนะนำกับบุตรหลานที่อยู[ในวัยเสี่ยง 2.2) สถานศึกษาควรให7ความรู7เรื่อง

เพศศึกษาท่ีถูกต7องแก[วัยรุ[น 2.3) หน[วยงานของรัฐควรมีการรณรงคDในการป{องกันและแก7ไขป�ญหาการต้ังครรภD

ก[อนวัยอันควร และ2.4) การให7กำลังใจจากคนรอบข7าง รวมถึงการให7โอกาสจากสังคม 
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 2. ผลการพัฒนาส่ือรณรงคDการปlองกันการต้ังครรภDไม(พรVอมของวัยรุ(น โครงการ “คุณแม(วัยใส” 

คณะผู7จัดทำได7สร7างสื่ออินโฟกราฟVก เป|นรูปแบบของโปสเตอรDขนาดกระดาษ A4 ความยาว 21.0 

เซนติเมตร ความกว7าง 29.7 เซนติเมตร โดยใช7รูปภาพวิธีการป{องกัน และโทนสีให7สอดคล7องกับอารมณDและ

ความรู7สึกของผู7อ[านให7ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น หากตั้งครรภDโดยไม[พร7อมและไม[มีการป{องกัน โดยสอดคล7อง

กับงานวิจัยของภานุพงษD แย7มชู และคณะ (2560) ได7ศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพDเพื่อส[งเสริมความ

ตระหนักถึงป�ญหาการท7องก[อนวัยอันควร พบว[าการออกแบบสื่อสิ่งพิมพDเพื่อส[งเสริมความตระหนักถึงการท7อง

ก[อนวัยอันควร ที่มีช[วงอายุระหว[าง 15-19 ปG มีวัตถุประสงคDเพื่อออกแบบสื่อส่ิงพิมพDเพื่อส[งเสริมความ

ตระหนักเกี ่ยวกับป�ญหาการท7องก[อนวัยอันควรให7กับเยาวชนในจังหวัดก7าแพงเพชร ซึ่งผู 7วิจัยได7ด7าเนิน

กระบวนการวิจัยด7วยการศึกษาข7อมูลจากการสัมภาษณDเจ7าหน7าที่โรงพยาบาลส[งเสริมสุขภาพตำบล และทำ

การสำรวจความต7องการสื่อสิ่งพิมพDจากเยาวชนจากสถานการศึกษา เพื่อให7ได7มาซึ่งข7อมูลของรูปแบบ และ

ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพDที่เยาวชนต7องการ และนำมาใช7ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพDเพื่อส[งเสริมความตระหนัก

เกี่ยวกับการท7องก[อนวัยอันควร โดยผลจากการวิจัยที่ได7คือ เยาวชนมีความต7องการสื่อสิ่งพิมพDประเภท

โปสเตอรD โดยเน7นการน7าเสนอด7วยภาพโดยมีภาพประกอบแบบคอมพิวเตอรDกราฟVก ตัวอักษรที่ใช7เป|นแบบก่ึง

เป|นทางการ ขนาด A4 เน้ือหาท่ีส่ือเป|นในเชิงบวก แนะนำวิธีการป{องกันการท7องก[อนวัยอันควร และนำผลงาน

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพDที่ได7 ผ[านการประเมินคุณภาพโดยผู7เชี่ยวชาญ เพื่อนำข7อเสนอแนะท่ีได7มาใช7ในการ

ปรับปรุงและน7าไปตีพิมพDเผยแพร[ในล7าดับถัดไป และธัญชนก ขุมทอง และคณะ (2562) ได7ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมในวัยรุ[น แบ[งเป|น 3 

ระยะ พบว[า ระยะที่ 1 ป�ญหาการตั้งครรภDไม[พร7อมในวัยรุ[นมีหลากหลายสาเหตุถูกอธิบายผ[านประสบการณD

ทั้งทางตรงและทางอ7อมจากผู7ให7ข7อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันรอบตัวล7วนสะท7อนให7ผู7วิจัยเห็นว[าป�ญหาการ

ตั้งครรภDไม[พร7อมในวัยรุ[นมีความเชื่อมโยงหลากหลายสาเหตุ ผู7วิจัยค7นพบสาเหตุของการตั้งครรภDไม[พร7อมใน

วัยรุ[น แบ[งออกเป|น 3 ประเด็นสำคัญ ได7แก[1.ความรู7เร่ืองเพศศึกษา 2.การปฏิสัมพันธDท่ีเหมาะสม และ 3.ความ

ล้ำสมัยทางเทคโนโลยี ระยะที่ 2 ผลลัพธDของโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมของ

วัยรุ[น หลังการทดลองและระยะติดตามประเมินผล 3 เดือน สูงกว[าก[อนการทดลอง ดังนี้คะแนนเฉลี่ยความ

รอบรู7ด7านสุขภาพในระยะติดตามประเมินผล 3 เดือน มีระดับคะแนนสูงที่สุด คือ 10.22 รองลงมาเป|นค[าเฉล่ีย

คะแนนหลังได7รับหลังทดลอง คือ 8.77 และก[อนการทดลอง มีระดับความรอบรู7ด7านสุขภาพต่ำ คือ 6.58 และ

คะแนนเฉลี่ยความตั้งใจป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมในระยะติดตามประเมินผล 3 เดือน มีระดับคะแนนสูง

ที่สุด คือ 38.34 รองลงมาเป|นค[าเฉลี่ยคะแนนหลังได7รับหลังทดลอง คือ 36.61 และก[อนการทดลอง มีระดับ

ความตั้งใจป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมในระดับต่ำ คือ 32.11  ระยะท่ี 3 รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือ

ป{องกันการตั้งครรภDไม[พร7อมในวัยรุ[น ประกอบด7วย 6 วิธีการดังนี้ 1. การให7ความรู7 2. ความตระหนัก 3. 

ทักษะที่จำเป|นอย[างต[อเนื่อง 4.การสื่อสารเชิงบวก 5. เป|นแบบอย[างที่ดี นอกจากนี้ยังต7อง 6. เฝ{าระวัง
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พฤติกรรมสุขภาพกลุ[มเส่ียงและสถานที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เป|นการสร7างภูมิคุ7มกันป{องกันความเสี่ยงที่เกิดท้ัง

จากป�จจัยคุ7มกันภายในและป�จจัยคุ7มกันภายนอก 

 

ขVอเสนอแนะ  

การศึกษาข7อมูลและพัฒนาส่ือรณรงคDการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อมของวัยรุ[น โครงการ “คุณแม[วัย

ใส” คณะผู7จัดทำจึงมีข7อเสนอแนะ ดังต[อไปน้ี 

1. ศึกษากลุ[มตัวอย[างท่ีกว7างข้ึน เช[น นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 

2. ควรจัดคอรDสอบรม หรือแทรกในเนื ้อหารายวิชาที ่เกี ่ยวข7องเพื ่อสร7างความรู 7ความเข7าใจถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในทุกระดับการศึกษา 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมทางเพศท่ีส[งผลต[อการเกิดค[านิยมทางเพศของวัยรุ[นในแต[ละช[องทาง เพ่ือหา

แนวทางการป{องกันการต้ังครรภDไม[พร7อมอย[างถูกต7อง 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณสาขาการจัดการนวัตกรรมการค7า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ท่ีมอบทุน
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รายวิชาทักษะการรู7สารสนเทศ เป|นอาจารยDท่ีปรึกษาโครงงานกลุ[ม ซ่ึงให7คำแนะนำเป|นอย[างดี 
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การจัดการเรียนรู-เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด-วย Thunkable  

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปOที่ 2  

Learning Management for Development of Essential Skills for Applications 

Design through Thunkable for Eighth Grade Students 
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บทคัดยdอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7เพื่อพัฒนาทักษะการ

ออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 และ 2) เพื่อประเมินชิ้นงาน

แอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 กลุ}มตัวอย}างที่ใช7ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 ห7อง 1 จำนวน 22 คน โรงเรียนวัดท}าทอง อำเภอเมืองนครสวรรคD จังหวัด

นครสวรรคD ได7มาจากการสุ}มตัวอย}างอย}างง}าย เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย 1) แผนการจัดการ

เรียนรู 7เพื ่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable 2) ส่ือแอปพลิเคชันท่ีสร7างด7วย 

Thunkable และ 3) แบบประเมินช้ินงานแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 

สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แก} ค}าเฉล่ีย ส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว}า 1) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7ในภาพรวมจากผู7เชี่ยวชาญ พบว}า 

มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท}ากับ 4.62 ค}าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 0.09 สามารถสรุปได7ว}าแผนการจัดการ

เรียนรู7อยู}ในเกณฑDที่ดีมาก 2) ผลการประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGท่ี 2 พบว}า    

โดยภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการสร7างช้ินงานแอปพลิเคชัน มีคะแนนสูงกว}า 80% อยู}ในเกณฑDระดับ

คุณภาพท่ีดีมาก 

 

คำสำคัญ :  การจัดการเรียนรู7  พัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชัน  Thunkable 
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Abstract 

This research aimed 1) to develop learning management for development of 

application designing skills by using Thunkable for Grade 8th students, and 2) to evaluate the 

application by using Thunable for Grade 8th students. Sample group was 22 Grade 8th 

students who selected by using random sampling technique and has been studying at Wat 

Tha Thong School, Muang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province. Research tools 

were 1) learning management for development of application designing skills by using 

Thunkable, 2) application which created by Thunkable, and 3) application project evaluation 

form. Statistics used were Mean, Standard Deviation, and Percentage. Research results showed 

that 1) the results from experts in evaluating the learning management have (�̅�) = 4.62 and 

S.D. = 0.09 which conclude that learning management were at very good level in all criteria, 

and 2) the results from application evaluation of Grade 8th students found that there were 

above 80% score of all applications which were at very good level. 

 

Keywords: Learning Management, Application Designing Skills, Thunkable 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันนี้ความเจริญก7าวหน7าทางวิทยาศาสตรD และเทคโนโลยีได7พัฒนาอย}างรวดเร็วเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอรDมีบทบาทอย}างกว7างขวางในด7านต}างๆ และในขณะที่สังคมโลกกำลังก7าวเข7าสู}มิติ

ใหม} เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป�นสิ่งหนึ่งที่มีผลต}อการดำรงชีวิต เพราะเป�นกุญแจสำคัญที่ไขไปสู}การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยDให7มีคุณภาพตามความต7องการของประเทศ ซึ่งสามารถสอดแทรกและเสริมสร7างสมรรถนะใน

กิจกรรมและการดำเนินการต}างๆ ในชีว ิตประจำวัน ด7วยเหตุน ี ้ส ังคมไทยในป�จจุบ ันจึงกลายเป�น

สังคมสารสนเทศท่ีไม}ว}าบุคคลจะอยู}ในอาชีพใดหรือวัยใดก็ตามจำเป�นต7องได7รับข7อมูลข}าวสารเพื่อนำไปใช7ใน

การพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ รวมท้ังพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (วรรณวิมล สุวรรณธนะ, 2560) 

 แอปพลิเคชันในป�จจุบันนี้ได7เข7ามามีบทบาทและความสำคัญเป�นอย}างมาก เป�นสื่อที่ถูกนำมาใช7

ประโยชนDในทุกกลุ}มอาชีพ รวมทั้งด7านการศึกษา ในการเรียนการสอนนักเรียน อีกทั้งรัฐบาลไทยมีนโยบาย

ส}งเสริมการใช7ส่ือสมัยใหม} ในการพัฒนาการเรียนรู 7ของนักเรียนและนักศึกษา หรือผู 7เร ียนทุกระดับ                     

แอปพลิเคชันสามารถใช7ประโยชนDและสร7างคุณค}าทางการเรียนรู7ได7มาก เนื่องจากผู7เรียนสามารถใช7เรียนรู7    

ด7วยตนเองได7ทุกเวลา และทุกสถานที่ ผ}านแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่ถูกบรรจุไว7ในรูปแบบต}างๆ ซึ่งช}วย

ตอบสนองการเรียนรู7แบบเน7นผู7เรียนเป�นสำคัญรวมถึงส}งเสริมให7ผู7เรียนได7พัฒนาความสามารถด7านการฟ�ง     
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การพูด การอ}าน การเขียน การคิด ตามกำลังหรือศักยภาพของผู7เรียนแต}ละคน และผู7เรียนส}วนใหญ}สามารถ

เข7าถึงข7อมูลได7ง}ายผ}านทางโทรศัพทDมือถือระบบปฏิบัติการสมารDทโฟน หรือแอนดรอยดD (จิระนันทD สุขบรรจง, 

2557) 

ทักษะกระบวนการทำงานเป�นทักษะที่เกี่ยวข7องกับวิธีดำเนินการต}างๆ ซึ่งอาจเป�นกระบวนการทาง

สติป�ญญา เช}น กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู 7 หรือกระบวนการคิดต}างๆ อาทิ การคิดวิเคราะหD         

การอุปนัย การนิรนัย การใช7เหตุผล การสืบสอบ การคิดริเริ ่มสร7างสรรคD และการคิดอย}างมีวิจารณญาณ             

หรืออาจเป�นกระบวนการทางสังคม เช}น กระบวนการทำงานร}วมกัน เป�นต7น ป�จจุบันการศึกษาให7ความสำคัญ

กับเรื่องนี้มาก เพราะถือเป�นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิต ในที่นี้จะเป�นการพัฒนาทักษะการออกแบบ

ช้ินงานให7ผู7เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดหรือการออกแบบช้ินงาน (พุฒิธนชัย อุสาพรหม, 2561) 

จากการสังเกตของผู7วิจัย ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 พบว}านักเรียน

ส}วนมากมักจะใช7แอปพลิเคชันเพื่อช}วยในการเรียน ไม}ว}าจะเป�นการค7นหาข7อมูลในอินเทอรDเน็ต การแปลภาษา 

การใช7แอปพลิเคชันให7ความรู7 ดูวิดีโอเพื่อการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให7นักเรียนเกิดความสนใจ              

ที่จะใช7งานแอปพลิเคชันเพื่อช}วยในการเรียนอยู}เสมอ ผู7วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะการออกแบบ              

แอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที ่ 2 เพื่อให7นักเรียนได7ฝ�กพัฒนาทักษะ               

การออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable และเป�นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยี  

มาใช7ในด7านการศึกษาต}อไป 

 

วัตถุประสงคnการวิจัย 

 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

 2) เพื่อประเมินชิ้นงานในการสร7างแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปGท่ี 2 

 

แนวคิด และทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู7ตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสถาบันส}งเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี ได7ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู7และตัวชี้วัด 

กลุ}มสาระการเรียนรู7คณิตศาสตรDและวิทยาศาสตรD (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร7อมทั้งจัดทำสาระการเรียนรู7

แกนกลาง ของกลุ}มสาระการเรียนรู7และสาระดังกล}าวในแต}ละระดับชั้น เพื่อให7เขตพื้นที่การศึกษา หน}วยงาน 

ระดับท7องถิ่น และสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได7นำไปใช7เป�นกรอบและทิศทาง ในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน (สถาบันส}งเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
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(สสวท.), 2561) แอปพลิเคชัน (Application) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว}า Application คือ โปรแกรมท่ี

อำนวยความสะดวกในด7านต}าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณD

เคลื่อนที่ ซึ่งในแต}ละระบบปฏิบัติการจะมีผู7พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพื่อให7ตรงกับความต7องการของ

ผู7ใช7งาน ซ่ึงจะมีให7ดาวนDโหลดทั้งฟรีและจ}ายเงิน ทั้งในด7านการศึกษา ด7านการสื่อสารหรือแม7แต}ด7านความ

บันเทิงต}าง ๆ เป�นต7น 

Thunkable มีพื ้นฐานการทำงานมาจากโครงการ App Inventer ในระยะแรกเป�นส}วนหนึ ่งใน

งานวิจัยของ Google ซึ่งความสำคัญของ App Inventor หรือ Thunkable คือ การผลักดันข7อจำกัดของการ

เรียนรู7เกี่ยวกับมือถือสำหรับนักเรียนและนักการศึกษาทั่วโลก Thunkable มีหลักการทำงาน โดยใช7หลักการ

เขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming Language ซึ่งเป�นแนวทางการเขียนโปรแกรมมิ่งรุ }นใหม} เน7น

ความง}าย ต}อการเขียน และใช7หลักการ การต}อแบบเลโก7 คือต}อเป�นบล็อคๆ โดยยังรักษาหลักการการเขียน

โปรแกรมมิ่งทุกอย}าง ซึ่งเหมาะสาหรับมือใหม}ที่สนใจทางด7านการเขียนโปรแกรมอย}างยิ่ง เหมาะสาหรับ

นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพทDมือถือแอนดรอยดDอย}างย่ิง (คุณากร ธนที, 2560) 

ปรัชญาของ จอหDน ดิวอี้ จากปรัชญาหรือความเช่ือของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

เป�นปรัชญาที ่ยกย}องประสบการณD ผู 7เร ียนต7องเรียนรู 7จากการกระทำในสถานการณDจริง เป�นการจัด

กระบวนการเรียนรู7ที่เน7นการปฏิบัติจริง ให7ผู7เรียนเรียนรู7ด7วยประสบการณDตรงจากการเผชิญสถานการณDจริง

และการแก7ป�ญหา เพื่อให7เกิดการเรียนรู7จากการกระทำ เป�นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน7นให7ผู7เรียนเรียนรู7

ด7วยตนเอง เพ่ือให7ผู7เรียนคิดเป�นและแก7ป�ญหาเป�น (John Dewey, 1934) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื ่อง การจัดการเรียนรู7เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ในคร้ังน้ี มีข้ันตอนดำเนินการดังต}อไปน้ี 

 1. ข้ันวิเคราะหD (Analysis) 

 2. ข้ันการออกแบบ (Design) 

 3. ข้ันสร7างและพัฒนา (Development) 

 4. ข้ันนำไปทดลองใช7และประเมินผล (Implement and Evaluation) 

1. ข้ันวิเคราะหD (Analysis) 

 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู7แกนกลาง กลุ}มสาระการเรียนรู7 วิทยาศาสตรD ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

 2. วิเคราะหDเนื ้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู 7ตัวชี ้วัด กลุ }มสาระการเรียนรู 7 วิทยาศาสตรD                

วิชา วิทยาการคำนวณ เพ่ือเป�นแนวทางในการวิเคราะหDเน้ือหา 
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 3. ศึกษาค7นคว7า เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ การพัฒนาแอปพลิเคชัน และ Thunkable 

2. ข้ันการออกแบบ (Design) 

 1. กำหนดจุดประสงคDในการพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

 2. กำหนดเนื้อหา โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และเว็บไซตD มาวิเคราะหDความสัมพันธDระหว}างเนื้อหา 

สาระสำคัญ และองคDประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู7 

 3. กำหนดแผนการจัดการเรียนรู7 โดยได7วิเคราะหDให7สอดคล7องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในกลุ}มสาระวิทยาศาสตรD สาระที่ 4 เทคโนโลยี 

)วิทยาการคำนวณ( ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู7 เป�นจำนวน 9 ช่ัวโมง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 การแบ}งเร่ืองและจำนวนช่ัวโมงในแผนการจัดการเรียนรู7 

 

แผนการจัดการเรียนรู7ท่ี เร่ือง จำนวน )ช่ัวโมง(  

1 มารู7จักกับแอปพลิเคชัน 1 

2 ความรู7พ้ืนฐานเก่ียวกับ Thunkable และเคร่ืองมือ

ท่ีใช7 

2 

3 ชุดคำส่ังใน Thunkable 2 

4 สร7างแอปพลิเคชัน 2 

5 สร7างแอปพลิเคชัน 2 

รวม 9 

 

 โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู7 ดังน้ี  

ขั้นนำ เป�นขั้นนำเข7าสู}บทเรียนดึงดูดความสนใจให7ผู7เรียนมีความอยากเรียน โดยนำแอปพลิเคชันท่ี

สร7างด7วย Thunkable มาเป�นตัวอย}างในการสร7างแอปพลิเคชัน 

ขั้นสอน ครูให7นักเรียนใช7 Thunkable เพื่อสร7างแอปพลิเคชัน และให7นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยการ

ต}อชุดคำส่ังแบบเลโก7  

ข้ันสรุป ครูและนักเรียนร}วมกันอภิปรายและสรุปผล 

3. ข้ันสร7างและพัฒนา (Development) 

 ผู7ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด7านเนื้อหาบทเรียน ด7านสื่อที่ใช7ประกอบการสอน แผนการจัดการ

เรียนรู7 และแบบประเมินชิ ้นงานแอปพลิเคชันของนักเรียน ได7มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) จากอาจารยDผู7สอน และผู7เชี่ยวชาญด7านการสอน การผลิตสื่อการสอน และมีประสบการณDในการ

สอนมากกว}า 5 ปGขึ ้นไป และมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ยินดีให7ความร}วมมือในการเป�น

ผู7เช่ียวชาญของโครงงานพิเศษคร้ังน้ีจำนวน 3 ท}าน  

 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย 

1 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7 

1.1 สร7างแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7 เพื่อนำมาประเมินคุณภาพแผนการจัดการ

เรียนรู7ท่ีทำเสร็จแล7ว โดยใช7การประเมินแบบ Rating scale 5 ระดับ 

1.2 นำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7 ไปให7ผู 7เชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการ

จัดการเรียนรู7 โดยมีผู7เช่ียวชาญในการประเมิน จำนวน 3 ท}าน 

     2 การสร7างแบบประเมินช้ินงานแอปพลิเคชันท่ีสร7างด7วย Thunkable ของนักเรียน  

2.1 สร7างแบบประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันที่สร7างด7วย Thunkable ของนักเรียน ให7อาจารยDท่ี

ปรึกษาทำการพิจารณาตรวจสอบ โดยใช7ค}า IOC  

2.2 นำแบบประเมินชิ ้นงานแอปพลิเคชันที ่สร7างด7วย Thunkable ที ่แก7ไขเรียบร7อยแล7วไปให7

ผู7เช่ียวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7 โดยมีผู7เช่ียวชาญในการประเมิน จำนวน 3 ท}าน 

2.3 นำข7อเสนอแนะท่ีได7จากผู7เชียวชาญมาปรับใช7กับแบบประเมินเพ่ือนำไปใช7ประเมินช้ินงานต}อไป 

4. ข้ันนำไปทดลองใช7และประเมินผล (Implement and Evaluation) 

    1. ประชากร 

        ประชากรที ่ใช7ในการวิจัยครั ้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนวัดท}าทอง                       

ภาคเรียนท่ี 2 ปGการศึกษา 2562 จำนวน 45 คน 

    2. กลุ}มตัวอย}าง 

        กลุ}มตัวอย}างที่ใช7ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 โรงเรียนวัดท}าทอง ภาคเรียนที่ 2                 

ปGการศึกษา 2562 จำนวน 22 คน ซ่ึงได7มาจากการสุ}มตัวอย}างอย}างง}าย โดยการสุ}มจับสลาก   

    3. วิธีการเก็บรวบรวมข7อมูล 

        ผู7วิจัยดำเนินการรวบรวมข7อมูลตามลำดับดังน้ี 

        3.1 เริ ่มต7นการทดลอง โดยการดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู7  ชั ้นมัธยมศึกษาปGที ่ 2             

ภาคเรียนท่ี 2 ปGการศึกษา 2562 จำนวน 5 แผน 9 ช่ัวโมง เวลาทดลองท้ังส้ิน 5 สัปดาหD 

        3.2 เมื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู7 5 สัปดาหD แล7วจึงวัดประเมินผลชิ้นงานของ

นักเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    4.  การวิเคราะหDข7อมูล 
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        ผู7ศึกษาค7นคว7าดำเนินการวิเคราะหDข7อมูลโดยใช7เกณฑDการให7คะแนน โดยใช7คะแนนจากการออกแบบ

ช้ินงาน และวัดผลสัมฤทธ์ิจากตัวช้ินงานหรือแอปพลิเคชันท่ีนักเรียนสร7าง 

        สถิติท่ีใช7ในการวิเคราะหDข7อมูล ได7แก} ค}าเฉล่ีย การวิเคราะหDส}วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

ผู 7ว ิจ ัยดำเนินการทดลองการจัดการเรียนรู 7เพื ่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย 

Thunkable สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 โรงเรียนวัดท}าทอง จำนวน 22 คน โดยมีการให7นักเรียน

สร7างแอปพลิเคชัน จากน้ันนำมาวิเคราะหDแสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7ในภาพรวมจากผู7เช่ียวชาญ 

รายการ 𝒙$ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. แผนการจัดการเรียนรู7สอดคล7องสัมพันธDกับหน}วยการเรียนรู7ท่ีกำหนดไว7 5 0 ดีมาก 

2. แผนการจัดการเรียนรู7มีองคDประกอบสำคัญครบถ7วนสัมพันธDกัน 4.93 0.12 ดีมาก 

3. การเขียนสาระสำคัญในแผนถูกต7อง 4.8 0.2 ดีมาก 

4. จุดประสงคDการเรียนรู7มีความชัดเจนครอบคลุมเน้ือหาสาระ 4.2 0.2 ดีมาก 

5. จุดประสงคDการเรียนรู7พัฒนานักเรียนด7านความรู7ทักษะกระบวนการและ

เจตคติ 

4.33 0.12 ดีมาก 

6. กำหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 4.47 0.12 ดีมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู7สอดคล7องกับจุดประสงคDและเน้ือหาสาระ 4.6 0.4 ดีมาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู7สอดคล7องกับจุดประสงคDและระดับช้ันของนักเรียน 4.73 0.23 ดีมาก 

9. กิจกรรมการเรียนรู7มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได7จริง 4.6 0.2 ดีมาก 

10. กิจกรรมการเรียนรู7เป�นกิจกรรมท่ีส}งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 4.6 0.2 ดีมาก 

11. กิจกรรมเน7นให7นักเรียนเรียนรู7จากการปฏิบัติจริง 4.6 0.2 ดีมาก 

12. วัสดุอุปกรณDส่ือและแหล}งเรียนรู7มีความหลากหลาย 4.33 0.23 ดีมาก 

13. วัสดุอุปกรณD ส่ือและแหล}งเรียนรู7เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ 4.73 0.12 ดีมาก 

14. มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล7องกับจุดประสงคDการเรียนรู7 4.87 0.12 ดีมาก 

โดยรวม 4.62 0.09 ดีมาก 
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7ในภาพรวมจากผู7เชี ่ยวชาญ พบว}า                

มีคะแนนเฉลี่ย (𝒙$) เท}ากับ 4.62 ค}าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 0.09 สามารถสรุปได7ว}าแผนการจัดการ

เรียนรู7อยู}ในเกณฑDท่ีดีมาก 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินช้ินงานแอปพลิเคชันของนักเรียน 

 

กลุdม

ท่ี 

 

ด-าน

องคnประกอบ

ภายใน              

แอปพลิเคชัน

(4) 

ด-านเน้ือหา

(4) 

ด-านการใช-

ภาพประกอบ

(4) 

ด-านการ

เลือกใช-สี 

(4) 

ด-านการ

ตกแตdงแอป

พลิเคชัน 

(4) 

รวม 

(20) 

1 4 4 4 4 3 19 

2 4 4 3 4 4 19 

3 4 4 4 3 3 18 

4 4 4 4 4 3 19 

5 4 4 3 3 4 18 

 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 โรงเรียนวัดท}า

ทอง มีการสร7างแอปพลิเคชันด7วย Thunkable จำนวน 5 กลุ}ม ในภาพรวมจากผู7วิจัย พบว}าด7านองคDประกอบ

ภายในแอปพลิเคชัน นักเรียนสามารถสร7างแอปพลิเคชันโดยมีองคDประกอบครบสมบูรณD มีหัวข7อ การกำหนด

ชื่อเรื่อง รายละเอียดเนื้อหา การออกแบบที่สวยงาม ด7านเนื้อหานักเรียนสามารถสร7างแอปพลิเคชันโดยมี

เนื้อหาท่ีสอดคล7องกับหัวเรื่อง มีการลำดับเนื้อหาได7ชัดเจน ด7านการใช7ภาพประกอบ นักเรียนใช7ภาพประกอบ

ท่ีสอดคล7องกับเนื้อหา สื่อความหมายตามเนื้อเรื่อง ภาพมีขนาดเหมาะสมและคมชัด มีการเลือกใช7สีของภาพ

ได7อย}างเหมาะสม ด7านการเลือกใช7สี นักเรียนเลือกใช7ตัวอักษร สีภาพประกอบ สีวัตถุอื่น ๆ ที่นำมาประกอบ 

สวยงาม มีความต}างแตกระหว}างสีพื้น สีข7อความ สีภาพประกอบเหมาะสม มีความกลมกลืนในการใช7สี และ

ด7านการตกแต}งแอปพลิเคชัน นักเรียนมีการใส}มัลติมีเดียเพิ่มเติม เช}น เสียง วิดีโอ เพลง ที่เกี่ยวข7องกับเนื้อหา 

และการเลือกใช7ตัวอักษรในด7านของสี ขนาด รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม มีความกลมกลืนเป�นระบบทุก

หน7าของแอปพลิเคชัน เกณฑDอยู}ในระดับคุณภาพดีมาก 
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ภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 นักเรียนทดลองสร7างแอปพลิเคชันใน Thunkable 

 

 
 

ภาพท่ี 2 นักเรียนเช่ือมต}อกับโทรศัพทDเพ่ือทดสอบแอปพลิเคชัน 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอย}างผลงานท่ีนักเรียนออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable 

 

สรุปและวิจารณnผล 

  สรุปผลการวิจัย 

ผลการจัดการเรียนรู7เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียน                       

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนวัดท}าทอง สามารถสรุปได7ดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรู7ในภาพรวมจากผู7เชี่ยวชาญ พบว}า มีคะแนน

เฉลี่ย (𝒙$) เท}ากับ 4.62 ค}าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 0.09 สามารถสรุปได7ว}าแผนการจัดการเรียนรู7       

อยู}ในเกณฑDท่ีดีมาก 
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2. ผลการประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 มีการสร7างแอปพลิเคชัน

ด7วย Thunkable จำนวน 5 กลุ}ม พบว}า คะแนนการประเมินมีคะแนนสูงกว}า 80% สามารถสรุปได7ว}า คะแนน

การประเมินช้ินงานแอปพลิเคชันท่ีสร7างด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนอยู}ในเกณฑDท่ีดีมาก 

   

  วิจารณnผลการวิจัย 

 1.  ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรู7ในภาพรวมจากผู7เชี ่ยวชาญ ที่มีผลต}อ             

การจัดการเรียนรู7เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปGที่ 2 พบว}า มีคะแนนเฉลี่ย (𝒙$) เท}ากับ 4.62 ค}าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท}ากับ 0.09 รวมรายการประเมิน 

14 รายการ สามารถสรุปได7ว}า ความคิดเห็นของผู7เช่ียวชาญท่ีมีต}อความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู7อยู}

ในเกณฑDที่ดีมาก โดยที่หัวข7อแผนการจัดการเรียนรู7สอดคล7องสัมพันธDกับหน}วยการเรียนรู7ที่กำหนดไว7มีคะแนน

เฉลี่ย (𝒙$) เท}ากับ 5 หัวข7อแผนการจัดการเรียนรู7มีองคDประกอบสำคัญครบถ7วนสัมพันธDกันมีคะแนนเฉลี่ย (𝒙$) 

เท}ากับ 4.93 และ หัวข7อมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล7องกับจุดประสงคDการเรียนรู7มีคะแนนเฉลี่ย (𝒙$) 

เท}ากับ 4.87 

2.  ผลการประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 มีการสร7างแอปพลิเคชัน

ด7วย Thunkable จำนวน 5 กลุ}ม มีคะแนนสูงกว}า 80% ทุกกลุ}ม เน่ืองจากช้ินงานแอปพลิเคชันท่ีนักเรียนสร7าง 

มีองคDประกอบภายในแอปพลิเคชันครบถ7วน เนื้อหาภายในแอปมีความถูกต7อง ใช7ภาพประกอบสอดคล7องกับ

เน้ือหาภายในแอปพลิเคชัน การเลือกใช7สีมีความเหมาะสม และการตกแต}งแอปพลิเคชันมีการเลือกใช7ตัวอักษร 

ขนาด รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม มีความกลมกลืนเป�นระบบทุกหน7าของแอปพลิเคชัน จากการจัดการ

เรียนรู7เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบแอปพลิเคชันด7วย Thunkable โดยการให7นักเรียนได7เรียนรู7จากการได7 

ลงมือปฏิบัติจริง ฝ�กคิด ฝ�กลงมือทำด7วยตนเอง ฝ�กทักษะกระบวนการต}างๆ ฝ�กการแก7ป�ญหาด7วยตนเอง จึงทำ

ให7ผลการประเมินชิ้นงานแอปพลิเคชันของนักเรียนผ}านเกณฑDที่กำหนดไว7 ซึ่งสอดคล7องกับทฤษฎีการเชื่อมโยง

ของธอรDนไดคD ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู7ที่ให7ผู7เรียนเรียนรู7ผ}านการลงมือปฏิบัติ การเผชิญสถานการณDป�ญหา          

ซึ่งเป¡ดโอกาสให7ผู7เรียนได7ลองถูกลองผิด เพื่อหาทางแก7ป�ญหาด7วยตนเอง ซึ่งจะทำให7ผู7เรียนเกิดความภาคภูมิใจ

เม่ือค7นพบวิธีการแก7ป�ญหาได7 และผู7เรียนได7ฝ�กฝนส่ิงท่ีเรียนรู7แล7วอย}างสม่ำเสมอเพ่ือให7เกิดทักษะในส่ิงน้ัน 

 

ข-อเสนอแนะ  

ข-อเสนอแนะท่ัวไป 

           จากผลการวิจัยพบว}า ควรมีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู7ให7มีความหลากหลายและเหมาะสมกับยุค

ป�จจุบันอยู}ตลอดเวลา 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1490 ~ 
 

ข-อเสนอแนะในการวิจัยของตdอไป 

           ควรพัฒนาให7สามารถนำไปประยุกตDใช7กับวิชาอ่ืนๆ ได7ต}อไปในอนาคต 
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การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมบนเว็บไซต์ Appgyver 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

The development learning management plan in develop apps available on 

the website Appgyver program for Secondary Education Year 3. 
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บทคัดยDอ 

 การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู7ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 มีวัตถุประสงคD เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนา

แอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 กลุwมตัวอยwางการวิจัย

คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 จำนวน 20 คน โรงเรียนชุมชนวัดโพธ์ิทอง "ปกาสิตวิทยา" จากการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช7ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver 2) สื่อการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์กwอนเรียนและหลังเรียน ตัวแปรต7นคือ แผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรม

บนเว็บไซตD Appgyver ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 สถิติที่ใช7ใน

การวิเคราะหDข7อมูล ได7แกw คwาเฉลี่ย คwาสwวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คwาความเที่ยงตรงของเนื้อหา คwาความยากงwาย

ของแบบทดสอบ คwาความเชื่อมั่น คwาอำนาจจำแนกและสถิติการทดสอบคwาที (T-Test) ผลการวิจัยพบวwา 1) 

ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชัน ในภาพรวมผู7เชี่ยวชาญพบวwา มีความเห

มะสมดี 2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู7 ในภาพรวมผู7เช่ียวชาญพบวwา สื่อการเรียนรู7มีความเหมะสมดี 

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คำสำคัญ :  แผนการจัดการเรียนรู7 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Appgyver 

 

Abstract 

Subject research Developing a learning management plan for developing an 

application on the Appgyver website for Secondary Education Year 3 students. To develop a 
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learning management plan for application development with a program on Appgyver website 

for Secondary Education Year 3 students. 20 students in Secondary Education Year 3, Wat Pho 

Thong Community School "Prasitology" from specific selection Research Tools 1) Appgyver 

App Development Learning Management Plan 2) Appgyver Website Application Development 

Learning Materials 3) Pre-Study Achievement Test The primary variable was the application 

development learning plan with the Appgyver website program. The dependent variable was 

the learning achievement of Secondary Education Year 3 students. The statistics used for data 

analysis were mean, deviation, standard Content fidelity Quiz Difficulty Confidence value The 

classification and statistics of the T-Test were found that 1) the results of quality assessment, 

learning management plan, application development. Overall, the experts found 2) The 

evaluation of the quality of learning materials. Overall, the experts found The learning 

materials were appropriate. 3) The students had a statistically significant improvement in 

academic achievement of 0.05. 

 

Keywords : Learning management plan, Application development, Appgyver 

 

บทนำ 

ป�จจุบันการพัฒนาด7านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรDและการสื่อสารได7นำมาใช7เป�นเครื่องมือ ชwวยในการ

ทำงาน การศึกษา การเรียนรู7ให7มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนรู7เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ผwานมาอาจไมwเพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต7องมีพื้นฐานความรู7และทักษะ

เพ่ือแก7ป�ญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรม สถาบันสwงเสริมการสอนวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี (สสวท.) ได7

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู7เรียนให7ดำรงชีวิตอยูwได7อยwางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จึง

ได7ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูwหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่มุwงเน7นให7ผู7เรียน

ได7พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหD แก7ป�ญหาอยwางเป�นขั้นตอนและเป�นระบบ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ  และ

เป�นผู7ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคwานิยมในการใช7วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีอยwางสร7างสรรคD (วัชรพัฒนD ศรี

คำเวียง, 2563) 

ศ.ดร.ไพฑูรยD สินลารัตนD ได7กลwาววwา การจัดการศึกษาต7องบูรณาการทั้งศาสตรD ศิลป� ชีวิต และ

เทคโนโลยีเข7าด7วยกันอยwางกลมกลืน เพื่อสร7างคนที่สังคมต7องการได7ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

หลากหลาย สอดคล7องและตอบสนองตwอความต7องการของผู7เรียนการเข7าถึงเน้ือหาความรู7มีลักษณะเป�ด Open 

Education Resource เข7าถึงได7งwายยิ่งในยุค สมารDทโฟน Mobile Education การเข7าถึงยิ่งสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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การแสวงหาความรู 7จึงทำได7เร็ว เด็ก เยาวชน ยุคใหมw มีลักษณะเป�นชนพื ้นเมืองดิจิทัล Digital native 

การศึกษายุคใหมw Next Generation Education ต7องเน7นแสวงหา เรียนรู7ได7เอง อยwางท7าทาย สร7างสรรคD

ความรู7ใหมw ตwอยอดความรู7เดิม คิดและประยุกตDใช7ความรู7ให7เกิดประโยชนDได7 เหมาะกับตนเอง สังคมตาม

สถานการณD การจัดการศึกษาที่กwอให7เกิดการทำงานรwวมกันบนไซเบอรD โดยใช7ขีดความสามารถของระบบ

เชื่อมโยงทางฟ�สิคัลกับไซเบอรD ที่มีอุปกรณDสมารDทสมัยใหมwชwวย เชwน สมารDทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ (อัจฉรา อมะ

รักษD, 2563) 

รศ.ยืน ภูwวรวรรณ ได7กลwาววwา ในการจัดการเรียนรู7วิชาวิทยาการคำนวณนั้นผู7เรียนจะต7องมีองคDความรู7 

ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู7 ดังตwอไปนี้นี้ สาระการเรียนรู7เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มุwงหวังให7ผู7เรียนได7

เรียนรู7และมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะหD แก7ป�ญหาเป�นขั้นตอนและเป�นระบบ ประยุกตDใช7ความรู7

ด7านวิทยาการคอมพิวเตอรD เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก7ป�ญหาที่พบในชีวิตจริงได7อยwางมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอยwางสร7างสรรคDเพ่ือแก7ป�ญหาในชีวิตจริง เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร การรวบรวมข7อมูล การประมวลผล การประเมินผลการนำเสนอข7อมูลหรือ

สารสนเทศเพื่อแก7ป�ญหาในชีวิตจริง การค7นหาข7อมูลและแสวงหาความรู7บนอินเทอรDเน็ต การประเมินความ

นwาเช่ือถือของข7อมูล (อัจฉรา อมะรักษD, 2563) 

จากเหตุผลดังกลwาวข7างต7น ผู7วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7ในการพัฒนาแอป

พลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 ที่มีความเหมาะสมกับ

นักเรียนสำหรับการเรียนรู7สอดคล7องกับตัวชี้วัดกลุwมสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรD (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.2 เข7าใจและใช7แนวคิดเชิงคำนวณในการแก7ป�ญหาที่พบในชีวิตจริงอยwางเป�นขั้นตอน

และเป�นระบบ ใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู7 การทำงาน และการแก7ป�ญหาได7อยwางมี

ประสิทธิภาพ รู7เทwาทัน และมีจริยธรรม 

 

วัตถุประสงคTการวิจัย 

 เพื ่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. มาตรฐาน ว 4.2 เข7าใจและใช7แนวคิดเชิงคํานวณในการแก7ป�ญหาที่พบในชีวิตจริงอยwางเป�นขั้นตอน

และเป�นระบบ ใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู7 การทำงาน และการแก7ป�ญหาได7อยwางมี

ประสิทธิภาพ รู7เทwาทันและมีจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
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2. ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) ว 4.2 ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีการบูรณาการกับวิชาอ่ืน 

อยwางสร7างสรรค 

3. เนื้อหาที่นำมาใช7ในการสร7างแผนการจัดการเรียนรู7สำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรมพัฒนาแอป

พลิเคชันบนเว็บไซตD Appgyver 

4. นำเน้ือหาวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันมาทำเป�นส่ือการเรียนรู7 

5. จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียนและหลังเรียน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรตัวอยwางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 

"ปกาสิตวิทยา" จำนวน 20 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 

2. ตัวแปรต7นคือ แผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู7 และสื่อที่ใช7ประกอบในการเรียนรู7ด7วยกระบวนการตามทฤษฎี ADDIE 

MODEL ในการพัฒนาส่ือตามข้ันตอนดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะหD (Analysis) ศึกษาเอกสาร ข7อมูล งานวิจัยท่ีเกี่ยวข7องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

กำหนดเครื่องมือท่ีนำมาใช7ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน วิเคราะหDความเหมาะสมของเครื่องมือและผู7เรียน

สำหรับนำมาออกแบบพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7 

 ขั้นที่ 2 ขั้นออกแบบ (Design) ออกแบบเนื้อหาสื่อที่ใช7ในการสอนพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได7จากการ

เลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมคือโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บไซตD Appgyver แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียนและหลังเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู7 

 ข้ันที่ 3 ขั้นพัฒนา (Develop) จัดทำสื่อในการสอนที่มีเนื้อหาการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีมีรูปภาพ 

ความหมาย โปรแกรมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทำแผนการจัดการเรียนรู7

การพัฒนาแอปพลิเคชันให7มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กwอนเรียน

และหลังเรียน จำนวน 30 ข7อ 

 ขั้นที่ 4 ขั้นนำไปใช7 (Implement) นำแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชัน สื่อที่ใช7ประกอบ

ในการเรียนรู7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กwอนเรียนและหลังเรียน ให7ผู7เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพ แล7วนำมาปรับปรุงแก7ไขตามคำแนะนำของผู7เช่ียวชาญแล7วนำไปใช7จริง 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate) ประเมินผลหลังจากการนำแผนการจัดการเรียนรู7 สื่อการเรียนรู7 

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียนและหลังเรียน หาประสิทธิภาพเพื่อเป�นข7อมูลในการปรับปรุงและ

พัฒนาตwอไป 

4. เคร่ืองมือท่ีใช7ในการวิจัย ประกอบด7วย  

4.1 แผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver  

4.2 ส่ือการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver  

4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียนและหลังเรียน 

  4.4 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

   - การหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver โดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทwาน โดยกำหนดระดับและเกณฑDจากการพิจารณาให7คะแนนตามเกณฑD

ของเบสตD (Best, 1977)  

   - การหาคุณภาพสื่อการเรียนรู7โดยผู7เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทwาน ประเมินโดยใช7ดัชนีความ

สอดคล7อง (IOC) เกณฑDการพิจารณาคwาดัชนีความสอดคล7องท่ีแสดงวwา มีความ สอดคล7องอยูwสูงกวwา 0.5 

   - การหาความยากงwายและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบนำไป ทดลองกับนักเรียน จำนวน 

20 คน (คนละกลุwมกับกลุwมทดลอง) จากนั้นนำผลการสอบมาหาความยากงwายและ ความเชื่อมั่น หาความ

เช่ือม่ันด7วยสูตรคูเดอรD-ริชารDดสัน KR-20 

   - การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กwอนเรียนและหลังเรียน โดยผู7เชี่ยวชาญจำนวน 3 

ทwาน ประเมินโดยใช7ดัชนีความสอดคล7อง (IOC) เกณฑDการพิจารณาคwาดัชนีความสอดคล7องที่แสดงวwา มีความ

สอดคล7องอยูwสูงกวwา 0.5 แสดงวwา แบบทดสอบน้ันวัดได7ตรงจุดประสงคD หรือตรงตามเน้ือหาสามารถใช7ได7 

   - แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู 7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver มาวิเคราะหDโดยใช7สถิติคwาเฉล่ีย สwวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 5. เก็บข7อมูลโดยการนำแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver ไปใช7กับกลุwมทดลอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" 

จากน้ันนำผลคะแนนการทำแบบทดสอบกwอนเรียน และหลังเรียนมาวิเคราะหD 

 6. ผู7วิจัยวิเคราะหDข7อมูลตามวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 

 6. 1 นำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบน

เว็บไซตD Appgyver มาวิเคราะหDโดยใช7สถิติคwาเฉล่ีย สwวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 6.2 การหาความยากงwายและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวwางเรียนและหลัง

เรียนด7วยสูตรคูเดอรD-ริชารDดสัน KR-20 
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 6.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กwอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหDเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระหวwางคะแนนการสอบกwอนเรียน และคะแนนการสอบหลังเรียนโดยใช7สถิติการทดสอบคwาที (T-Test) 

 
ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver ผลการประเมินดังน้ี 

รายการ คDาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. แผนมีองคDประกอบสำคัญครบถ7วนและสัมพันธDกัน 4.67 0.57 ดีมาก 

2. เน้ือหา/สาระการเรียนรู7สอดคล7องกับจุดประสงคD 4.12 0.85 ดี 

3. สอดคล7องของสาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู7หรือตัวช้ีวัด 4.00 1.00 ดี 

4. จุดประสงคDการเรียนรู7พัฒนาผู7เรียนครอบคลุมด7าน K P A 3.67 0.57 ดี 

5. สาระการเรียนรู7เหมาะสมกับเวลา 4.00 1.00 ดี 

6. ส่ือการเรียนรู7สอดคล7องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู7 3.67 0.57 ดี 

7. กิจกรรมการเรียนรู7มีลำดับข้ันตอนเหมาะสมและเน7นผู7เรียน

เป�นสำคัญ 

4.00 0.00 ดี 

8. กิจกรรมการเรียนรู7สwงเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ

นักเรียน 

4.33 0.57 ดี 

9. การวัดและประเมินผลสอดคล7องกับจุดประสงคD/ตัวช้ีวัด/ผล

การเรียนรู7ชัดเจนและเหมาะสม 

3.67 0.57 ดี 

10. นักเรียนได7มีสwวนรwวมในการใช7ส่ือและแหลwงเรียนรู7ได7อยwาง

ท่ัวถึง 

4.33 0.57 ดี 

ภาพรวม 4.04 0.62 ดี 

 

 จากตารางที่ 1 พบวwาผู7เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วย

โปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver มีคwาเฉล่ียเทwากับ 4.04 คwาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทwากับ 0.62 สรุปได7วwา แผนการ

จัดการเรียนรู7มีความเหมะสมดี สามารถนำไปใช7ในการวิจัยได7 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

ผลการประเมินดังน้ี 

รายการ คDาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.00 0.00 ดีมาก 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.33 0.57 ดี 

3. การนำเสนอและข้ันตอนในการลำดับเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

4. ความสอดคล7องระหวwางภาพกับคำบรรยาย 4.67 0.57 ดีมาก 

5. ความถูกต7องขององคDประกอบภาษาท่ีใช7 4.33 0.57 ดี 

6. ความถูกต7องของภาษา 4.33 0.57 ดี 

7. ความเหมาะสมกับกลุwมเป¥าหมาย 5.00 0.00 ดีมาก 

8. เน้ือหาสอดคล7องกับวัตถุประสงคD 4.33 0.57 ดี 

9. ความถูกต7องของเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

10. ความเหมาะสมในการสรุปเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 

ภาพรวม 4.29 0.28 ดี 

 

 จากตารางที่ 2 พบวwาผู7เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรม

บนเว็บไซตD Appgyver มีคwาเฉลี่ยเทwากับ 4.29 คwาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทwากับ 0.28 สรุปได7วwา สื่อการเรียนรู7การ

พัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver มีความเหมะสมดี สามารถนำไปใช7ในการวิจัยได7 

 

ตารางที่ 3 ผลจากการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver ผลการประเมินดังน้ี 

รายการ จำนวนขhอ คะแนนเต็ม SD รhอยละ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวwางเรียน (E1) 20 20 1.39 82.75 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2) 30 30 1.42 83.83 

 

จากตารางที่ 3 พบวwาสื่อการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver ท่ี

ผู7วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุwมทดลองจำนวน 20 คน มีคwาเฉลี่ยของคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิระหวwางเรียนและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเทwากับ 82.75/83.83 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียนและหลังเรียน ผลการประเมินดังน้ี 

 

รายการ จำนวน คDาเฉล่ีย SD t P 

1. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกwอนเรียน 30 10.95 2.70 
-17.364 0.00 

2. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 30 20.50 2.60 

   

  จากตารางที่ 4 พบวwาผู7เรียนหลังจากได7เรียนรู7ตามแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วย

โปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล  

  จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู7ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 พบประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผลดังน้ี  

  จุดมุ wงหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 ผลการวิเคราะหDคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนา

แอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver ในภาพรวมจากผู7เชี ่ยวชาญ 3 ทwาน พบวwา ภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียเทwากับ 4.04 คwาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทwากับ 0.62 สรุปได7วwาแผนการจัดการเรียนรู7มีความเหมาะสม

ดี ผลการวิเคราะหDคุณภาพของส่ือการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver จาก

ผู7เชี่ยวชาญ พบวwา ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทwากับ 4.29 คwาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทwากับ 0.28 ภาพรวมของสื่อมี

ความเหมาะสมดี สามารถนำส่ือการเรียนรู7ไปใช7ได7 

  ผู 7เรียนที ่ได7เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD 

Appgyver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.5 เน่ืองด7วยกwอนเรียนผู7เรียนไมwมีความรู7พ้ืนฐานของการเรียนรู7พัฒนาแอปพลิเคชันเบ้ืองต7น 

 

สรุปผลและขhอเสนอแนะ  

1. สรุปผลการวิจัย 

 ผู7วิจัยได7สร7างแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 จำนวน 6 แผน ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู7การ

พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช7ในการเรียนการสอน เพื่อให7เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู7กับนักเรียนโรงเรียน

ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" จำนวน 20 คน เสริมสร7างความรู7และความเข7าใจในเรื่องของการพัฒนาแอป

พลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver ที่สอดคล7องในรายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาแอปพลิเค
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ชันตามตัวชี้วัดกลุwมสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรD(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐาน ว 4.2 เข7าใจและใช7

แนวคิดเชิงคำนวณในการแก7ป�ญหาที่พบในชีวิตจริงอยwางเป�นขั้นตอนและเป�นระบบ ใช7เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในการเรียนรู7การทำงาน และการแก7ป�ญหาได7อยwางมีประสิทธิภาพ รู7เทwาทัน และมีจริยธรรม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู7ท่ีสูงข้ึนอยwางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

2. ข7อเสนอแนะ 

จากผลการจัดการเรียนรู 7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 มีข7อเสนอแนะดังน้ี 

2.1 การนำแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วยโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 กับนักเรียนควรปรับเพ่ิมระยะเวลาเพ่ิมจากเดิมในแผนการจัดการเรียนรู7ท่ี 

6 ช่ัวโมงเป�น 8 ช่ัวโมงเน่ืองจากในข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันมีความซับซ7อนใช7เวลานาน  

2.2 ลักษณะในการจัดการเรียนรู7เป�นรูปแบบที่ได7ให7ผู7เรียนมีโอกาสได7ลงมือปฏิบัติจริง ทำให7ผู7เรียนได7

ฝ§กประสบการณD ฝ§กการวิเคราะหD การออกแบบ การแก7ป�ญหา การลองผิดลองถูก ซึ่งในลักษณะการเรียนรู7

แบบนี้ทำให7มีความสอดคล7องกับจุดประสงคDการเรียนรู7ตามแผนการจัดการเรียนรู7การพัฒนาแอปพลิเคชันด7วย

โปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 

2.3 สื ่อท่ีใช7ประกอบการเรียนรู 7มีเนื ้อหาบางสwวนที ่ไมwตรงตามโปรแกรมบนเว็บไซตD Appgyver 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันเข7ามาบางสwวนของทางเว็บไซตD 

ควรตรวจสอบและปรับปรุงเน้ือหาตามการเปล่ียนแปลงของโปรแกรมบนเว็บไซตDให7เป�นข7อมูลป�จจุบัน 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค: เพ่ือ 1) การพัฒนาระบบการเปCด – ปCดไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino 

กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  กลุYมเปcาหมายไดHแกY นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 20 คน ไดHมาโดยการสุYม

แบบบังเอิญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคร่ืองมือท่ีใชHในการวิจัย เทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : 

ผYานสมาร:ทโฟนซ่ึงเนHนซอฟต:แวร:ประเภท Open Source และการประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโดย

ผูHเช่ียวชาญ และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติท่ีใชHในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ คYาเฉล่ีย คYาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวYา ประสิทธิภาพ ซ่ึงคYาเฉล่ียผลการประเมินอยูYท่ีระดับมาก 4.44 และ ความพึงพอใจ

ท่ีมีตYอระบบเปCด – ปCด ไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน อยูYในระดับมากท่ีสุด 4.52 

 

คำสำคัญ :  เทคโนโลยี Arduino  สมาร:ทโฟน  ซอฟต:แวร:ประเภท Open Source 

 

Abstract 

The objectives of this research was to 1) develop the light turning on-off system 

using Arduino technology, smartphone, and 2)  study the satisfaction of the students of 

Pibulsongkram Rajabhat University. The sample groups included 20 students from 

Pibulsongkram Rajabhat University who were randomly obtained by Pibulsongkram Rajabhat 

University. The research tools of Arduino technology, case study: via smartphone, focused 

on open source software and performance evaluation by the experts as well as assessing 

student satisfaction. The statistics used in this research were mean and standard deviation. 

The results of the research showed that the efficiency, which the average of the assessment 
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was high at 4.44, and the satisfaction of the light turning on-off system using Arduino 

technology, case study: via smartphone, was at the highest level 4.52. 

 

Keywords: Arduino technology, smartphone, open source software 

 

บทนำ 

ป�จจุบันการความหนHาทางเทคโนโลยีไดHกHาวเขHาสูYยุคของInternet of Things(IOT) เป�นเทคโนโลยียุค

นวัตกรรมกHาวหนHาเพ่ือเช่ือมความสะดวกสบายของผูHใชHเก่ียวกับ ส่ิงของทุกอยYางบนโลกใบน้ีท่ีสามารถเช่ือมตYอ

กับเครือขYาย เพ่ือแลกเปล่ียนและแบYงป�นขHอมูลไดH ซ่ึงเป�นไปไดHต้ังแตYเม็ดยา กลHองบันทึกภาพ นา�ิกา หลอดไฟ 

รถยนต: ไปจนถึงเคร่ืองบิน โดยมีเปcาหมายวYาอุปกรณ:เหลYาน้ีจะเช่ือมโยงขHอมูลระหวYางกันโดยมีมนุษย:เก่ียวขHอง

นHอยท่ีสุด และทำหนHาท่ีเช่ือมประสานระหวYางขHอมูลจากโลกดิจิทัลกับโลกทางกายภาพใหHใกลHชิดกันท่ีสุดอันท่ี

จริงแนวคิดการสรHาง Smart Device เกิดข้ึนต้ังแตYในยุค 1970 โดยมาจากแนวคิดท่ี ช่ือวYา Pervasive 

Computing ท่ีนักพัฒนาสมัยน้ันตHองการสรHางคอมพิวเตอร:ท่ีสามารถใชHงานไดHทุกท่ี ทุกเวลา รองรับขHอมูลไดH

หลาย Format และท่ีสำคัญคือสามารถสYงตYอหนHาท่ีไปยังคอมพิวเตอร:เคร่ืองอ่ืนๆ ไดH ตรงขHามกับ Desktop 

Computing ท่ีเนHนการทำงานจบทุกข้ันตอนภายในเคร่ือง เพราะขHอจำกัดทางกายภาพและระบบในเวลาน้ัน 

สYวนคำวYา Internet of Things เป�นท่ียอมรับวYาเกิดข้ึนในป� 1999 โดย Kevin Ashton, Co-Founder ของ 

Auto-ID Labs MIT นำเสนอ Solution เช่ือมโยงส่ิงของดHวยคล่ืนวิทยุระบุตัวตน )RFID) แกYบริษัท P&G แตY

กลับใชHช่ือในการนำเสนอวYา “Internet of Things” เพ่ืออธิบายคุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีทำใหHส่ิงของ

แลกเปล่ียนขHอมูลระหวYางกันไดHเองทำใหHการทำงานของระบบ Internet of Things จึงไดHเขHามามีบทบาท

สำคัญในยุค Digital Transformationการทำงานของ IoT น้ันตHองเรียกวYาเป�น Ecosystem เลยทีเดียว เพราะ

หากขาดสYวนใดสYวนหน่ึงไปก็จะเกิดความบกพรYองไดH ซ่ึงองค:ประกอบของ IoT ป�จจุบัน ประกอบดHวย Smart 

Device อุปกรณ:ท่ีมีหนHาท่ีเฉพาะ เป�นจุดเร่ิมตHนท่ีตอบโจทย:การใชH IoT โดยจำเป�นตHองมีสYวนประกอบอยYาง 

Microprocessor และ Communication Device อยูYภายในเพ่ือแลกเปล่ียนขHอมูล Smart Device สYงมอบ

ไปยังระบบ ไมYเพียงแตYขHอมูลตามหนHาท่ีเทYาน้ัน แตYยังรวมถึงสภาพของอุปกรณ:ดHวย ผูHใชHจึงไมYตHองเดินทางมา

ตรวจสอบอุปกรณ:ดHวยตัวเองเป�นประจำ Cloud Computing หรือ Wireless Network ส่ือกลางรับสYงขHอมูล

จาก Smart Device ไปยังผูHใชH ซ่ึงมีท้ังการสYงขHอมูลผYานระบบ Wireless ไปยังผูHใชHและการสYงผYาน Cloud 

Computer ซ่ึงการสYงขHอมูลไปยัง Cloud ชYวยรองรับการใชHงาน Smart Device จำนวนมากกวYา ระยะ

ทางไกลกวYารวมถึงอาจมีการติด ต้ังระบบแปลงการแสดงผลขHอ มูลใหH เหมาะกับผูH ใชH ในสYวน น้ี ไดH  

Dashboard สYวนแสดงผลและควบคุมการทำงานในมือของผูHใชH อยูYในรูปของ Device หรือแอปพลิเคชันใน

คอมพิวเตอร:หรือ Smartphone ผูHใชHจะดูขHอมูลท่ี Smart Device สYงมา ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ:และ
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ระบบ รวมถึงถYายทอดคำส่ังใหมYไปยัง Smart Device จากสYวนน้ี ท้ัง 3 สYวนจะตHองทำงานสอดประสานกัน

เพ่ือใหHระบบทำหนHาท่ีไดHลุลYวงและตHองทำไดHเองโดยอัตโนมัติ ผูHใชHมีหนHาท่ีเพียงติดต้ังและซYอมแซมอุปกรณ: รับ

ขHอมูล และอัพเดทการทำงานของ Smart Device ไดHโดยตรงผYาน Dashboard เทYาน้ัน โดยคุณสมบัติท่ีสำคัญ

ของ IoT ก็คือสามารถสYงตYอหนHาท่ีไปยังอุปกรณ:อ่ืน เชYนSmartwatch หรือ Smartband ท่ีเก็บขHอมูลสุขภาพ

เราสYงไปแสดงผลอยYางละเอียดบน Smartphone และ Sensor ตYางๆ  

         Arduino อYานวYา (อา-ดู-อิ-โนY หรือ อาดุยโนY) เป�นบอร:ดไมโครคอนโทรเลอร:ตระกูล AVR ท่ีมีการ

พัฒนาแบบ OpenSource คือมีการเปCดเผยขHอมูลท่ีสะดวกในการใชHคำส่ังดHาน Hardware และ Software ตัว 

บอร:ด Arduino ถูกออกแบบมาใหHใชHงานไดHงYาย ดังน้ันจึงเหมาะสำหรับผูHเร่ิมตHนศึกษา ท้ังน้ีผูHใชHงานยังสามารถ

ดัดแปลง เพ่ิมเติม พัฒนาตYอยอดท้ังตัวบอร:ด หรือโปรแกรมตYอไดHอีกดHวย Auduino น้ันไดHใชHชิป AVR เป�นหลัก

ใน Auduino แทบรุYน สาเหตุมาจากไมโครคอนโทรเลอร:ของตะกูล AVR น้ันมีความทันสมัย ในชิปในบางตัว

สามารถเช่ือมตYอผYาน USB ไดH โดยตรง สามารถใชH กับคอมพิวเตอร:สมัยใหมY ไดH เป�นอยYางดี และใน

ไมโครคอนโทรเลอร:ตะกูล AVR ยังมีสYวนของโปรแกรมพิเศษท่ีเรียกวYา Bootloader อยูYในระดับลYางกวYาสYวน

โปรแกรมปกติ ซ่ึงจะเป�นสYวนโปรแกรมท่ีจะถูกเรียกข้ึนมากYอนการเรียกโปรแกรมปกติ ทำใหHสามารถเขียนส่ัง

ใหHทำงานใดๆก็ไดH กYอนการเรียกโปรแกรมปกติ ทำใหH Arduino น้ันอาศัยสYวนโปรแกรมแกรมพิเศษน้ีในการทำ

ใหHชิปสามารถโปรแกรมผYานพอร:ตอนุกรมชนิด UART ไดH จึงทำใหHการเขียนโปรแกรมลงไปในชิปใชHเพียง USB 

to UART ก็เพียงพอแลHว แตYการโปรแกรมดHวยการใชHโปรโตคอล UART ก็มีขHอเสียตรงท่ีตHองใชHเวลาในการบูต

เขHาโปรแกรมปกติประมาณ 1 – 2 วินาที 

  ผูHวิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบการเปCด – ปCดไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ท

โฟน เพ่ือใหHเกิดประสิทธิภาพในการควบคมุการเปCด ปCด ไฟหHองเรียนแบบอัจฉริยะ 

  

วัตถุประสงคD 

1. เพ่ือการพัฒนาระบบการเปCด – ปCดไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชHงานระบบการเปCด – ปCดไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino 

กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน 

 

ขอบเขต 

 Internet of Things (IoT) คือ การท่ีอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ตYางๆ สามารถเช่ือมโยงหรือสYงขHอมูลถึง

กันไดHดHวยอินเทอร:เน็ต โดยไมYตHองปcอนขHอมูล การเช่ือมโยงน้ีงYายจนทำใหHเราสามารถส่ังการควบคุมการใชHงาน

อุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ตYางๆ ผYานทางเครือขYายอินเตอร:เน็ตไดH ไปจนถึงการเช่ือมโยงการใชHงานอุปกรณ:

อิเล็กทรอนิกส:ตYางๆ ผYานทางเครือขYายอินเตอร:เน็ตเขHากับการใชHงานอ่ืนๆ จนเกิดเป�นบรรดา Smart ตYางๆ 
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ไดHแกY Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation 

ท้ังหลายท่ีเราเคยไดHยินน่ันเอง ซ่ึงแตกตYางจากในอดีตท่ีอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:เป�นเพียงส่ือกลางในการสYงและ

แสดงขHอมูลเทYาน้ันกลYาวไดHวYา Internet of Things น้ีไดHแกYการเช่ือมโยงของอุปกรณ:อัจฉริยะท้ังหลายผYาน

อินเทอร:เน็ตท่ีเรานึกออก เชYน แอปพลิเคชัน แวYนตากูเกิลกลาส รองเทHาว่ิงท่ีสามารถเช่ือมตYอขHอมูลการว่ิง ท้ัง

ความเร็ว ระยะทาง สถานท่ี และสถิติไดHนอกจากน้ัน Cloud Storage หรือ บริการรับฝากไฟล:และประมวลผล

ขHอมูลของคุณผYานทางออนไลน: หรือเราเรียกอีกอยYางวYา แหลYงเก็บขHอมูลบนกHอนเมฆ เป�นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเราใชH

งานบYอยๆแตYไมYรูHวYาเป�นหน่ึงในรูปแบบของ Internet of Things สมัยน้ีผูHใชHนิยมเก็บขHอมูลไวHในกHอนเมฆมาก

ข้ึน เน่ืองจากมีขHอดีหลายประการ คือ ไมYตHองกลัวขHอมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ท้ังยังสามารถกำหนดใหHเป�น

แบบสYวนตัวหรือสาธารณะก็ไดHเขHาถึงขHอมูลไดHทุกท่ีทุกเวลาดHวยอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ใดๆผYานเครือขYาย

อินเตอร:เน็ต แถมยังมีพ้ืนท่ีใชHสอยมาก มีใหHเลือกหลากหลาย ชYวยเราประหยัดคYาใชHจYายไดHอีกดHวย เน่ืองจากเรา

ไมYตHองเสียเงินซ้ืออุปกรณ:จัดเก็บขHอมูล เชYน ฮาร:ดไดร:ฟ หรือ Flash drive ตYางๆ 

 

แนวคิด Internet of Things 

 เดิมมาจาก Kevin Ashton บิดาแหYง Internet of Things ในป� 1999 ในขณะท่ีทำงานวิจัยอยูYท่ี

มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เขาไดHถูกเชิญใหHไปบรรยายเร่ืองน้ีใหHกับ

บริษัท Procter & Gamble (P&G)  เขาไดHนำเสนอโครงการท่ี ช่ือวYา  Auto-ID Center ตYอยอดมาจาก

เทคโนโลยี RFID ท่ีในขณะน้ันถือเป�นมาตรฐานโลกสำหรับการจับสัญญาณเซ็นเซอร:ตYางๆ( RFID Sensors) วYา

ตัวเซ็นเซอร:เหลYาน้ันสามารถทำใหHมันพูดคุยเช่ือมตYอกันไดHผYานระบบ Auto-ID ของเขา โดยการบรรยายใหHกับ 

P&G ในคร้ังน้ัน Kevin ก็ไดHใชHคำวYา Internet of Things ในสไลด:การบรรยายของเขาเป�นคร้ังแรก โดย Kevin 

นิยามเอาไวHตอนน้ันวYาอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ใดๆก็ตามท่ีสามารถส่ือสารกันไดHก็ถือเป�น “internet-like” หรือ

พูดงYายๆก็คืออุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ท่ีส่ือสารแบบเดียวกันกับระบบอินเตอร:เน็ตน่ันเอง โดยคำวYา “Things” ก็

คือคำใชHแทนอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ตYางๆเหลYาน้ันตYอมาในยุคหลังป� 2000 มีอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ถูกผลิต

ออกจัดจำหนYายเป�นจำนวนมากท่ัวโลก จึงเร่ิมมีการใชHคำวYา Smart ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Smart Device, Smart Grid, 

Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ตY างๆ เหลY า น้ี  ลH วน ถูกฝ� ง  RFID 

Sensors เสมือนกับการเติม ID และสมอง ทำใหHมันสามารถเช่ือมตYอกับโลกอินเตอร:เน็ตไดH ซ่ึงการเช่ือมตYอ

เหลYาน้ันเองก็เลยมาเป�นแนวคิดท่ีวYาอุปกรณ:เหลYาน้ันก็ยYอมสามารถส่ือสารกันไดHดHวยเชYนกัน โดยอาศัยตัว 

Sensor ในการส่ือสารถึงกัน น่ันแปลวYานอกจาก Smart Device ตYางๆจะเช่ือมตYออินเตอร:เน็ตไดHแลHว ยัง

สามารถเช่ือมตYอไปยังอุปกรณ:ตัวอ่ืนไดHดHวย 

Internet of Things และ Big Data ป�จจุบัน Internet of Things สามารถตอบสนองความตHองการ

ทางดHานการใชHงานของเราไดHมากข้ึน สาเหตุเพราะอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ตYางๆมีราคาถูกลง ทำใหHเกิดการใชH
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งานจริงมากข้ึน มีการคHนพบ Use Case ใหมYๆในธุรกิจ ทำใหHผูHผลิตไดHเรียนรูHและคอยแกHโจทย: เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหHตรงใจผูHใชH กYอใหHเกิดนวัตกรรมใหมYๆ ย่ิงไปกวYาน้ัน Internet of Things มีการเช่ือมโยงกัน

อยYางเป�นระบบ เราจึงเร่ิมเห็นธุรกิจท่ีหันมาใหHความสนใจ Internet of Things ในแงYท่ีมันสามารถชYวย

แกHป�ญหาทางธุรกิจ ทางสังคม และชYวยแกHไขป�ญหาชีวิตประจำวันไดH โดยการนำเอาขHอมูลหรือ Big Data เขHา

มาใชHในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตHองการของแตYละรูปแบบ ถึงตรงน้ีแลHวคงจะสงสัยใชYม้ัยคะวYา Big data 

เก่ียวขHองอยYางไรกับ Internet of Things 

Big Data คือ ขHอมูลขนาดมหาศาลท่ีเกิดข้ึน ไมYมีโครงสรHางชัดเจน หน่ึงในตัวอยYางท่ีเราจะเห็นไดHงYาย

คือขHอมูลจากยุคโซเชียล ผูHใชHเป�นคนสรHางข้ึนมา ซ่ึงนอกจากเน้ือหาในโลกออนไลน:แลHว ยังมีขHอมูลอีกประเภท

หน่ึงคือ   ขHอมูลจากอุปกรณ:ท่ีเราใชHหรือสวมใสY เชYน สายรัดวัดชีพจรตอนออกกำลังกาย ตัวอยYางเชYน แบรนด:

ไนก้ีต้ังโจทย:ข้ึนมาวYา เราจะรูHไดHอยYางไรวYาลูกคHาซ้ือรองเทHาแลHวนำไปใสYว่ิงจริง แตYตอนน้ีพิสูจน:ไดHแลHวเพราะวYา

ไนก้ีใชH IoT กับสินคHาของเขา ย่ิงไปกวYาน้ันตอนน้ีลูกคHาไมYไดHผลิตขHอมูลท่ีนำไปสูY Big Data จากการโพสต: คอม

เมนต: กดไลค: หรือแชร:เพียงอยYางเดียว แตYเกิดจากกิจกรรมในไลฟ¤สไตล:ท่ีธุรกิจหรือแบรนด:นำไปจับคูYกับสินคHา 

แลHวสรHางเป�นเน้ือหาท่ีโดนใจผูHรับสารข้ึนมา ส่ิงสำคัญคือ ขHอมูลพวกน้ีบอกวYามีอะไรเกิดข้ึนไดHอยYางเดียว ส่ิง

สำคัญกวYาคือ ธุรกิจ องค:กร และแบรนด:ตYางๆ จะเปล่ียนขHอมูลพวกน้ีเป�นประโยชน:ไดHอยYางไร ทำอยYางไรขHอมูล

จึงจะสามารถบอกไดHวYา ‘ทำไมส่ิงตYางๆเหลYาน้ันถึงเกิดข้ึน’ จุดน้ีจึงทำใหHเรารูHจักความตHองการท่ีแทHจริงของ

ผูHบริโภค (Consumer Insight) และรูHวYาตHองทำอยYางไรใหHธุรกิจหรือบริการของเราจะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

Blynk คือ Application สำเร็จรูปสำหรับงาน IOT มีความนYาสนใจคือการเขียนโปรแกรมท่ีงYาย ไมY

ตHองเขียน App เองสามารถใชHงานไดHอยYาง Real time สามารถเช่ือมตYอ Device ตYางๆเขHากับ Internet ไดH

อ ยY า งงY ายด าย  ไมY วY าจ ะ เป� น  Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi น ำม าแสด งบ น 

Application ไดHอยYางงYายดาย แลHวท่ีสำคัญ Application Blynk ยังฟรี และ รองรับในระบบ IOS และ 

Android อีกดHวย เป�นอะไรท่ีนYาสนใจมากๆใชYไหมครับ คราวน้ีเรามาเร่ิมกันเลย 

โมเดล Thailand 4.0 ถือเป�นแนวคิดของรัฐบาลไทยโดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือขับเคล่ือนประเทศไทยใหH

หลุด จากกับดักประเทศรายไดHปานกลาง และมุYงสูYการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเนHนระบบเศรษฐกิจ

แบบสรHาง คุณคYา (value-based economy) ท่ีมีการเพ่ิมมูลคYาและศักยภาพในภาคการผลิตและบริการท่ีเป�น

รากฐานของ ระบบเศรษฐกิจในป�จจุบันของประเทศไทย ผYานการใชHนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด 

สรHางสรรค: 

จากการศึกษาขHางตHน ผูHวิจัยจึงไดHเกิดแนวคิดในกการพัฒนาระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย 

Internet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน โดยการทำงานของการควบคุมหHองอัจฉริยะควบคุม

ผYานพลิเคช่ันแบบสมาร:ทโฟน เป�นระบบการประมวลท่ีใชไมโครโปรเซสเซอร:บนบอร:ด Arduinoท่ีออกแบบ
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โดยเฉพาะ เป�นระบบเครือขYายไวไฟท่ีใชHการเขียนคำส่ัง เหลYาน้ันผYานแอปพลิเคช่ันบนมือถือไดHอยYางมี

ประสิทธิภาพ 

 

วิธีการดำเนินการ 

1. การออกแบบส่ิงประดิษฐ: 

 ออกแบบโดยการนำส่ิงของมาประยุกต:ใชH ใชHกลYองในการครอบบอร:ดและอุปกรณ:ตYางๆ 

2. การดำเนินการสรHางส่ิงประดิษฐ: (เคร่ืองมือ, อุปกรณ:, วิธีการ) 

 Arduino เป�นโมดูล ESP32 จากทาง Espressif มีความสามารถเป�นไมโครคอนโทรลเลอร:ท่ี

สามารถเช่ือมตYอ WiFi ไดH และสามารถเช่ือมตYอบลูทูธไดH, Hi-Link โมดูลแปลงไฟขนาดเล็ก Hi-Link มาแลHว

ครับ แปลง 220V เป�นไฟตรง 

3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐ: 

ทดสอบโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 20 คน ไดHมาโดยการสุYมแบบบังเอิญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐ: 

จากการทดลองโหลดโปรแกรมและการใชHงานจำนวน 5 คร้ังในกลุYมทดลอง 20 คน สามารถใชHงานไดH

โดยการใสYอิเมลเดียวกัน 

 

 

อภิปรายผล  

 การพัฒนาระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวยInternet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ท

โฟนเป�นการพัฒนา เคร่ืองมือตHนแบบเพ่ือทำการทดลองการเปCด-ปCดไฟฟcาในหHองเรียนผYานการใชHสมาร:ทโฟน 

การพัฒนา โดยใชHโปรแกรมArduino ในการเขียนชุดคำส่ังดHวยคอมพิวเตอร:ลงสูYบอร:ด Arduino NodeMCU 

ESP32 wroom 32d ModuleในสYวนของการเรียกใชHงานอุปกรณ:น้ันใชHแอปพลิเคชัน.Blynk.ลักษณะเดYนของ

ระบบการ เปCด-ปCดไฟฟcา มีการใชHงานงYายไมYซับซHอนเน่ืองจากการ ออกแบบสYวนติดตYอผูHใชHเพ่ือใหHงYายตYอการใชH

งานสามารถทำการเปCด –ปCดไฟผYาน สมาร:ทโฟนไดHทุกทีทุกเวลาท่ีมีการเช่ือมตYvอินเตอร:เน็ตซ่ึงจากการพัฒนา

ระบบน้ีสYงผลใหHลดการใชH พลังงานไฟในกรณีเปCดไฟฟcาท้ิงไวHเป�นผลใหHเกิดการประหยัดพลังงานมากข้ึน อีกท้ัง

ยังชYวยลดอัตราการเกิดไฟฟcาลัดวงจรและไฟไหมHไดHผูHวิจัยไดHดำเนินการพัฒนาระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะ

ดHวย Internet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1507 ~ 
 

  

    

 แสดงการเช่ือมตYอระหวYางตัวควบคุมกับปล๊ักเสียบอุปกรณ:ไฟฟcาภายในกลYอง อุปกรณ:ตHนแบบการ

พัฒนาระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟนและคำส่ัง 

เพ่ือจุดควบคุมการปCด เปCดไฟ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดHานการใชHระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of 

Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน 

ดHานประสิทธิภาพ X S.D ความหมาย 

1.ดHานการนำเขHาขHอมูล (Input) 4.33 0.58 มาก 

2.ดHาน กระบวนการทำงาน (Process) 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.ดHานการขHอมูล (Output)และ แสดงผล 4.33 0.58 มาก 

คYาเฉล่ีย 4.44 0.58 มาก 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชHระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of 

Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน 

การใชHระบบกรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน X S.D ความหมาย 

1.ความเหมาะสมของการใชHระบบ 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

2.ความเหมาะสมของการเรียกใชHแอปพลิเคช่ัน Blynk 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

3.ความรวดเร็วในการตอบสนองการใชHงานการปCด –เปCดไฟ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

4.การเขHาถึงสัญญาณการใชHงานงYายและสะดวก 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

5.ความงYาย (User Friendly)ของการใชHงานระบบ 4.30 0.48 มาก 

6.การจัดการเร่ืองสิทธิในการเขHาถึงระบบเปCด- ปCด งYาย สะดวก 4.40 0.52 มาก 
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7.ความเหมาะสมในการใชHโปรแกรมรวมกับสมาร:ทโฟน 4.10 0.32 มาก 

8.ความเป�นประโยชน:ในการใชHงานระบบเปCด-ปCดไฟอัจฉริยะ 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

9.ความสามารถปCดแอปพลิเคช่ันคHางไวHเพ่ือใชHงานระบบเปCด –ปCด ไฟ สะดวก 

และงYาย 

4.10 0.32 มาก 

10.เป�นโปรแกรมท่ีใหHความสะดวกในการใชHงาน 4.30 0.48 มาก 

คYาเฉล่ีย 4.52 0.28 มากท่ีสุด 

 

 การประเมินความพึงพอใจในการใชHระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of Things(IOT) 

กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน มีการ ประเมิน2รูปแบบ คือการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูHเช่ียวชาญ 

และประเมินความพึงพอใจของ ผูHใชHงานผลการประเมินโดยผูHใชHงานท่ีเก่ียวขHองพบวYา ประสิทธิภาพของระบบท่ี

ไดHพัฒนาอยูYในระดับท่ีดีมาก (X=4.44 สYวนผลการประเมินความพึงพอใจตYอการใชHการพัฒนาระบบควบคุม

หHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟนโดยผูHใชHงาน พบวYา ผูHใชHงานมี 

ความพึงพอใจตYอการพัฒนาระบบควบคุมหHองเรียนอัจฉริยะดHวย Internet of Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYาน

สมาร:ทโฟน โดยรวมอยูYในระดับ มากท่ีสุด ( ̅x=4.51) 

 

สรุปผลและขWอเสนอแนะ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค: เพ่ือ 1) การพัฒนาระบบการเปCด – ปCดไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino 

กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม  กลุYมเปcาหมายไดHแกY นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 20 คน ไดHมาโดยการสุYม

แบบบังเอิญมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคร่ืองมือท่ีใชHในการวิจัย เทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : 

ผYานสมาร:ทโฟนซ่ึงเนHนซอฟต:แวร:ประเภท Open Source และการประเมินประสิทธิภาพการทดสอบโดย

ผูHเช่ียวชาญ และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติท่ีใชHในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ คYาเฉล่ีย คYาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวYา ประสิทธิภาพ ซ่ึงคYาเฉล่ียผลการประเมินอยูYท่ีระดับมาก 4.44 และ ความพึงพอใจ

ท่ีมีตYอระบบเปCด – ปCด ไฟดHวยเทคโนโลยี Arduino กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟน อยูYในระดับมากท่ีสุด 4.52 

ขWอ เสนอแนะจากการวิ จัยการพัฒนาระบบควบคุมหHองเรียน อัจฉริยะดH วย Internet of 

Things(IOT) กรณีศึกษา : ผYานสมาร:ทโฟนเป�นงานตHนแบบในการควบคุมอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ทางดHานไฟฟcา 

โดยสามารถปรับเปล่ียนคำส่ังในการทำงานผYานบอร:ดArduino NodeMCU ESP32 wroom 32d Module 

ควบคุมอุปกรณ:ดHานอ่ืนๆ ไดHอีก เชYน การเปCดปCด แอร: และการควบคุมการรดน้ำตHนไมHแบบต้ังเวลาเปCดปCดตาม

ความตHองการใชHงานของผูHใชHไดHอยYางมีประสิทธิภาพ 
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 บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค:เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัล ปHญหาในการอDานดิจิทัล และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDานดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุDมตัวอยDางที่ใชRในการวิจัยครั้งน้ีไดRแกD นิสิตระดับปริญญา

ตรี คณะมนุษยศาสตร: สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1 ปUการศึกษา 2563 จำนวน  

137 คน เครื่องมือที่ใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล ไดRแกD แบบสอบถาม ซึ่งผDานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

โดยการหาคDาความตรงตามเนื้อหาไดRคDาดัชนีความสอดคลRองมากกวDา 0.5 และมีคDาความเที่ยงทั้งฉบับ 0.94  

วิเคราะห:ขRอมูลโดยหาคDาความถี ่ รRอยละ คDาเฉลี ่ย สDวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test independent  

ผลการวิจัย พบวDา นิสิตสDวนใหญDเปmนเพศหญิง ศึกษาชั้นปUที่ 1 สDวนใหญDสมาร:ตโฟนเปmนอุปกรณ:สำหรับการ

อDานดิจิทัล และใชRเวลาในการอDานดิจิทัลแตDละครั้งไมDเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับวัตถุประสงค:ในการอDานดิจิทัลคือ

เพ่ือความบันเทิง สนุกสนาน คลายเครียดโดยเนRนอDานเนื้อหาดRานบันเทิงมากที่สุด อDานจากสารสนเทศประเภท

สื่อสังคมออนไลน:ทางอุปกรณ:สมาร:ทโฟน มีลักษณะการอDานแบบกวRางขวาง ใชRฟHงก:ชันการคRนหาคำภายใน

เนื้อหาที่อDาน และบันทึกขRอมูลท่ีอDานดRวยการจับภาพหนRาจอเพื่อเก็บไวRอDานเองหรือแชร:ใหRกับผูRอื่น สDวนเหตุผล

ที่เลือกอDานในรูปแบบดิจิทัลเพราะสามารถอDานสารสนเทศดิจิทัลไดRทันทีที่ตRองการและอDานไดRทุกที่ทุกเวลา 

โดยมีปHญหาในการอDานดิจิทัลในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาใน

การอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตที่ศึกษาในระดับชั้นปUแตกตDางกันมีพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDาน

ดิจิทัลโดยรวมไมDแตกตDางกัน 

 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการอDาน พฤติกรรมการอDานดิจิทัล  สภาพแวดลRอมดิจิทัล  นิสิตสารสนเทศศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to study reading behavior,  problems of digital reading a n d 

compa r i s on  o f  reading behavior a nd  problems of digital reading of Information Studies 

Students at Srinakharinwirot University. The samples consisted of 137 undergraduate 

Information Studies students registered in term 1 academic year 2020. Questionnaire was used 

as a research tool for data collection. Which passed the tool quality examination by finding 

the content consistency, got a consistency index greater than 0.5 and the whole version of 

accuracy 0.94. The data analyze were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-

test independent. The results showed that the student of the respondents were female 1st 

year study. For the most part, a smart phone is a digital reading device. The purpose of reading 

digital is for entertainment, fun, relieve stress, focus on reading entertainment content the 

most. Read from social media information on smartphone device. Extensive reading was the 

most common reading style among the samples. Throughout reading, students often use 

certain features such as word search, and save the information by capture to read later or 

share with others. The reason of choosing digital reading was that the samples could read 

whenever and wherever they needed. The students of the samples spent Less than 1 hour 

for reading. As for the problems of the digital reading was at a moderate level. Lastly, the 

undergrade students behave similarly and have similar problems which did not depend on 

year. 

 

Keywords : Reading behavior; Digital environment;  Information Studies students 

 

บทนำ  

ในชDวงหลายทศวรรษที่ผDานมาอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:และอินเทอร:เน็ตไดRมีการพัฒนาและนำมาใชR

รDวมกัน ทำใหRการติดตDอสื่อสารและการเขRาถึงขRอมูล ความรูR และขDาวสารเปmนไปไดRอยDางสะดวก รวดเร็ว และ

ทันสมัยเพียงแคDใชRอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:และอินเทอร:เน็ตเปmนตัวกลางในคRนหาสารสนเทศดิจิทัลที่ตRองการ  

ทำใหRผูRคนจึงหันมารับขRอมูลขDาวสารจากชDองทางออนไลน: และทำกิจกรรมตDาง ๆ ผDานอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:

มากขึ้น รวมถึงขRอมูลสารสนเทศตDาง ๆ ที่อยูDในรูปของสื่อสิ่งพิมพ:มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูDในรูปของสื่อดิจิทัล 

เชDน หนังสืออิเล็กทรอนิกส: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส: บทความขDาวสารที่ปรากฎบนเว็บไซต:หรือสื่อออนไลน:  

เปmนตRน ดRวยเหตุนี้ทำใหRบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ:ลดลง และหันมานำเสนอทางออนไลน:มากขึ้น แตDผูRอDานไมDไดR
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อDานหนังสือนRอยลง เพียงแคDเปลี่ยนพฤติกรรมการอDานจากการอDานสื่อสิ่งพิมพ:หันมาอDานสื่อดิจิทัลผDานอุปกรณ:

อิเล็กทรอนิกส:แทน ดังนั ้นผู Rผลิตสื ่อตRองมีการศึกษาพฤติกรรมของผู RอDานและทำงานรDวมกับผู Rพัฒนา              

แอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาใหRนDาสนใจ ตรงกับความตRองการของผูRใชR และสรRางคุณลักษณะเดDนของฟHงก:ชันท่ีชDวย

อำนวยความสะดวกใหRแกDผูRอDานในการอDานและการใชRงาน เพื่อดึงดูดกลุDมผูRอDานใหRเขRามาใชRแอปพลิเคชัน 

(Shabani, Naderikharaji, & Abedi, 2011; กิตติมา พลเทพ, 2560; สถาบันสDงเสริมการสอนวิทยาศาสตร:

และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560; สมศักด์ิ พันธ:ศิริ & สินทรัพย: ยืนยาว, 2560) 

สำหรับประเด็นการอDานของคนไทยและทัศนคติตDอการอDานหนังสือของคนไทยเปmนหัวขRอสำคัญท่ี 

แวดวงการศึกษาและสื่อมวลชนกลDาวถึงและใหRความสนใจตลอดมานับจากอดีตจนถึงปHจจุบันเพราะการอDาน

เปmนพื้นฐานสำคัญที่ทำใหRคนไดRรับความรูR ทันขDาวสาร ทันเหตุการณ: ชDวยใหRเกิดการกRาวหนRาในการพัฒนา

การศึกษา อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหRดีขึ้น ตลอดจนทำใหRมีโลกทัศน:กวRาง และยังชDวยใหRเกิด

ความเพลิดเพลิน ชDวยผDอนคลายความตึงเครียด เปmนตRน แตDจากการสำรวจเกี่ยวกับการอDานในอดีตมักสะทRอน

ใหRเห็นถึงปHญหาการไมDมีพฤติกรรมรักการอDานของคนไทย ในขณะที่ยุคปHจจุบันคนไทยมีทัศนคติที่ดีตDอการอDาน

เนื่องจากมองเห็นถึงประโยชน:และความจำเปmนของการอDานและตระหนักถึงประโยชน:ของคุณคDาในการอDาน

มากขึ้น อีกทั้งมีพฤติกรรมการอDานที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมดังที่กลDาวมาขRางตRน ดังนั้นพฤติกรรมการอDานของ

คนยุคนี้จึงไมDไดRจำกัดขอบเขตเพียงแคDการอDานแบบตัวเลDมตามลักษณะทางกายภาพเทDานั้น อีกทั้งเนRนไปท่ี

พฤติกรรมการอDานดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอDานดิจิทัลจึงเกี่ยวกับการกระทำหรือการ

แสดงออกที่เกี่ยวขRองกับการอDานขRอมูลบนสื่อดิจิทัล โดยใชRอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:และอินเทอร:เน็ตเปmนสื่อกลาง

ในการเขRาถึงขRอมูลสารสนเทศ เชDน การอDานหนังสืออิเล็กทรอนิกส: หนังสือพิมพ:ออนไลน: นิตยสารออนไลน: อDาน

สารสนเทศจากเว็บไซต: แอปพลิเคชัน หรือแมRแตDอDานสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน: เปmนตRน (Kesterson, 

2015; Keiko, Emi, Yosuke, & Yukiko, 2017; Hahnel, Goldhammer, Krohne, & Naumann, 2018) ซ่ึง

จากการศึกษางานวิจัยเบ้ืองตRนพบวDามีงานวิจัยที่เนRนศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอDานดิจิทัลมากขึ้น เชDน 

การศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศอิหรDาน (Shabani, Naderikharaj 

& Reza Abedi, 2011) พฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชRสมาร:ตโฟนในประเทศจีน 

(Liu & Huang, 2016) และพบวDามีเพียงงานเดียวที่ศึกษากับกลุDมตัวอยDางในสาขาบรรณารักษศาสตร:และ

สารนิเทศศาสตร:ไดRแกDการศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยครู

แหDงชาติไตRหวัน (Chen & Ke, 2016)  

ปHจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดRมีการนำเทคโนโลยีและบริการอินเทอร:เน็ตไรRสายทั่วท้ัง

มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการใหRบริการตDาง ๆ ผDานชDองทางออนไลน: และนิสิตยDอมมีพื้นฐานในการใชRงานผDาน

ระบบออนไลน:เปmนทุนเดิมอยูDแลRว ไมDวDาจะเปmนการติดตามขDาวสารผDานเว็บไซต: หรือแฟนเพจเฟซบุ�ก รวมไปถึง

การตรวจสอบขRอมูลสDวนตัว อาทิเชDน ตารางเรียน ผลการเรียน กิจกรรม และปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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ในขณะท่ีหลักสูตรสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร:เปmนอีกหลักสูตรหนึ่งที่เนRนการจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับรายวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรDวมกับการใชR

เครื่องมือออนไลน:ตDาง ๆ สนับสนุนการเรียนรูRของผูRเรียน อาจารย:ผูRสอนใชRระบบบริหารจัดการรายวิชาแบบ

ออนไลน:ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือเปmนส่ือกลางในการติดตDอส่ือสาร การสDงงานอยDางเปmนระบบ มีการใชRส่ือการ

เรียนการสอนที่เนRนใหRผูRเรียนอDานผDานสื่อใหมD ผูRเรียนจึงสามารถศึกษาคRนควRาดRวยตนเองไดRอยDางอิสระทั้งจาก

ระบบบริหารจัดการรายวิชาที่จัดเตรียมไวRและจากฐานขRอมูล รวมถึงแหลDงอินเทอร:เน็ตที่ผูRสอนแนะนำ เพื่อเปmน

แหลDงคRนควRาขRอมูลประกอบการเรียนและการทำกิจกรรมที่ไดRรับมอบหมาย ผูRเรียนจึงมีโอกาสในการศึกษา

คRนควRาและใชRสารสนเทศผDานการอDานในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นสภาพแวดลRอมทางการเรียนการสอนของ

หลักสูตรจึงสอดคลRองกับพฤติกรรมการเรียนของผูRเรียนที่เปmนคนรุDนใหมD และมีบริบทที่ทำใหRผู Rเรียนเกิด

พฤติกรรมการอDานดิจิทัลมากขึ้นทั้งจากการออกแบบการเรียนการสอนที่เนRนการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศเขRามา

ชDวยเปmนเครื่องมือในการเรียนรูR และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขRองยังไมD

ปรากฎวDามีงานวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนิสิตสารสนเทศศึกษา ทำใหRผูRวิจัยมีความสนใจที่จะ

ศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDานดิจิทัลของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา โดยผลวิจัยที่ไดR

จะเปmนประโยชน:ตDออาจารย:ผูRสอนในการวางแผนออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรูR และใชRในการจัด

สภาพการเรียนรูRในสภาพแวดลRอมดิจิทัลใหRเหมาะสมกับผูRเรียน ตลอดจนใชRเปmนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

ในภาพรวมเพ่ือใหRสามารถจัดการเรียนการสอนไดRมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. เพ่ือศึกษาปHญหาในการอDานดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมและปHญหาในการอDานดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำแนกตามระดับช้ันปU 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 นิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาท่ีมีระดับช้ันปUตDางกันมีพฤติกรรมและปHญหาในการอDานดิจิทัลแตกตDางกัน 
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ขอบเขตและวิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

  ประชากรที่ใชRในการวิจัยครั้งนี้ ไดRแกD นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปUที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปUการศึกษา 2563 

จำนวน 171 คน สำหรับกลุDมตัวอยDางที่ใชRในการวิจัยใชRวิธีการสุDมอยDางงDายจากประชากรขRางตRนไดRจำนวนสิ้น 

137 คน ซึ่งมากกวDาจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไวRในตารางกำหนดขนาดกลุDมตัวอยDางของเครจซีและมอร:แกน 

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชXในการวิจัย มีข้ันตอนในการสรRางเคร่ืองมือ ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาคRนควRาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวขRองกับพฤติกรรมการอDานดิจิทัล ปHญหาใน

การอDานดิจิทัล และประเด็นท่ีเก่ียวขRองเพ่ือใชRเปmนแนวทางในการสรRางแบบสอบถาม  

 2.2 สรRางแบบสอบถามเปmนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล โดยแบDงออกเปmน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที ่ 1 ขRอมูลทั ่วไปของผู RตอบแบบสอบถามประกอบดRวยเพศ ระดับชั ้นปU อุปกรณ:

อิเล็กทรอนิกส:ท่ีเปmนของสDวนตัว และเวลาในการอDานดิจิทัล มีลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอDานดิจิทัล ในดRานวัตถุประสงค:ในการอDานดิจิทัล ประเภทของ

สารสนเทศดิจิทัล เนื้อหาของสารสนเทศดิจิทัล อุปกรณ:ในการอDานดิจิทัล ลักษณะการอDานดิจิทัล ฟHงก:ชัน

ควบคูDกับการอDานดิจิทัล วิธีการบันทึกขRอมูลจากอDานดิจิทัล และเหตุผลที่เลือกอDานในรูปแบบดิจิทัล มีลักษณะ

เปmนแบบมาตรประมาณคDา 5 ระดับ (5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 นRอย 1 นRอยท่ีสุด) 

  ตอนท่ี 3 ปHญหาในการอDานดิจิทัล มีลักษณะเปmนแบบมาตรประมาณคDา 5 ระดับ  

 2.3 ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผูRทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน โดยใชRการประเมินความตรงตาม

เนื้อหา ไดRคDาดัชนีความสอดคลRอง (IOC) มากกวDา 0.5 และวิเคราะห:หาคDาความเที่ยงโดยรวมเทDากับ 0.94 ถือ

วDาเปmนเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสามารถนำไปใชRไดR จากน้ันทำการปรับปรุงแกRไขตามขRอเสนอแนะตDาง ๆ และจัดทำ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ:โดยใชRเคร่ืองมือ Google form ในการเก็บรวบรวมขRอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขXอมูล และการวิเคราะหDขXอมูล 

 ผูRวิจัยไดRดำเนินการเก็บรวบรวมขRอมูล และวิเคราะห:ขRอมูลโดยใชRโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป โดย

วิเคราะห:ตามข้ันตอน ดังตDอไปน้ี 

  3.1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสอบถาม วิเคราะห:ขRอมูลใชRวิธีการหาคDาความถ่ีและคDารRอยละ 

  3.2 ขRอมูลพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาการอDานดิจิทัล วิเคราะห:ขRอมูลโดยใชRคDาเฉล่ีย 

และสDวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปลผลของคDาเฉล่ียตามเกณฑ: ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, น. 103) 

  คDาเฉล่ีย 4.51 – 5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 

   คDาเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง ระดับมาก 
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   คDาเฉล่ีย 2.51 – 3.50   หมายถึง   ระดับปานกลาง 

   คDาเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดับนRอย 

   คDาเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดับนRอยท่ีสุด 

  3.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาใน

การอDานดิจิทัล จำแนกตามระดับช้ันปUโดยใชRสถิติ t-test แบบ Independent 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขRอมูลทั่วไปของผูRตอบแบบสอบถาม พบวDา นิสิตสDวนใหญDเปmนเพศหญิง จำนวน 92 คน (รRอยละ 

67.2)  ศึกษาอยูDในระดับในระดับชั้นปUที่ 1 จำนวน 45 คน (รRอยละ 32.8) สDวนใหญDมีอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ท่ี

เปmนของสDวนบุคคลคือสมาร:ตโฟน จำนวน 128 คน (รRอยละ 93.43) และใชRเวลาในการอDานดิจิทัลแตDละครั้งไมD

เกิน 1 ช่ัวโมง (รRอยละ 44.53) (ตารางท่ี 1)  

 

ตารางท่ี 1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสอบถาม 

ขXอมูลท่ัวไป จำนวน (n) รXอยละ 

• เพศ   

ชาย 45 32.8 

หญิง 92 67.2 

• ช้ันปf   

ช้ันปU 1 45 32.8 

ช้ันปU 2 24 17.5 

ช้ันปU 3 30 21.9 

ช้ันปU 4 38 27.7 

• อุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDท่ีมีเปhนของส'วนบุคคล    

คอมพิวเตอร:ต้ังโต�ะ  44 32.11 

คอมพิวเตอร:พกพา  103 75.18 

สมาร:ตโฟน       128 93.43 

แท็บเล็ต  59 43.06 
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• ระยะเวลาในการอ'านดิจิทัล (ต'อคร้ัง)   

ไมDเกิน 1 ช่ัวโมง 61 44.53 

มากกวDา 1 ถึง 3 ช่ัวโมง 51 37.23 

มากกวDา 3 ช่ัวโมงข้ึนไป 25 18.25 

 

2. พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล มีดังน้ี (ตารางท่ี 2)   

2.1 ดRานวัตถุประสงค:ในการอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตมีวัตถุประสงค:ในการอDานดิจิทัลเพื่อความบันเทิง 

สนุกสนาน คลายเครียดอยูDในระดับมากที่สุด อยูDในระดับมาก รองลงมาคือ อDานเพื่อติดตามขRอมูลขDาวสารและ

เหตุการณ:ปHจจุบันอยูDในระดับมาก และอDานเพ่ือประกอบการเรียนและงานท่ีไดRรับมอบหมายอยูDในระดับมาก ตามลำดับ 

2.2 ดRานประเภทของสารสนเทศดิจิทัล พบวDา นิสิตอDานจากส่ือสังคมออนไลน:มากท่ีสุด อยูDในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ เว็บไซต:อยูDในระดับมากท่ีสุด และการ:ตูนอิเล็กทรอนิกส:ในระดับมาก ตามลำดับ 

2.3 ดRานเน้ือหาของสารสนเทศดิจิทัล พบวDา นิสิตอDานเน้ือหาบันเทิงมากท่ีสุด อยูDในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ การเมืองและสถานการณ:ทางสังคม และสุขภาพ ความงาม อาหารอยูDในระดับมาก ตามลำดับ 

2.4 ดRานอุปกรณ:ในการอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตใชRสมาร:ตโฟนอยูDในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

คอมพิวเตอร:พกพาอยูDในระดับมาก และแท็บเล็ตอยูDในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

2.5 ดRานลักษณะการอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตอDานแบบกวRางขวางมากที ่สุด อยูDในระดับมาก 

รองลงมาคือ อDานแบบรวดเร็วโดยคRนหาคำสำคัญเพื่อจับใจความท่ีตRองการอยูDในระดับมาก และอDานแบบ

ละเอียดเพ่ือทำความเขRาใจอยDางลึกซ้ึงอยูDในระดับมาก ตามลำดับ 

2.6 ดRานฟHงก:ชันควบคูDกับการอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตมีการใชRฟHงก:ชันการคRนหาคำภายในเนื้อหาท่ี

อDานมากที่สุด อยูDในระดับมาก รองลงมาคือ การหมุนจอแนวตั้ง/แนวนอนอยูDในระดับมาก และการคลิกลิงก:

ขRอมูลเช่ือมโยงจากเน้ือหาท่ีอDานไปยังแหลDงขRอมูลอ่ืน ๆ อยูDในระดับมาก ตามลำดับ 

2.7 ดRานวิธีการบันทึกขRอมูลจากอDานดิจิทัล พบวDา นิสิตบันทึกโดยใชRวิธีการจับภาพหนRาจอเพื่อเก็บไวR

อDานเองหรือการแชร:ใหRกับผูRอื่นมากที่สุด รองลงมาคือ คัดลอกและวางขRอมูลลงในโปรแกรมอื่นอยูDในระดับมาก 

และบันทึกขRอมูลท่ีตRองการไวRในอุปกรณ:จัดเก็บขRอมูลตDาง ๆ เพ่ืออDานแบบออฟไลน:อยูDในระดับมาก ตามลำดับ 

2.8 ดRานเหตุผลที่เลือกอDานในรูปแบบดิจิทัล พบวDา นิสิตสามารถอDานสารสนเทศดิจิทัลไดRทันทีท่ี

ตRองการและอDานไดRทุกที่ทุกเวลาอยูDในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใชRงานผDานอุปกรณ:

อิเล็กทรอนิกส:อยูDในระดับมากท่ีสุด และมีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานท่ีอยูDในระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล 

พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล X! S.D. แปลผล 

• ดXานวัตถุประสงคDในการอ'านดิจิทัล    

1. เพ่ือติดตามขRอมูลขDาวสารและเหตุการณ:ปHจจุบัน 4.34 0.73 มาก 

2. เพ่ือประกอบการเรียนและงานท่ีไดRรับมอบหมาย 4.31 0.71 มาก 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูRและทักษะตDาง ๆ 3.76 0.84 มาก 

4. เพ่ือความบันเทิง สนุกสนาน คลายเครียด 4.69 0.73 มากท่ีสุด 

5. เพ่ือใหRไดRขRอมูลมาใชRในการติดตDอพูดคุย  3.74 1.01 มาก 

• ดXานประเภทของสารสนเทศดิจิทัล    

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส:  3.23 1.11 ปานกลาง 

2. วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส:  2.80 0.99 ปานกลาง 

3. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส: 2.67 1.11 ปานกลาง 

4. หนังสือพิมพ:อิเล็กทรอนิกส:  2.61 1.15 ปานกลาง 

5. วิทยานิพนธ:/วิจัยอิเล็กทรอนิกส: 2.74 1.21 ปานกลาง 

6. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส: 3.35 1.10 ปานกลาง 

7. เว็บไซต: 4.51 0.70 มากท่ีสุด 

8. นวนิยายอิเล็กทรอนิกส: 3.70 1.33 มาก 

9. การ:ตูนอิเล็กทรอนิกส: 3.93 1.17 มาก 

10. ส่ือสังคมออนไลน: 4.85 0.47 มากท่ีสุด 

• ดXานเน้ือหาของสารสนเทศดิจิทัล    

1. เน้ือหาท่ีเก่ียวขRองกับสาขาท่ีกำลังศึกษา 3.81 0.90 มาก 

2. เน้ือหาท่ีไมDใชDสาขาวิชาท่ีเรียนแตDมีความสนใจ 3.89 0.87 มาก 

3. การศึกษา 3.82 0.79 มาก 

4. ธุรกิจ การเงิน และทางดRานเศรษฐกิจ 3.15 1.06 ปานกลาง 

5. การเมืองและสถานการณ:ทางสังคม 4.09 0.93 มาก 

6. เทคโนโลยี  มือถือและคอมพิวเตอร: 3.87 1.00 มาก 

7. สุขภาพ ความงาม อาหาร 4.03 0.89 มาก 

8. จิตวิทยา และพัฒนาตนเอง 3.68 0.91 มาก 

9. ส่ิงแวดลRอม ธรรมชาติ และพลังงาน 3.42 1.02 ปานกลาง 

10. การทDองเท่ียว 3.83 1.06 มาก 
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พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล X! S.D. แปลผล 

11. ศิลปะและวัฒนธรรม 3.74 1.06 มาก 

12. กีฬา 2.95 1.29 ปานกลาง 

13. แฟช่ันและการแตDงกาย 3.96 1.05 มาก 

14. บันเทิง  4.67 0.60 มากท่ีสุด 

• ดXานอุปกรณDในการอ'านดิจิทัล    

1. คอมพิวเตอร:ต้ังโต�ะ  2.72 1.40 ปานกลาง 

2. คอมพิวเตอร:พกพา 3.55 1.31 มาก 

3. สมาร:ตโฟน  4.86 0.50 มากท่ีสุด 

4. แท็บเล็ต 3.03 1.71 ปานกลาง 

• ดXานลักษณะการอ'านดิจิทัล    

1. อDานแบบรวดเร็วโดยคRนหาคำสำคัญเพ่ือจับใจความท่ีตRองการ     

    (Skim&Scan) 

4.07 0.83 มาก 

2. อDานแบบละเอียดเพ่ือทำความเขRาใจอยDางลึกซ้ึง (Intensive) 3.99 0.79 มาก 

3. อDานแบบกวRางขวาง (Extensive) 4.36 0.85 มาก 

4. อDานแบบเจาะลึก (In depth) 3.58 0.99 มาก 

5. อDานแบบเปmนลำดับ (Linear) 3.77 1.03 มาก 

6. อDานแบบไมDเปmนลำดับ (Non-Linear) 3.07 1.24 ปานกลาง 

• ดXานฟoงกDชันควบคู'กับการอ'านดิจิทัล    

1. การใชRบุ�กมาร:ก  3.96 1.01 มาก 

2. การคRนหาคำภายในเน้ือหาท่ีอDาน 4.10 0.90 มาก 

3. การยDอขยายหนRาจอ  3.89 1.03 มาก 

4. การคลิกลิงก:ขRอมูลเช่ือมโยงจากเน้ือหาท่ีอDานไปยังแหลDงขRอมูลอ่ืน ๆ 3.97 0.87 มาก 

5. การปHกหมุดตำแหนDงเน้ือหาท่ียังอDานไมDจบ 3.58 1.13 มาก 

6. การทำไฮไลท:เนRนขRอความ  3.42 1.26 ปานกลาง 

7. การกดขRอความเพ่ืออDานออกเสียงใหRฟHง  3.10 1.24 ปานกลาง 

8. การแบDงปHนเน้ือหาท่ีอDานไปยังแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ 3.58 1.13 มาก 

9. การจดบันทึกเพ่ิมเติมลงในเน้ือหาบนไฟล:อิเล็กทรอนิกส:ท่ีกำลังอDาน 3.39 1.19 ปานกลาง 

10. การสแกน  QR Code 3.09 1.13 ปานกลาง 

11. การหมุนหนRาจอแนวต้ัง/แนวนอน 4.07 1.13 มาก 
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พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล X! S.D. แปลผล 

• ดXานวิธีการบันทึกขXอมูลจากอ'านดิจิทัล    

1. คัดลอกและวางขRอมูลลงในโปรแกรมอ่ืน  3.95 1.03 มาก 

2. ใชRวิธีการจับภาพหนRาจอเพ่ือเก็บไวRอDานเองหรือการแชร: 4.40 0.84 มาก 

3. บันทึกขRอมูลท่ีตRองการไวRในอุปกรณ:จัดเก็บขRอมูลตDาง ๆ เพ่ือ 

   อDานแบบออฟไลน: 

3.92 1.14 มาก 

4. บันทึก/ตัดปะขRอมูลท่ีตRองการไวRในพ้ืนท่ีออนไลน: 3.38 1.21 ปานกลาง 

5. ส่ังพิมพ:เน้ือหาท่ีอDานออกมาเปmนกระดาษ 2.55 1.32 ปานกลาง 

6. จดบันทึกดRวยมือใสDกระดาษหรือสมุดโนRต 3.25 1.27 ปานกลาง 

7. อDานอยDางเดียวไมDมีการบันทึก 3.26 1.33 ปานกลาง 

• ดXานเหตุผลท่ีเลือกอ'านในรูปแบบดิจิทัล    

1. สามารถเขRาถึงและอDานสารสนเทศดิจิทัลไดR สDวนใหญDไมDเสียคDาใชRจDาย 4.52 0.75 มากท่ีสุด 

2. สามารถอDานสารสนเทศดิจิทัลไดRทันทีท่ีตRองการและทุกท่ีทุกเวลา 4.63 0.63 มากท่ีสุด 

3. มีความสะดวกรวดเร็วในการใชRงานผDานอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส: 4.60 0.68 มากท่ีสุด 

4. อDานแลRวสามารถเช่ือมโยงไปยังแหลDงสารสนเทศภายนอกไดR 

   สะดวกรวดเร็ว  

4.33 0.77 มาก 

5. สารสนเทศดิจิทัลมีความทันสมัยและมีการปรับปรุงทันเหตุการณ: 4.45 0.73 มาก 

6. มีฟHงก:ชันชDวยอำนวยความสะดวกในการอDานและจัดเก็บขRอมูล 

   ไวRอDานคร้ังตDอไป 

4.27 0.85 มาก 

7. ขRอมูลดิจิทัลสามารถสามารถเก็บออนไลน:ไดR ทำใหRการเก็บ    
   รักษางDายและประหยัดเน้ือท่ีในการเก็บขRอมูล 

4.41 0.75 มาก 

8. สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรูRผDานชDอง 

   แสดงความคิดเห็นไดR 

3.92 1.10 มาก 

9. ทำใหRไมDเสียเวลาในการไปหาขRอมูลเหมือนส่ือส่ิงพิมพ: ซ่ึงตRอง 

   เดินทางออกไปหาท่ีหRองสมุด 

4.36 0.83 มาก 

10. มีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานท่ี 4.58 0.76 มากท่ีสุด 

 

 3. ปoญหาในการอ'านดิจิทัล พบวDา นิสิตมีปHญหาโดยรวมอยูDในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปmนราย

ขRอพบวDา นิสิตมีปHญหามากที่สุดคือ มีโฆษณามารบกวนในขณะที่กำลังอDานหรือกำลังเขRาถึงเนื้อหาที่ใชRงานมาก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1520 ~ 
 

ที่สุดอยูDในระดับมาก รองมาคือ มีปHญหาสุขภาพจากการอDานหรือใชRอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:เปmนเวลานานอยูDใน

ระดับมาก (ตาราง 3) 

ตารางท่ี 3 ปoญหาในการอ'านดิจิทัล 

ปoญหาในการอ'านดิจิทัล X̅ S.D. แปลผล 

1. ไมDมีอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:สDวนตัว 1.93 1.15 นRอย 

2. มีคDาใชRจDายคDาอินเทอร:เน็ต หรือซ้ือสารสนเทศดิจิทัลท่ีตRองการ 2.83 1.29 ปานกลาง 

3. มีปHญหาสุขภาพจากการอDานหรือใชRอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:เปmน 

   เวลานาน 

3.51 1.13 มาก 

4. การถูกจำกัดสิทธ์ิไมDใหRดาวน:โหลดสารสนเทศดิจิทัลท่ีตRองการ 

   อDานเน่ืองจากตRองจDายเงินซ้ือ 

3.15 1.20 ปานกลาง 

5. มีปHญหาทางดRานภาษาตDางประเทศในการอDานดิจิทัล 3.29 1.10 ปานกลาง 

6. ไมDทราบวิธีการเขRาถึงสารสนเทศดิจิทัลท่ีตRองการ 2.57 1.19 ปานกลาง 

7. เน้ือหาดิจิทัลท่ีมียังไมDตรงกับความตRองการ 3.05 1.10 ปานกลาง 

8. มีโฆษณาท่ีมารบกวนในขณะท่ีกำลังอDานหรือกำลังเขRาถึงเน้ือหา 

   ท่ีใชRงาน 

3.88 1.14 มาก 

9. สัญญาณอินเทอร:เน็ตมีความลDาชRา 3.15 1.23 ปานกลาง 

รวม 3.04 0.80 ปานกลาง 

 

  4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ'านดิจิทัลและปoญหาในการอ'านดิจิทัลของนิสิต พบวDา นิสิตท่ี

ศึกษาในระดับชั้นปUแตกตDางกันมีพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDานดิจิทัลโดยรวมไมDแตกตDางกัน 

อยDางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมDเปmนไปตามสมมติฐานการวิจัย (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ'านดิจิทัลและปoญหาในการอ'านดิจิทัลของนิสิตตามระดับช้ันปf 

             การอ'านดิจิทัล 
ช้ันปf 1-2  ช้ันปf 3-4 

t P 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

พฤติกรรมการอDานดิจิทัล 3.68 0.44 3.72 0.33 -0.64 0.52 

ปHญหาในการอDานดิจิทัล 3.03 0.87 3.04 0.71 -0.08 0.94 

*P< .05 
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อภิปรายผล  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDานดิจิทัลของนิสิต พบประเด็นท่ีนDาสนใจ

เพ่ือนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1. พฤติกรรมการอ'านดิจิทัล จากการศึกษาที่พบวDานิสิตมีเหตุผลที่เลือกอDานในรูปแบบดิจิทัล เพราะ

สามารถอDานสารสนเทศดิจิทัลไดRทันทีที่ตRองการและอDานไดRทุกที่ทุกเวลา โดยเนRนอDานเนื้อหาสาระดRานบันเทิง

เพื่อความบันเทิงสนุกสนาน คลายเครียดจากอุปกรณ:สมาร:ตโฟนจากสื่อสังคมออนไลน:และเว็บไซต:มากที่สุด 

อาจเปmนเพราะตRองการผDอนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและการศึกษาตDาง ๆ การอDานหรือการรับสาร

ดRานบันเทิงนอกเหนือจากเนื้อหาสาระวิชาที่เรียนจึงเปmนอีกทางหนึ่งที่ทำใหRรูRสึกผDอนคลายไดR  และสื่อสังคม

ออนไลน:และเว็บไซต:เปmนแหลDงที่นิสิตสามารถเขRาถึงไดRงDาย ไดRตลอดเวลาอยDางสะดวก และรวดเร็วจากสมาร:ต

โฟนที่มีสDวนตัว อีกทั้งสามารถอDานไดRตามความสนใจของตนเองอยDางอิสระ ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ

สมหญิง มงคลธง (2558) และ Lee (2018) ที่พบวDา ผูRเรียนในวัยน้ีมีความสนใจเรื่องความบันเทิง และการ

พักผDอนหยDอนใจ อีกทั้งการอDานเพื่อความบันเทิงเปmนการแสวงหาความสุขอยDางนึง และสื่อออนไลน:และ

เว็บไซต:เปmนแหลDงรวบรวมเพ่ือนท่ีมีความสนใจเหมือนกันเอาไวRดRวยกัน และเปmนแหลDงท่ีสามารถติดตามขDาวสาร

ไดRรวดเร็วที่สุด และนิสิตนักศึกษาสDวนใหญDมีสมาร:ตโฟนเปmนอุปกรณ:สDวนตัว (นิตติยา ศรีคง, 2556) สDวน

ลักษณะการอDานดิจิทัล การใชRฟHงก:ชันควบคูDกับการอDาน ตลอดจนวิธีการบันทึกขRอมูลจากการอDานดิจิทัล พบวDา 

นิสิตมักอDานแบบกวRางขวาง รวมถึงการอDานแบบรวดเร็วโดยคRนคำสำคัญเพื่อจับใจความที่ตRองการ เวลาอDานจะ

ใชRฟHงก:ชันการคRนหาคำภายในเนื้อหาที่อDาน มีการหมุนหนRาจอแนวตั้งและแนวนอนตามความถนัด และเมื่อจะ

คลิกลิงก:ขRอมูลที่เชื่อมโยงไปยังแหลDงขRอมูลอื่น ๆ เพื่ออDานตDอ โดยนิยมบันทึกขRอมูลท่ีอDานดRวยการจับภาพ

หนRาจอ (capture) เพ่ือเก็บไวRอDานเองหรือการแชร: อาจเปmนเพราะนิสิตเปmนผูRเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปmนการ

เรียนโดยเนRนใหRผูRเรียนศึกษาคRนหาดRวยตนเองคDอนขRางมาก ผูRเรียนจึงจำเปmนตRองศึกษาคRนควRาและอDานเนื้อหา

เพื่อทำความเขRาใจและเมื่อมีขRอมูลใหRอDานจำนวนมากการอDานคRนคำสำคัญจึงเปmนการอDานแบบเลือกเพื่อเลือก

เฉพาะจุดหรือเฉพาะสDวนเน้ือหาที่เกี่ยวขRองกับความตRองการในการนำไปใชRงานของผูRเรียน ผลวิจัยดังกลDาว

สอดคลRองกับงานวิจัยของกิตติมา พลเทพ (2560) ท่ีพบวDา ผูRอDานมีลักษณะอDานแบบรวดเร็วโดยคRนคำสำคัญเพ่ือ

จับใจความที่ตRองการ และสอดคลRองกับงานวิจัย Bold & Wagstaff (2017) ที่พบวDา บุคคลมักใชRฟHงก:ชันการ

คRนหาคำภายในเนื้อหาที่ชDวยในการคRนคำที่ตRองการ โดยไมDตRองนั่งอDานเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมด และใชRการหมุน

หนRาจอเพื่อใหRเหมาะกับการเนื้อหาที่อDาน มีการใชRฟHงก:ชันการหมุนหนRาจอใหRเหมาะกับเนื้อหาที่อDาน และคลิก

ลิงก:ขRอมูลเชื่อมโยงจากเนื้อหาท่ีอDานไปยังแหลDงขRอมูลอื่น ๆ รวมทั้งกับงานวิจัยของกิตติมา พลเทพ (2560) 

และ Khatri (2020) ที่พบวDา นิสิตมักคัดลอก วางหรือดาวน:โหลดขRอมูลลงในโปรแกรมที่สามารถบันทึกขRอมูล

ไดR โดยบันทึกในอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:ที่อDาน สำหรับผลการเปรียบเทียบเมื่อจำแนกตามระดับชั้นปUที่พบวDา

นิสิตที่มีระดับชั้นปUตDางกันมีพฤติกรรมการอDานดิจิทัลและปHญหาในการอDานดิจิทัลโดยรวมไมDแตกตDางกัน อาจ
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เปmนเพราะนิสิตท้ังสองกลุDมอยูDในวัยท่ีใกลRเคียงกันมากและการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรท่ีมี

การใชRระบบบริหารจัดการรายวิชาและการใหRนิสิตศึกษาคRนควRาจากการอDานดRวยตนเองสDวนหนึ่งตามรายวิชา

ตDาง ๆ ที่อาจารย:ในหลักสูตรบริหารจัดการในแตDละชั้นปUไมDแตกตDางกัน จึงไมDพบความแตกตDางของพฤติกรรม

อยDางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พันธ:ศิริ และสินทรัพย: ยืนยาว (2560) ที่พบวDา 

นิสิตท่ีมีช้ันปUการศึกษา อายุ แตกตDางกันมีพฤติกรรมการอDานไมDแตกตDางกัน  

2. ปoญหาในการอ'านดิจิทัล พบวDา นิสิตมีปHญหาและอุปสรรคในการอDานมากที่สุดในเรื่องโฆษณาที่มา

รบกวนในขณะที่กำลังอDานหรือกำลังเขRาถึงเนื้อหาที่ใชRงาน อาจเปmนเพราะโดยทั่วไปแลRวการเขRาถึงขRอมูลทาง

เว็บไซต: ยูทูป มักจะมีโฆษณาในลักษณะปmอปอัพหรือการขึ้นมาแสดงบดบังเนื้อหาที่อDาน หรือแมRแตDเขRามา

แทรกในขณะที่อDานหรือดูขRอมูลนั้น ๆ มักมีลักษณะของการโฆษณาเพื่อใหRเขRาถึงมวลชนจำนวนมากโดยมี

จุดมุDงหมายหลักเพื่อตRองการชักจูงผูRอDานและตRองการใหRตัดสินใจซื้อสินคRาหรือเพื่อสDงเสริมการขายผลิตภัณฑ:

ตDาง ๆ อยูDแลRว ซึ่งสอดคลRองกับการทำโฆษณาในสื่อดิจิทัลในปHจจุบันที่มักปรากฎมากกวDาหนึ่งครั้งตDอการเขRา

เว็บไซต:หนึ่งครั้งและเปmนโฆษณาในลักษณะที่เรียกรRองความสนใจ ซึ่งอาจทำใหRเกิดการรบกวนทางสายตาของ

ผูRใชRงานเว็บไซต:ไดR (ภาวุธ พงษ:วิทยภานุ และสุธน โรจน:อนุสรณ:, 2551) ดังน้ันหากผูRใชRงานไมDตRองการเสีย

คDาใชRจDายในการตัดโฆษณารบกวน เชDน ยูทูปที่มีทางเลือกใหRผูRใชRงานเสียคDาใชRจDายเพื่อไมDใหRมีโฆษณารบกวน

ขณะอDาน/ดูไดR หรือรู RจักวิธีการใชRโปรแกรมซDอนโฆษณา โดยเฉพาะในวัยนิสิตนักศึกษาที่ไมDตRองการเสีย

คDาใชRจDายเพิ่มเติม จึงอาจไมDสามารถหลีกเลี่ยงความรบกวนในสDวนน้ีและเปmนอุปสรรคตDอการอDานไดR สอดคลRอง

กับงานวิจัยของ Liu & Huang (2016) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใชR

สมาร:ตโฟนแลRวพบวDาผูRเรียนมักมีปHญหาเกี่ยวกับการอDานที่มีโฆษณามารบกวนและตRองคDาใชRจDายอินเทอร:เน็ต

เพิ่มขึ้นเมื่อมีการดาวน:โหลดขRอมูล เชDนเดียวกับงานวิจัยของ กิตติมา พลเทพ (2560) ที่ผูRเรียนมีปHญหาเกี่ยวกับ

การเสียคDาใชRจDายในการซ้ือหรือดาวน:โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส:ซ่ึงเปmนอุปสรรคตDอการอDานอิเล็กทรอนิกส: 

 

สรุปผล 

 จากการวิจัยสรุปผลการวิจัยไดR ดังน้ี 

 1. นิสิตมีพฤติกรรมการอDานสDวนใหญDอยูDในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายดRานพบวDา ดRานเหตุผลท่ี

เลือกอDานในรูปแบบดิจิทัล มีคDาเฉล่ียรายขRอสูงกวDาดRานอ่ืน ๆ 

 2. นิสิตมีปHญหาในการอDานอยูDในระดับปานกลาง คือ มีโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่กำลังอDานหรือ

กำลังเขRาถึงเน้ือหาท่ีใชRงาน และมีปHญหาสุขภาพจากการอDานหรือใชRอุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส:เปmนเวลานาน 
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ขXอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยทำใหRทราบพฤติกรรมการอDานดิจิทัล ความสนใจในการอDาน รวมถึงปHญหาในการอDาน

ดิจิทัลซึ่งสามารถใชRเปmนแนวทางใหRอาจารย:ผูRสอนสามารถจัดเตรียมสภาพแวดลRอมทางการเรียน และสื่อการ

สอนในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมใหRกับผูRเรียนและหาแนวทางในการสDงเสริมการอDานไดRอยDางเหมาะสม ในขณะ

ท่ีหRองสมุดอาจใชRเปmนขRอมูลสำหรับการวางแผนการจัดซื้อทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัลและจัดเตรียมอุปกรณ:

ดิจิทัลท่ีสนับสนุนพฤติกรรมการอDานดิจิทัลของผูRเรียนในหRองสมุดใหRเหมาะสมและตรงกับความตRองการ 
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เครื่องอบแห+งพลังงานแสงอาทิตย6สำหรับการอบแห+งเมล็ดโกโก+ 

Dryer using solar for Cocoa beans Processing  
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1,2 สาขาเทคโนโลย ีคณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

Tel : 081-7980923, E-mail:r_pongpun@hotmail.com 

 

  

บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค9เพื่อออกแบบและสรBางรวมถึงหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแหBงพลังงาน

แสงอาทิตย9สำหรับอบแหBงเมล็ดโกโกBสำหรับชุมชน อีกท้ังเปOนการเพ่ิมมูลคQาของผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 

โดยทำการทดลองกับกลุQมเกษตรกรผูBปลูกโกโกB บBานคลองกลาย ตำบลสระแกBว อำเภอทQาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช เครื่องอบแหBงมีขนาดพื้นที่รับแสงรวม 120 ตารางเซนติเมตร จากการหาประสิทธิภาพของ

เครื่องอบแหBงที่สรBางขึ้น พบวQาอุณหภูมิภายในตูBอบแหBงสูงสุดท่ี 59.70 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิ

แวดลBอมเฉล่ีย 31.39 องศาเซลเซียส เมล็ดโกโกBมีความช้ืนเร่ิมตBนรBอยละ 55.6 เปอร9เซ็นต9 ใชBระยะเวลาอบแหBง

ประมาณ 16 ช่ัวโมง โดยเมล็ดโกโกBมีความช้ืนสุดทBายรBอยละ 6.89 เปอร9เซ็นต9 

 

คำสำคัญ :  เมล็ดโกโกBแหBง  เคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 

 

Abstract 

This research aims to build dryer using solar for cocoa beans for the community. 

Including the efficiency of solar dryers and to increase the value of agricultural production in 

the community, helping to increase revenue. By experimenting with the cocoa growers Klong 

Klai, Sa Kaeo sub-district, Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat province. The total area for 

drying was 120 cm2. The efficiency of the drying room showed that the average maximum 

temperature is 59.70 °C while the maximum ambient temperature at 31.39°C. The solar dryer 

to reduced the initial moisture contents of cocoa beans 55.6 % to dry beans with 6.89% within 

16 hours  

 

Keywords: Dried cocoa beans, Solar dryer 
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บทนำ 

โกโกB (Cocoa) เปOนไมBยืนตBน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานแกมไขQกลับหรือรูปขอบขนาน ดอกเดี่ยว

หรือออกเปOนกระจุก ที่ลำตBนและกิ่งกBาน กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง เกสรตัวผูBที่เปOนหมันสีมQวงเขBม ปลายยอดสี

ขาว ผลสดรูปไขQแกมกระสวย ผิวยQน เมื่อสุกสีมQวงหรือเหลือง เมล็ดรูปกระสวยสีน้ำตาล มีแหลQงกำเนิดอยูQใน

แถบลุQมน้ำอเมซอนตอนบน ในประเทศไทยมีแหลQงปลูกโกโกB อยูQหลายจังหวัด เชQน ชุมพร สุราษฎร9ธานี 

นครศรีธรรมราช กระบี่ ประจวบคีรีขันธ9 ระนอง พังงาและ สมุทรสงคราม เปOนตBน  ) สำนักงานขBอมูลสมุนไพร

,2014  (โกโกBจะเปOนพืชเศรษฐกิจที ่มีอนาคตเนื ่องจากทั่วโลกมีความตBองการมากนำไปผลิตช็อกโกแลต 

เคร่ืองสำอาง อาทิ ลิปสติก ยาทาเล็บ ฯลฯ เฉล่ียป�ละ 2 หม่ืนตัน ราคาเมล็ดแหBงมีแนวโนBมจะขยับข้ึนไปสูงกวQา

ป�จจุบันที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท โดยเฉพาะผลผลิตโกโกBที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย9หรือออร9แกนิกจะ

ไดBรับความสนใจมากเปOนพิเศษ ซ่ึงถือวQาตลาดโกโกBในไทยมีโอกาสขยายตัว จึงเริ่มมีเกษตรกรใหBความสนใจ

ปลูกโกโกBมากขึ้นดBวย เพราะราคาดี โดยพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศ อยูQที่ 5,464.39 ไรQ และพื้นที่เก็บเกี่ยว 

4,090.66 ไรQ สQวนใหญQอยูQในภาคเหนือ คิดเปOนพื้นที่ 3,957.59 ไรQ ซึ่งจังหวัดที่ปลูกมาก คือ นQาน เชียงราย

ลำปาง ตาก ภาคตะวันออกก็ปลูกมากเชQนกันโดยมีพื้นที่เพาะปลูก 586.48 ไรQ จังหวัดที่ปลูกมาก คือ จันทบุรี 

(ศิริพร เหลียงกอบกิจ, 2560) สQวนพื้นที่ภาคใตBนั้นภายหลังราคายางที่ตกต่ำ ทำใหBรัฐบาลมีแนวคิดสQงเสริมการ

ปลูกโกโกBขึ้นมา เพราะตลาดดูจะสดใสกวQาจึงมีการเสนอใหBปลูกแซมไปกQอนดีกวQาโคQนไปทั้งหมดหรือการปลูก

ทดแทนการทำสวนยางพาราที่อายุเกิน 25 ป� หรือใหBน้ำยางนBอย  ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ9 

ไดBวางแผนเบื้องตBน ศึกษาขBอมูลดBานการตลาดทั้งในและตQางประเทศ สภาพพื้นที่เหมาะสม ที่ใดBสามารถปลูก

ทดแทนยางเกQาหรือปลูกแซมในสวนยาง สวนปาล9มหรือสวนมะพรBาวไดB 

จากการศึกษากลุQมเครือขQายเกษตรกรผูBปลูกโกโกB ในพ้ืนท่ีลุQมน้ำคลองกลาย ตำบลสระแกBว อำเภอ       

ทQาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวQาเปOนแหลQงผลิตโกโกBสำคัญของนครศรีธรรมราช โกโกBกลายเปOนสินคBา

ทางการเกษตรที่ผลิตไดBไมQมากนักจากตBนโกโกBที่มีพื้นที่ปลูกอยูQแบบแซมพืชสวนอื่นกลายเปOนผลผลิตที่มีราคาดี 

แตQไมQเพียงพอกับความตBองการของตลาดที่กำลังขยายตัว โกโกBจึงถูกใหBความสนใจอีกครั้งจากการที่รัฐบาลและ

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีนโยบายสQงเสริมเปOนพืชทดแทนยางพารา ระยะนี้มีราคาขึ้นมากและมีจุดรับซื้อสำคัญ

หลายจุด เชQน อำเภอเกาะสมุยและอำเภอทุQงสง ราคาในขณะนี้ผลสดตQอ 1 ผลมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม

ประมาณ 7-8 บาท เมล็ดสดกิโลกรัมละประมาณ 30 บาท ถBาเมล็ดแหBงแลBวกิโลกรัมละประมาณ 130 บาท 

)จุไรรัตน9 เกิดดอนแฝก,2558) ดังนั้นเกษตรกรสQวนใหญQจึงนิยมทำเปOนเมล็ดโกโกBแหBงเนื่องจากมีราคาที่สูงกวQา 

โดยโกโกBจะมีผลผลิตแทบทั้งป�จะมีผลชุกชQวงหนBาฝนทำใหBสามารถเก็บเกี่ยวไดBทั้งป�เมื่อเก็บผลโกโกBท่ีสุกพอดี

โดยดูจากสีผลที่เปOนสีเหลืองจนถึงสBม โดยใชBกรรไกรตัดขั้วผลออกจากกิ่ง ไมQควรใชBมือเด็ด เพื่อป�องกันไมQใหBข้ัว

ผลช้ำ จากนั้นนำมาแกะเมล็ดออกจากผลซึ่งจะตBองผQาผลแลBวแกะเมล็ดออกจากผลและไสBที่ติดมากับเมล็ดแลBว

นำเมล็ดมาทำการหมัก เพื่อใหBไดBเมล็ดโกโกBแหBงที่มีกลิ่น รสและคุณภาพที่ดี ปริมาณเมล็ดโกโกBที่เหมาะสมกับ
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การหมักแตQละครั้งอยูQระหวQาง 50-100 กิโลกรัมหรือประมาณ 500 ผล เพื่อใหBไดBกลิ่นและรสที่ดี จากนั้นนำไป

ตากแดดเปOนเมล็ดโกโกBแหBง ที่จะสQงเขBาโรงงานทำช็อคโกแลต ซึ่งในขั้นตอนการตากแดดพบวQา เปOนการตาก

แบบดั้งเดิมที่ทำกันมานานแลBว โดยการการตากแดดใหBตากบนเสื่อหรือลานซีเมนต9และตBองคQอยกลับเมล็ด

เพื่อใหBแหBงสนิททั่วทั้งเมล็ด รวมไปถึงป�ญหาจากการมีสิ่งเจือปน เชQน ดิน ทราย ฝุ�นหรือเปลือกผลโกโกB ซึ่งการ

ตากแดดตBองใชBเวลาอยQางนBอย 3-4 วัน  หลังตากแดดดีแลBว โดยความชื้นของเมล็ดโกโกBเริ ่มตBนมีคQาเฉล่ีย

ประมาณ  60 % เม่ือเมล็ดแหBงแลBวจะเหลือคQาความช้ืนประมาณ 7% ภายในเมล็ดจะเปล่ียนสีเปOนสีโกโกBหรือสี

น้ำตาลอQอนก็นำมาบรรจุกระสอบเพ่ือขนสQงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปตQอไป 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ผลโกโกB 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การหมักเมล็ดโกโกB 
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ภาพท่ี 3 เมล็ดโกโกBท่ีหมักแลBว 

 
 

ภาพท่ี 4 การตากแหBงเมล็ดโกโกBแบบตากลานของเกษตรกร 

 

 จากป�ญหาดังกลQาวผูBวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการออกแบบและสรBางเครื ่องอบแหBงโดยใชBพลังงาน

แสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB  เพื่อใชBในการอบแหBงเมล็ดโกโกB สะอาดไมQมีสิ่งเจือปน อีกทั้งยังเปOน

การลดเวลาในการอบแหBง เพื่อชQวยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดโกโกBแหBงมากขึ้น เปOนการสQงเสริมการนำ

เทคโนโลยีมาใชBเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร เพื่อชQวยเพิ่มศักยภาพดBานการผลิตในการผลิตเมล็ด

โกโกBแหBงใหBแกQกลุQมเกษตรกรผูBปลูกโกโกB รวมท้ังเปOนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขBามาชQวยในการพัฒนาใน

การผลิตเมล็ดโกโกBแหBงของเกษตรกรที่ยังเปOนการผลิตในรูปแบบเดิมที่ไดBผลผลิตต่ำและพัฒนาระบบใหBเปOน

ชุมชนตBนแบบการอบแหBงเมล็ดโกโกBดBวยพลังงานทดแทนอยQางย่ังยืน 
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วัตถุประสงคMการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบและสรBางเคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB 

 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ออกแบบและสรBางเครื่องอบแหBงดBวยพลังงานแสงอาทิตย9สําหรับการอบเมล็ดโกโกB สําหรับนํามา 

ทดแทนการตากลานในกระบวนการผลิตเมล็ดโกโกBแหBงแบบดั้งเดิมของเกษตรกร ทดลองและประเมินผลใน

การใชBงานเครื่องอบแหBงและกับเกษตรกรผูBปลูกโกโกB พื้นที่ลุQมน้ำคลองกลาย ตำบลสระแกBว อำเภอทQาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัย เครื่องเครื่องอบแหBงดBวยพลังงานแสงอาทิตย9สําหรับการอบเมล็ดโกโกB มีขั้นตอนการศึกษา    

2 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. การออกแบบและสรBางเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการแปรรูปเมล็ดโกโกBอบแหBง   

จากการสำรวจขBอมูลเบื้องตBนของชุมชนตBนแบบเพื่อรวบรวมขBอมูลการการแปรรูปเปOนเมล็ดโกโกBแหBงในชุมชน

พื้นท่ีลุ Qมน้ำคลองกลาย ตำบลสระแกBว อำเภอทQาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและงานวิจัยที่เกี ่ยวขBอง 

คณะผูBวิจัยไดBออกแบบเคร่ืองอบแหBงดBวยพลังงานแสงอาทิตย9สําหรับการอบเมล็ดโกโกB โดยมีสQวนประกอบดังน้ี 

             1.1 โครงสรBางเครื่องอบแหBงทำดBวยอลูมิเนียม มีขนาดความกวBาง 100 เซนติเมตร ความยาว 120 

เซนติเมตร ความสูง 90 เซนติเมตร ดBานหนBาหนBาและดBานหลัง มีตะแกรงสำหรับระบายอากาศทางเขBา-ออก  

             1.2 มีขนาดพ้ืนท่ีรับแสงรวม 120 ตารางเซนติเมตร ทำจากระจก เอียง 15 องศากับแนวระนาบ 

             1.3 ชุดรองรับเมล็ดโกโกBภายในตูBอบทำดBวยอลูมิเนียม มีขนาด ความกวBาง 80 เซนติเมตร ความยาว 

10 เซนติเมตร จำนวน 2 ช้ัน สามารถอบแหBงเมล็ดโกโกBไดBคร้ังละ 16 กิโลกรัม 

 

 
           ภาพท่ี 5 เคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB    
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2. การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB  

2.1 การวัดคQาอุณหภูมิแวดลBอมและคQาอุณหภูมิภายในตูBอบแหBง 

2.2 การทดลองใชBงานอบแหBงเมล็ดโกโกBดBวยเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 โดยการทดลอง

จำนวน  5 คร้ัง ใชBน้ำหนักเมล็ดโกโกBในการทดลองคร้ังละ 16 กิโลกรัม 

 

ผลการวิจัย 

          จากการศึกษาประสิทธิภาพและการใชBงานของเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBง

เมล็ดโกโกBท่ีออกแบบและสรBางข้ึน ไดBผลการทดลองดังตQอไป 

1. ผลการทดสอบคQาความชื้นเริ่มตBนของเมล็ดโกโกBที่ผQานกระบวนการหมัก จากชุมชนแปรรูปเมล็ด

โกโกBแหBงในชุมชนพื้นท่ีลุQมน้ำคลองกลาย ตำบลสระแกBว อำเภอทQาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวQาคQา

ความช้ืนเร่ิมตBนของเมล็ดโกโกB จำนวน 10 ตัวอยQาง ไดBคQาเฉล่ีย 55.6 เปอร9เซ็นต9 

2. ผลการวัดคQาอุณหภูมิแวดลBอมและคQาอุณหภูมิภายในตูBอบแหBง ระหวQางวันที่ 15-16 กันยายน    

พ.ศ. 2563 ต้ังแตQเวลา 08:30-16:00 น. ไดBผลดังภาพท่ี 6 

 

  
 

ภาพท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในตูBอบแหBงและอุณหภูมิแวดลBอม 

 

จากภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบแสดงอุณหภูมิภายในตูBอบแหBงของเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 

T1 คืออุณหภูมิภายในตูBอบแหBง, T2 คืออุณหภูมิแวดลBอมภายนอกเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 จากผล

การทดลองพบวQา อุณหภูมิภายภายในตูBอบแหBงมีคQาสูงและแตกตQางกวQาอุณหภูมิแวดลBอมภายนอกอยQางชัดเจน 

อุณหภูมิภายในตูBอบแหBงมีคQาสูงสุดท่ี 59.7 °C และอุณหภูมิแวดลBอมภายนอกคQาเฉล่ียประมาณเฉล่ีย 31.39 °C  

โดยมีคQาอุณหภูมิสูงสุดท่ี 35.4 °C   
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ภาพท่ี 7 การทดลองอบแหBงเมล็ดโกโกB 

 

          3. ผลการทดลองการใชBงานอบแหBงเมล็ดโกโกBดBวยเคร่ืองอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 พบวQาคQา

ความชื้นเริ่มตBนของเมล็ดโกโกB จำนวน 10 ตัวอยQาง ไดBคQาเฉลี่ย 55.6 เปอร9เซ็นต9 และคQาเปอร9เซ็นต9ความช้ืน

ของเมล็ดโกโกBจะเริ่มลดลงอยQางชBาๆ ในชQวง 3 ชั่วโมงแรก และเริ่มลดลงอยQางรวดเร็วเมื่อเวลาผQานไป 4 ชั่วโมง  

สดคลBองกับงานวิจัยของบัณฑิต จิตรจำนงค9, (2561) ซึ่งพบวQาเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 ใชBเวลา 16 

ชั่วโมง โดยมีคQาความชื้นของเมล็ดโกโกBสุดทBายเทQากับ 6.89 เปอร9เซ็นต9 ในขณะที่การตากแหBงเมล็ดโกโกBแบบ

ตากลานของชุมชน พบวQา ใชBเวลา 32 ช่ัวโมง (ประมาณ3-4 วัน) ดังภาพท่ี 8 

 

 
 

ภาพท่ี 8 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในตูBอบแหBงและอุณหภูมิแวดลBอม 
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ภาพท่ี 9 เมล็ดโกโกBกQอนและหลังการอบแหBง 

 

อภิปรายผล  

  จากการออกแบบและสรBางขึ้นเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ดโกโกB เพ่ือ

ทดแทนการตากเมล็ดโกโกBแบบตากลาน โดยออกแบบใหBมีพ้ืนที่รับแสงใหBเอียงทำมุม 15 องศากับแนวระนาบ

เพื่อใหBสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย9ไดBมากขึ้น โดยอุณหภูมิในตูBอบแหBงในแตQละวันจะมีคQาไมQเทQากัน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูQกับสภาพภูมิอากาศและพลังงานแสงอาทิตย9 

  อัตราการลดความชื้นของเมล็ดโกโกBดBวยเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9สำหรับการอบแหBงเมล็ด

โกโกB จะมีอัตราการลดความชื้นที่ดีกวQาการตากเมล็ดโกโกBแบบตากลาน โดยใชBเวลาในการอบแหBง 16 ชั่วโมง 

สามารถลดความชื้นเริ่มตBนเฉลี่ย 55.6 เปอร9เซ็นต9 โดยเมล็ดโกโกBมีความชื้นสุดทBายรBอยละ 6.89 เปอร9เซ็นต9 

เมล็ดโกโกBมีความสะอาดกวQาการตากแบบตากลานเน่ืองจากไมQมีฝุ�นละอองติดมา 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ  

1. เครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9ที่สรBางขึ้น มีคQาอุณหภูมิภายในตูBอบแหBงมีคQาสูงสุดที่ 59.7 °C มี

คQาสูงกวQาอุณหภูมิแวดลBอมภายนอกคQาเฉล่ียประมาณเฉล่ีย 31.39 °C 

2. การทดลองการใชBงานอบแหBงเมล็ดโกโกBดBวยเครื่องอบแหBงพลังงานแสงอาทิตย9 ใชBเวลาในการ

อบแหBงเมล็ดโกโกBที่มีความชิ้นเริ่มตBน 55.6 เปอร9เซ็นต9 ใหBมีคQาความชื้นของเมล็ดโกโกBสุดทBายเทQากับ 6.89

เปอร9เซ็นต9 ใชBเวลา 16 ช่ัวโมง  
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บทคัดย(อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค; 1) เพื่อพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO

สOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาที ่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO

เปรียบเทียบกับเกณฑ;มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO 

กลุOมตัวอยOางที่ใชDในการวิจัยไดDแกO นักศึกษาระดับปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ป^การศึกษา 2563 จำนวน 95 คน ไดDมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย ไดDแกO 1) เครื่องมือที่ใชDในการทดลองไดDแกO หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอน

แบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ และผูDเชี่ยวชาญ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บน

ฐานวิถีชีวิตใหมO สถิติที่ใชDในการวิเคราะห;ขDอมูล ไดDแกO คOาเฉลี่ย (𝒙") , สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

ทดสอบดDวยสถิติที (One Sample T-Test) 

 ผลการวิจัยพบวOา 1) ความคิดเห็นผูDเชี่ยวชาญที่มีตOอการพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบ

ออนไลน;บนฐานวิถ ีช ีว ิตใหมOฯ ระดับความเหมาะสมอยูOในระดับมากที ่ส ุด (�̅�  = 4.67, S.D = 0.58)  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;สูงกวOาเกณฑ;

มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของ
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นักศึกษาที ่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;อยู Oในระดับ 

มากท่ีสุด (�̅�= 4.83, S.D. = 0.19)  
 

คำสำคัญ :  การสอนแบบออนไลน;  หDองเรียนดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานวิถีชีวิตใหมO 

 

Abstract 

The purposes of this research were : 1) to develop a digital classroom for online teaching 

in The New Normal , Promoting the use of Information Technology for Vocational Students. 2) to 

Study the Academic Achievement of Students learning through Digital Classrooms for Online 

Teaching based on a new Normal, Compared with the standards of the Vocational Education 

Commission. 3) to Study Students' Satisfaction with Digital Classroom for Online Teaching based 

on a New Normal. The Sample Groups used in the Research were Diploma Students 95 People 

who enrolled in Information Technology for Works Course, Academic Year 2020 were Obtained 

by Purposive Sampling. The Research Instruments were 1) The Experimental tools were Digital 

Classroom for Online Teaching based on a New Normal And Experts 2) Learning Achievement test 

3) Student Satisfaction Assessment form for Teaching and learning through Digital Classroom for 

Online Teaching based on New Normal. The statistics used for Data Analysis were Mean (𝒙") , 

Standard Deviation (S.D.), and One Sample T-Test.  

The Findings were as follows: 1) Expert Opinions Towards the Development of Digital 

Classrooms for Online Teaching based on a New Normal. The suitability level was the Highest (�̅� 

= 4.67, S.D = 0.58). 2) The Academic Achievement of Students Studying Through Digital Classrooms 

for Online Teaching was Higher than the Benchmark of the Vocational Education Commission With 

statistical Significance at the .05 3) Student Satisfaction with Digital Classroom for Online Teaching 

was at the Highest Level (�̅� = 4.83, S.D. = 0.19). 

 

Keywords: Online Teaching, Digital Classroom, Information Technology, New Normal 

 

บทนำ 

จากสถานการณ;การแพรOระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ;ใหมOหรือไวรัสโควิด-19 ท่ีไดDสOงผลกระทบท้ัง

ประเทศไทยและผูDคนทั่วโลกจนกลายเป�นวิกฤติการณ;ที่สOงผลกระทบสรDางความเสียหายตOอเศรษฐกิจและสังคม 
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และยังสOงผลตOอระบบการศึกษาทั่วโลก เพราะสถานศึกษาที่เป�นแหลOงใหDความรูDแกOนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา

ตDองป�ดไมOสามารถทำการจัดการเรียนการสอนไดD ทั้งน้ีเพื่อชOวยสกัดกั้นยับยั้งการแพรOระบาดของไวรัสโควิด-19 

การป�ดสถานศึกษาอยOางกระทันหันดDวยเหตุจําเป�นดังกลOาวนี้ ทําใหDสถานศึกษาสOวนใหญOทั่วโลก   ประสบป�ญหา

ดDานการจัดการเรียนการสอน อยOางไรก็ตามในยุคที ่การสื ่อสารไรDพรมแดนและมีเครื ่องมือดDานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่หลากหลาย ทำใหDโรงเรียนหลายแหOงสามารถดำเนินการเรียนการสอนของตนตOอไปไดD โดยใชD

เทคโนโลยีเขDามาเป�นตัวชOวยในการดําเนินการดDวยการใชDระบบการเรียนการสอนผOานระบบออนไลน; เพื่อใหD

สามารถดําเนินการเรียนการสอนของตนตOอไปไดD (นงลักษณ; อัจนป�ญญา, 2563) สําหรับประเทศไทย ความทDา

ทายในครั้งนี้ไมOใชOแคOการแกDไขป�ญหาเฉพาะหนDาในสถานการณ;โควิด-19 เทOานั้น แตOควรเป�นการ “เปลี่ยนวิกฤตใหD

เป�นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหDดีกวOาเดิม ดังน้ันมาตรการการเรียนรูDของไทยจึงไมOควรปรับ

แคOกระบวนการเรียนรูDในหDองเรียน แตOตDองปรับใหญOทั้งระบบการเรียนรูDที่ตDองสอดคลDองกันและเชื่อมโยงกับการ

เรียนรูDของผูDเรียน (ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน;, 2563) 

การแพรOระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ทําใหDเกิด

การปรับตัวเป�นฐานวิถีชีวิตแบบใหมO (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไมOสามารถจัดการเรียน

การสอนแบบปกติไดD ตDองปรับใชDรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน;มาใชDเพื่อใหDการเรียนรูDเกิดความตOอเนื่อง 

การเรียนการสอนแบบออนไลน;มีองค;ประกอบ ไดDแกO ผู Dสอน ผูDเรียน เนื้อหา สื ่อการเรียนและแหลOงเรียนรูD 

กระบวนการจัดการเรียนรู D ระบบการติดตOอสื ่อสาร ระบบเครือขOายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการ

ประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลายวิธ ี ท่ีจะทําใหDผู Dสอนและผู Dเร ียนมีปฏิสัมพันธ;ร OวมกันไดD  

การพิจารณาองค;ประกอบและรูปแบบที่สอดคลDอง เหมาะสมกับลักษณะวิชา และบริบทของผูDเรียนจะนําไปสูOการ

ประยุกต;ใชDเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน;อยOางมีประสิทธิภาพ (วิทยา วาโย

,2563) 

การจัดการเรียนการสอนแบบหDองเรียนออนไลน; มีแนวทางดังน้ี (ภรณี ลัคนาภิเศรษฐ;, 2563) 

1. ใหAงานท่ีมีความหมาย (Create meaningful tasks) 

  สถานการณ;โลกมีแตOเร่ืองทDาทายทักษะคนยุคใหมOตลอดเวลา นักเรียนของเราก็ตDองการมีสOวนรOวมกับ

งานที่มีความหมายมากกวOาที่เคยเป�น โจทย;งOายๆ ที่ครูเคยใหD ประเภทการทดสอบความจำ ไมOไดDทำใหDพวกเขามี

สOวนรOวม หรือมีกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งขึ้น งานที่ซับซDอนและมีความหมาย ทำใหDนักเรียนมีโอกาสไดDฝ¤กทักษะการ

คิดเชิงวิเคราะห; และผลักดันใหDนักเรียนมีความรูDและความคิดท่ีลึกซ้ึงข้ึน 

2. ใชAเทคโนโลยีสรAางทักษะการเรียนรูAในศตวรรษท่ี (21 Align tech tools to 21st century 

skills) 

  การเรียนออนไลน;ทำใหDเราไดDใชDประโยชน;จากเทคโนโลยีอยOางไมOเคยเป�นมากOอน แตOครูตDองระวังวOา 

เทคโนโลยีเป�นเพียงเครื่องมือชOวยสรDางทักษะใหDกับนักเรียน มากกวOาจะเป�นเครื่องมือทดแทนการสอนของครู เม่ือ
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ครูพิจารณาแลDววOา ทักษะในศตวรรษที่ 21 อะไรบDางที่นักเรียนจำเป�นตDองมี เพื่อใหDพวกเขามีสOวนรOวมกับงานที่มี

ความหมายท่ีครูไดDวางไวD ข้ันตอนตOอไป ครูตDองดูวOาเคร่ืองมือไหนบDางท่ีจะชOวยพัฒนาทักษะเหลOาน้ีใหDนักเรียนไดD 

ทักษะ เคร่ืองมือออนไลนa 

การทำงานรOวมกัน Google Docs, Google Slides, Zoom และ Trello 

การพูดส่ือสาร Flipgrid ใชDอ ัดเส ียงขณะนำเสนองาน Zoom ใชDบ ันทึกการสัมภาษณ;กับ

ผูDเชี่ยวชาญหรือผูDใชDอื่นๆ YouTube หรือ Screencast ใชDบันทึกการพูดหรือการ

อธิบายของ นักเรียน 

การเขียนส่ือสาร WordPress สำหรับเขียนบล็อก Google docs มีฟ�งก;ชั ่นการเขียนคอมเมนต;

เพ่ือใหDขDอเสนอแนะ Piktochart ใชDสรDาง infographic 

ความคิดสรDางสรรค; Note.ly Stickies สำหรับการระดมสมอง หาไอเดีย Canva ใชDออกแบบเทม

เพลตและงานดิจิทัล 

3. สอนและประเมินทักษะอย(างชัดเจน (Explicitly teach and assess the skills) 

• ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูAแบบผสมผสาน (Blended-learning) เพื่อจำลองและฝ¤กทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 แกOนักเรียนตามบริบทที่ใหD การอภิปรายแบบกลุOมซDอน (Fishbowl) สามารถปรับใชDไดDไมOยากกับ

การเรียนออนไลน; โดยใหDครูอัดวิดีโอนักเรียนกลุOมเล็ก เพื่อใหDนักเรียนคนอื่นไดDดู หรือใชDวิธีการนี้ผOาน Zoom ก็ไดD 

โดยสรDางกลุOมเล็กๆ ข้ึนมา  

• นักเรียนวิเคราะหaแบบจำลองทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสังเกตงานของนักเรียนดDวยตนเอง  

นี่คือการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนไมOตDองพบกันตามตารางเวลา แตOเป�นกิจวัตรที่นักเรียนจะตDองนำเสนอ

ความคิดท่ีอยูOในหัวออกมาเป�นรูปธรรม (Visible Thinking Routines)  

• นักเรียนสะทAอนการเรียนรูAทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผOานผลงานและการรูDคิด อยOางสม่ำเสมอ  

• ขAอเสนอแนะจากครูวOานักเรียนพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 จากโครงงานท่ีไดDรับมอบหมายใน

แตOละสัปดาห;อยOางไรบDาง เพ่ือใหDพวกเขานำขDอเสนอแนะมาใชDพัฒนาทักษะเหลOาน้ันตOอไป 

  เคร่ืองมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนa 

  ดDวยภาวะแพรOระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) ทำใหDการจัดการเรียนการสอนทำไมOไดDแบบในสภาวะปกติ ดังนั้นจึงจำเป�นตDองอาศัยเครื่องมือ

ทางดDานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือดิจิทัล (Digital Devices) แบบตOางๆ ที่สามารถนำความ

ประยุกต;ใชDสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน; เครื่องมือทำงานออนไลน;ที่จะทำใหDทำงานไดDอยOางเต็ม

ประสิทธิภาพ ตัวอยOางเชOน 1. Microsoft Teams 2. Google Hangouts Meet 3. Zoom Cloud Meetings 4. 

Line 5. Facebook Live (หนOวยศึกษานิเทศก; สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2563) โดยเครื่องมือแตO

ละชนิดมีคุณลักษณะแตกตOางกันไป เครื่องมือเหลOาน้ีผูDเรียนสามารถรถกับครูผูDสอนผOานระบบออนไลน;ทดแทนการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1538 ~ 
 

สอนแบบชั้นเรียนผOานเนื้อหา สื่อการเรียน เครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร;เน็ตและการประเมินผลในระบบออนไลน;

โดยครูผูDสอนเป�นคนกำหนดกิจกรรมตามระยะเวลาเหมือนการสอนในระบบชั้นเรียน (ฐาปนีย; ธรรมเมธา, 2557)  

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเนDนที่การลงมือปฏิบัติจริง ครูผูDสอนจึงตDองศึกษาลักษณะของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแบบตOาง ๆ จุดเดOนและมีความเหมาะที่จะนำไปใชDในการสอนแบบออนไลน; นำไปใชDใหDเกิด

ประโยชน;สูงสุดตOอการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 โปรแกรมสำหรับการสอนออนไลน; 

 

นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนดAานอาชีวศึกษาในช(วงสถานะการณaโควิด-19 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดDกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนดDาน

อาชีวศึกษาในชOวงสถานะการณ;โควิด-19 ไวD 4 รูปแบบคือ (ณรงค; แผDวพลสง, 2563) 

1. จัดการเรียนผ(านเอกสารตำราเรียน 

   โดยใหDครูทำการสอนผOานเอกสาร ตำราเรียน หนังสือเรียน และชีทตOาง ๆ ซ่ึงเป�นรูปแบบพ้ืนฐาน 

(Basic) ที ่ไมOตDองเตรียมอะไรเพิ่มเติมมากนัก เนื ่องจากมีเอกสารและหนังสือตำราเรียนแจกฟรี ทั ้งนี ้การมี

ปฏิสัมพันธ;กับผูDเรียน อาจแบOงเป�นกลุOมยOอยที่มีจำนวนคนไมOมาก สลับกันมาเรียนหรือใชDชOองทางสื่อสาร เชOน 
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โทรศัพท; Line ขDอความผOานเครือขOายออนไลน; เป�นตDน รวมถึงการใหDครูไปพบผูDเรียนที่บDานตามความเหมาะสม

ของแตOละสถานศึกษา ซ่ึงเป�นรูปแบบท่ีสามารถดำเนินการไดDทันที 

2. จัดการเรียนดAวยระบบการศึกษาทางไกลผ(านดาวเทียม (DLTV) 

   เป�นการจัดการศึกษาแบบสากล เนื่องจากป�จจุบันผูDเรียนสามารถเขDาถึงชOองทางโทรทัศน;ไดD

มากกวOา 90% โดยสอศ.จะจัดเนื้อหาใหDครอบคลุมทุกวิชา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงเนื้อหา

ไปยังชOองทางออนไลน;อื่นเพิ่มเติม เชOน FACEBOOK YOUTUBE ใหDนักศึกษาสามารถดูและศึกษาไปพรDอมกันไดD 

เพ่ือใหDเขDาถึงผูDเรียนใหDมากท่ีสุด 

3. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนa (Online Learning) 

   เป�นรูปแบบการสอนผOานโปรแกรมที่ใหDบริการโดยไมOคิดคOาใชDจOาย เชOน Zoom, Microsoft 

Team Google Meet ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีระบบและบทเรียนการสอนออนไลน;ท่ี

พรDอมใชD สามารถดำเนินการตOอเน่ืองไดDทันที และจะพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหDสามารถแบOงป�นใหDสถานศึกษาอ่ืน ๆ มา

ใชDงานรOวมกันไดDตามความเหมาะสมเพ่ือนำไปสูOการเรียนรูDสมัยใหมOในโลกดิจิทัล 

4. จัดการเรียนผ(านการสอนสด (Live)  

   เป�นการถOายทอดการสอนของครูและวิทยากรชั้นนำในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อใหDผูDเรียนจาก

วิทยาลัยอื่นไดDเรียนไปพรDอม อาทิเชOน สาขาชOางอากาศยาน รวมทั้งพัฒนาใหDสถานศึกษาอาชีวะที่มีความพรDอม

เป�นตDนแบบการสอน 

จากการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนดDานอาชีวศึกษาในชOวงสถานะการณ; 

โควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดDจัดการเรียนการสอนดDาน

วิชาชีพในประเภทวิชาชOางอุตสาหกรรมและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ไดDกำหนดใหDนักศึกษาตDองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ หมวดวิชา

สมรรถนะวิชาชีพ กลุOมเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาทุกสาขาวิชาตDองลงทะเบียนเรียน 

จากสถานะการณ;โควิด-19 ที่สOงผลตOอการดำเนินชีวิตและการจัดการเรียนการสอนซึ่งไมOสามารถทำไดD

เหมือนในสภาวะปกติไดD ทำใหDเกิดป�ญหาดDานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล อีกทั้งเครื่องมือ

ดิจิทัล(Digital Device) ที่มีอยูOในป�จจุบันมีความหลากหลาย การจะเลือกใชDเครื่องมือดิจิทัลเหลOานี้มาประยุกต;ใชD

กับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาจึงจำเป�นตDองศึกษาคุณลักษณะ ความ

เหมาะสมเพื่อนำมาใชDสอนแบบออนไลน;สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ผูDวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหDองเรียน

ดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
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วัตถุประสงคaการวิจัย 

1. เพื ่อพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชD

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบ

ออนไลน ;บนฐานว ิถ ีช ี ว ิตใหมOฯ เปร ียบเท ียบก ับคะแนนมาตรฐานของสำน ักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับ

การสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

1.1 ประชากรท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกO นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

1.2 กลุ OมตัวอยOางที ่ใชDในการวิจัย ไดDแกO นักศึกษาระดับปวส. ที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ ภาคเรียนท่ี 1 ป̂การศึกษา 2563 จำนวน 95 คน ไดDมาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชDในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดDวยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอิสระไดDแกO หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริม

การใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 

2.2 ตัวแปรตามไดDแกO  

 2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอน 

แบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ  

2.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัล

สำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 

เน้ือหา  

   รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2563 (หลักสูตรปรับปรุงใหมO) 

3. ระยะเวลาท่ีใชAในการวิจัย 

  การดำเนินการวิจัยในคร้ังน้ีอยูOในชOวงภาคเรียนท่ี 1 ป̂การศึกษา 2563 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ(มตัวอย(าง 

1.1 ประชากรท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกO นักศึกษาระดับปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

1.2 กลุOมตัวอยOางที่ใชDในการวิจัย ไดDแกO นักศึกษาระดับปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ป^การศึกษา 2563 จำนวน 95 คน ไดDมาโดยวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

2. ข้ันตอนการสรAางและพัฒนานวัตกรรม 

  2.1 ศึกษาเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) เพื่อนำมาออกแบบเป�นหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอน

แบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ 

  2.2. พัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ 

  2.3 ประเมินหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ โดยผูDเช่ียวชาญ 
 
3. เคร่ืองมือวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีแบOงออกเป�น 2 ประเภทไดDแกO 

  1. เครื่องมือที่ใชDในการทดลองไดDแกO หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิต

ใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาและผูDเช่ียวชาญ 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัล

สำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOเพื่อสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 

4. ข้ันตอนในเก็บรวบรวมขAอมูล 

ผูDวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชDแบบทดสอบออนไลน;จากหDองเรียน

ดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOเพื่อสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยประเมินผลกOอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป�นการเก็บรวบรวมขDอมูลขั้นสุดทDาย

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียน

การสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO 

5. การวิเคราะหaขAอมูล 

  การวิเคราะห;ขDอมูลใชDสถิติไดDแกO คOาเฉลี่ย (𝒙") , สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบดDวย

สถิติที (One Sample T-Test) 
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ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชD

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ไดDเสนอผลการวิเคราะห;ขDอมูลออกเป�น 3 

ตอน ดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูAเชี่ยวชาญที่มีต(อการพัฒนาหAองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอน

แบบออนไลนaบนฐานวิถีชีวิตใหม( 

ตารางท่ี 1 แสดงเคร่ืองมือดิจิทัล(Digital Tools) สำหรับการสอนออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO 

ประเภทเคร่ืองมือ เคร่ืองมือดิจิทัล(Digital Tools) 

เคร่ืองมือสรDางหDองเรียนดิจิทัล Google Classroom 

เคร่ืองมือในการส่ือสาร Google Meet, Facebook Group, Google Calendar 

เคร่ืองมือในการทำงานรOวมกัน Google Docs, Google Slides, Google Jamboard 

เคร่ืองมือในการสรDางส่ือการเรียนรูD pubhtml5, LOOM  

เคร่ืองมือในการสรDางสรรค;ผลงาน Canva ใชDออกแบบ Infographic สำหรับงานอาชีพ 

เคร่ืองมือในการนำเสนอผลงาน Padlet, Youtube 

เคร่ืองมือในการเก็บขDอมูล Google Drive 

เคร่ืองมือในการเรียนรูDดDวยตนเอง  เว็บไซต; Thaimooc 

เคร่ืองมือในการประเมินผล Mentimeter, Google Form, Google Sheet, Kahoot 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หDองเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) สำหรับการการสอนแบบออนไลน;ฯ 
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ภาพท่ี 3 การสอนแบบออนไลน;ผOานหDองเรียนดิจิทัล 

 

 
 

ภาพท่ี 4 การนำเสนอผลงานของนักศึกษาผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน; 

บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูDเชี่ยวชาญที่มีตOอการ

พัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับ 

                 𝒙" S.D. ความหมาะสม 

1. หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ สนับสนุน 

    ผูDเรียนใหDเรียนอยOางเป�นระบบ 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2. หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ  

    ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสOงเสริมการใชDเทคโนโลยี 

    สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ  

    ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำไปใชDจัดการสอน 

    แบบออนไลน;ไดDจริง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

ค(าเฉล่ีย 4.78  0.19 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยพบวOา ความคิดเห็นผูDเชี่ยวชาญที่มีตOอการพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการ

สอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษา

อาชีวศึกษาดDานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ สนับสนุนผูDเรียนใหDเรียนอยOางเป�นระบบระดับ

ความเหมาะสม อยูOในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.67, S.D = 0.58) ดDานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;

ฯ ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับความเหมาะสม 

อยูOในระดับมากที่สุด (�̅� = 5.00 , S.D. = 0.00) และดDานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ ท่ี

พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใชDจัดการสอนแบบออนไลน;ไดDจริงมีระดับความเหมาะสม อยูOในระดับมากที่สุด (�̅�  =  

5.00 , S.D. = 0.00) ในภาพรวมหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ มีคOาระดับความเหมาะสม อยูOใน

ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.78 S.D = 0.19) 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ(านหAองเรียนดิจิทัลสำหรับการ

สอนแบบออนไลนaบนฐานวิถีชีวิตใหม(ฯเปรียบเทียบกับเกณฑaมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 3  แสดงผลคะแนนเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของนักศึกษาที่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัล

สำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ  

คะแนนเฉล่ีย	(𝒙)((( ส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำนวนนักศึกษา (N) 

77.79 5.54 95 
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จากตารางท่ี 3 คOาเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ี

เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 95 คน พบวOามีคOาคะแนนเฉลี่ยมีคOา 77.79 คะแนน 

สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคOาเทOากับ 5.54  

 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบคOาเฉลี ่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาที ่เรียนผOาน

หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ ดDวยสถิติ One Sample T-Test 

คะแนนมาตรฐาน 
คะแนนสอบ 

T-Test P-Value 
𝒙" S.D. 

60 77.79 5.54 31.27 0.00 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิจัยพบวOาการวิเคราะห;และการทดสอบคOาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาที่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ ดDวยสถิติ One Sample T-Test ท่ี

ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 พบวOาคOาสถิติ T-Test = 31.27  P-Value = 0.00 นDอยกวOา α=.05  ดังนั ้นคOาเฉล่ีย

คะแนนสอบจึงสูงกวOาระดับคะแนนมาตรฐานที่ใชDทดสอบคือ 60 คะแนน (ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 

ออนไลน;สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ) 

 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต(อการจัดการเรียนการสอนผ(านหAองเรียน

ดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลนaบนฐานวิถีชีวิตใหม(ฯ 

ตารางท่ี 5 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการ

จัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมO 

รายการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต(อการจัดการเรียนการสอน

ผ(านหAองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลนaบนฐานวิถีชีวิตใหม( 

𝒙" S.D. ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ มีเนื ้อหาสาระการเรียน

ครบถDวน นักศึกษาไดDรับความรูDเพ่ิมข้ึนจากการเรียนแบบออนไลน; 

4.96 0.50 มากท่ีสุด 

2. หDองเรียนดิจิทัลชOวยใหDนักศึกษาสามารถเขDาถึงขDอมูลไดDทุกท่ีทุกเวลา 4.97 0.50 มากท่ีสุด 

3. หDองเรียนดิจิทัลชOวยสOงเสริมใหDนักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานโครงงานแบบ 

PjBL ไดD 

4.83 0.40 มากท่ีสุด 
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รายการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต(อการจัดการเรียนการสอน

ผ(านหAองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลนaบนฐานวิถีชีวิตใหม( 

𝒙" S.D. ระดับ

ความพึง

พอใจ 

4. หDองเรียนดิจิทัลสามารถแสดงผลการเรียนของนักศึกษา สนับสนุนใหDมีการ

พัฒนาตามสภาพจริง 

4.88 0.32 มากท่ีสุด 

5. เทคนิคและวิธีการถOายทอดความรูDของครูผูDสอนเริ่มจากงOายไปหายากชOวยใหD

นักศึกษาเรียนรูD เขDาใจเน้ือหาและสามารถปฏิบัติงานไดD 

4.52 0.18 มากท่ีสุด 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลชOวยสOงเสริมใหDนักศึกษามี

ทักษะการทำงานรOวมกันเป�นทีม  

4.89 0.62 มากท่ีสุด 

7. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักศึกษาทราบวิธีการวัดผลและประเมินผล

การเรียน 

4.83 0.52 มากท่ีสุด 

8. มีการใชDเครื่องมือดิจิทัล(Digital Tools) สนับสนุนการเรียนรูDที่หลากหลาย

ทำใหDนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูDมากยิ่งขึ้น เชOน สื่อออนไลน;/

เกมส;/กิจกรรมออนไลน;  

4.66 0.31 มากท่ีสุด 

9. หDองเรียนดิจิทัลมีการจัดลำดับขั้นตอนการเรียนอยOางครบถDวน นักศึกษา

สามารถเขDาเรียนไดDอยOางเป�นลำดับจากเมนูการใชDงาน 

4.75 0.20 มากท่ีสุด 

10. หDองเรียนดิจิทัลมีความเหมาะสมสำหรับการสอนแบบออนไลน;ชOวยสOงเสริม

การใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพของนักศึกษา 

4.88 0.32 มากท่ีสุด 

ค(าเฉล่ีย 4.83 0.19 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางที่ 5 พบวOาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัล

สำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับ

นักศึกษาอาชีวศึกษา ภาพรวมอยู Oในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.83, S.D. = 0.19) เมื ่อพิจารณาเป�นรายชDอโดย

พิจารณาลำดับคOาเฉล่ียจากมากไปนDอยพบวOา หDองเรียนดิจิทัลชOวยใหDนักศึกษาสามารถเขDาถึงขDอมูลไดDทุกท่ีทุกเวลา 

(�̅�= 4.97, S.D. = 0.50) หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ มีเนื ้อหาสาระการเรียนครบถDวน 

นักศึกษาไดDรับความรูDเพิ่มขึ้นจากการเรียนแบบออนไลน; (�̅�= 4.96, S.D. = 0.50) การจัดกิจกรรมการเรียนผOาน

หDองเรียนดิจิทัลชOวยสOงเสริมใหDนักศึกษามีทักษะการทำงานรOวมกันเป�นทีม (�̅�= 4.89, S.D. = 0.62) ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 

  การพัฒนาหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ดังภาพที่  2 เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) 

สำหรับการสอนออนไลน;ในงานวิจัยใชDเครื ่องมือจาก Google for Educationและ Digital Tools อื ่นๆ เชOน 

padlet, Mentimeter Kahoot ฯลฯ มาประยุกต;ใชDสำหรับการสอนแบบออนไลน; ภาพรวมอยูOในระดับเหมาะสม

มากที่สุด (�̅�= 4.78, S.D. = 0.19)  หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;ฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถสOงเสริม

การใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา สามารถนำไปใชDจัดการสอนแบบออนไลน;ไดDจริง 

สอดคลDองกับงานวิจัยของกุลชัย กุลตวนิช (2557) ที่ไดDพัฒนาระบบการเรียนบนหDองเรียนเสมือนแบบคลาวด;ตาม

แนวคิดการเรียนรูDคอนเน็คติวิสม;เพื่อสOงเสริมการรูDสารสนเทศและการรับรูDความสามารถของตนเองดDานการรูD

สารสนเทศ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี พบวOาระบบการเรียนฯ ที่พัฒนาขึ้นมีคOาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม

เทOากับ 4.53 ซึ่งอยูOในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีองค;ประกอบ คือ (1) หDองเรียนเสมือน (2) เครื่องมือสนับสนุน

การเรียนแบบคลาวด; (3) บทบาทผูDสอน (4) หนOวยความรูD และ (5) การวัดและประเมินผล และสอดคลDองกับ

งานวิจัยของ ณวัฒน; นันทะเสนและรักถิ่น เหลาหา (2561) พบวOาการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ดDวยเว็บเควสท; โดยใชDหDองเรียนเสมือนจริง รวมกับโครงงานเป�นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูDในศตวรรษที่ 21 

สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ประกอบดDวย (1)ป�จจัยนำเขDา 

(Input) มีองค;ประกอบ 12 กระบวนการ ป�จจัยกิจกรรมการเรียน (Learning Process) ประกอบดDวย 10 

กระบวนการ และผลผลิต มี 5 ผลผลิต (2) ผลประเมินความเหมาะสมโดยผูDเชี่ยวชาญ มีผลอยูOในเกณฑ;เหมาะสม

มาก (�̅�= 4.45, S.D. = 0.04) 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถี

ชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา คะแนนเฉล่ีย 

77.79 คะแนน สOวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 5.54 สูงกวOาระดับคะแนนมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาที่กำหนดระดับคะแนนที่ 60 คะแนน (ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน; สำหรับสถานศึกษา

อาชีวศึกษาภาครัฐ) อยOางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลDองกับงานวิจัยของศิริพล แสนบุญสOง (2560) ท่ี

ไดDพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป�นฐานผOานสิ่งแวดลDอมทางการเรียนรูDบนคลาวด;คอมพิวติงเพ่ือ

สOงเสริมผลงานสรDางสรรค;และทักษะการทำงานรOวมกันเป�นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวOาผูDเรียนที่เรียน

ดDวยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวOากOอนเรียนอยOางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการเรียนการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบ

ออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 

ภาพรวมอยูOในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.83, S.D. = 0.19) สอดคลDองกับงานวิจัยของกุลชัย กุลตวนิช (2557) ที่ไดD
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พัฒนาระบบการเรียนบนหDองเรียนเสมือนแบบคลาวด;ตามแนวคิดการเรียนรูDคอนเน็คติวิสม; เพื่อสOงเสริมการรูD

สารสนเทศและการรับรูDความสามารถของตนเองดDานการรูDสารสนเทศ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี พบวOา

ความคิดเห็นของผูDเรียนคิดวOาลักษณะของหDองเรียนออนไลน; หDองเรียนเสมือนมี ความหมาะสม มีการจัดลำดับ

ขั้นตอนการเรียนอยOางครบถDวน สามารถเขDาไปเรียนไดDอยOางเป�นลำดับจากเมนู และสอดคลDองกับงานวิจัยของศิริ

พล แสนบุญสOง (2560) ท่ีไดDพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป�นฐานผOานสิ่งแวดลDอมทางการเรียนรูD

บนคลาวด;คอมพิวติงเพื่อสOงเสริมผลงานสรDางสรรค;และทักษะการทำงานรOวมกันเป�นทีมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พบวOาผูDเรียนมีความพึงพอใจตOอรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป�นฐานผOานสิ่งแวดลDอม

ทางการเรียนรูDบนคลาวด;คอมพิวติงโดยรวมอยูOในระดับมาก คOาเฉลี่ยเทOากับ 4.43 คOาสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทOากับ 0.59 

 

สรุปผลและขAอเสนอแนะ  

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย สรุปผลการวิจัยไดD ดังน้ี 

  1. หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา การใชDเครื่องมือแบบดิจิทัล(Digital Tools) สำหรับการสอน

ออนไลน;ในงานวิจัยใชDเครื่องมือจาก Google for Educationและ Digital Tools อื่นๆ เชOน padlet Mentimeter 

Kahoot ฯลฯ มาออกแบบและประยุกต;ใชDสำหรับการสอนแบบออนไลน;  หDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบ

ออนไลน;ฯ ที่พัฒนาขึ้นสามารถสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษา สามารถ

นำไปใชDจัดการสอนแบบออนไลน;ไดDจริง ความรูDและทักษะที่เกิดจากการเรียนยังสOงผOานความรูDสามารถนำไป

ประยุกต;ใชDกับรายวิชาอ่ืนๆ ไดDอีกดDวย 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐาน

วิถีชีวิตใหมOสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาดDวยเทคนิคและ

วิธีการถOายทอดความรูDของครูผู Dสอนเริ่มจากงOายไปหายากชOวยใหDนักศึกษาเรียนรูD เขDาใจเนื้อหาและสามารถ

ปฏิบัติงานไดDทำใหDผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยOางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

  3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตOอการจัดการสอนผOานหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;

บนฐานวิถีชีวิตใหมOเพ่ือสOงเสริมการใชDเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพสำหรับนักศึกษา นักศึกษามีความ

พึงพอใจในภาพรวมที่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะหDองเรียนดิจิทัลชOวยใหDนักศึกษาสามารถเขDาถึงขDอมูลไดDทุกที่ทุก

เวลา มีการใชDเครื่องมือดิจิทัล(Digital Tools) สนับสนุนการเรียนรูDที่หลากหลายเชOน สื่อออนไลน;/เกมส; ทำใหD

นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูDมากยิ่งขึ้น สOงผลใหDผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยูOในระดับสูง

กวOาคะแนนมาตรฐานคือ 60 คะแนน  
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ขAอเสนอแนะ  

 1. การนำหDองเรียนดิจิทัลสำหรับการสอนแบบออนไลน;บนฐานวิถีชีวิตใหมOฯ ไปใชDควรคำนึงถึงสภาพความ

พรDอมของนักศึกษา ความพรDอมดDานเครื่องมือและอุปกรณ;สำหรับการจัดการสอนแบบออนไลน;ของครูผูDสอน และ

เลือกใชDเคร่ืองมือดิจิทัลท่ีเหมาะสม นักศึกษาสามารถเขDาถึงและใชDงานไดDอยOางไมOมีป�ญหา 

 2. ควรศึกษาเครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools) แบบตOางๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาออกแบบและประยุกต;ใชDในการ

จัดการสอนแบบออนไลน;เพ่ือใหDเกิดประสิทธิภาพในการสอนมากย่ิงข้ึน 
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โมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส<ง 

Mobile Application for Shuttle Bus Queueing System 
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บทคัดย'อ 

การวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค6เพื ่อ 1. พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด6 2. เพื่อประเมินคุณภาพโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-สFงบนระ

บนปฏิบัติการแอนดรอยด6 โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมความตNองการจากกลุFมตัวอยFางกรณีศึกษา จำนวน 50 คน ซ่ึง

ประกอบดNวย อาจารย6 พนักงาน และนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล มาใชNพัฒนาโมบายแอป

พลิเคชันนี้ ใหNสามารถใชNในการจองคิวรถบริการรับสFงไดN สรุปผลการประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันระบบ

จองคิวรถบริการรับ-สFง โดยผูNเชี่ยวชาญ ในภาพรวมแลNวอยูFในระดับมาก (x"=4.15) โดยคุณภาพสูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ 1. ดNานความถูกตNองของการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง (x"=5.00) 2. ดNานความ

พึงพอใจในการใชNงานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง (x"=4.20) 3. ดNานความสะดวกในการใชNงาน

โมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง (x"=3.80)  

 

คำสำคัญ : ระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง โมบายแอปพลิเคชัน  การพัฒนาระบบ 

 

Abstract 

 This research aims to 1. To develop mobile application for shuttle bus queueing system on 

the android operating system. 2. To evaluate the efficiency of mobile application for shuttle bus 

queueing system on the android operating system. That started with collecting the requirement from 

a sample group of 50 people, consist of faculty, staff and students of the Faculty of Science Mahidol 

University for develop the mobile applications.  The mobile application can be use for shuttle bus 

queueing system. The overall quality evaluation of the system was high level (x"=4.15) the top 3 

categories of quality evaluation analysis were (x"=5.00) 2.  The satisfaction of using the mobile 

application (x"=4.20) and 3. The ease of use for the mobile application (x"=3.80) 
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บทนำ 

 ป'จจุบันเทคโนโลยีเข5ามามีส9วนสำคัญกับการดำเนินชีวิตวิตประจำวันได5อย9างลงตัว เพราะมนุษยIมีการ

พัฒนาคิดค5นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต9อการดำรงชีวิตเปLนอันมาก เทคโนโลยีได5เข5ามาเสริมป'จจัยพื้นฐาน

การดำรงชีวิตได5เปLนอย9างดี และถูกนำมาพัฒนาให5อยู9ในรูปแบบต9างๆ ซึ่งในกรณีศึกษานี้เปLนเทคโนโลยีใน

รูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน ป'จจุบันนี้ผู5คนมากมายต9างกำลังให5ความสนใจและใช5งาน โปรแกรมที่อำนวย

ความสะดวกในด5านต9างๆ ท่ีออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณIเคล่ือนท่ี ซ่ึง

ในแต9ละระบบปฏิบัติการจะมีผู5พัฒนาแอปพลิเคชันข้ึนมามากมายเพ่ือให5ตรงกับความต5องการของผู5ใช5งาน 

ตามที่คณะวิทยาศาสตรI มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท-ศาลายา มีรถบริการรับ-ส9ง อาจารยI 

พนักงาน เจ5าหน5าที่ และ นักศึกษา ตามรอบเวลาที่กำหนดในแต9ละวัน ซึ่งในแต9ละช9วงเวลาจะมีจำนวน

ผู5ใช5บริการรถรับ-ส9ง แตกต9างกัน เริ่มแรกผู5ใช5บริการมักจะนำกระเปiาสัมภาระ หรือของใช5มาวางจองคิวเพื่อรอ

ขึ้นรถบริเวณจุดขึ้น-ลงรถ ซึ่งเปLนการกีดขวางทางเดินสำหรับผู5อื่น ถึงแม5ว9าระยะหลังจะมีเจ5าหน5าที่ มาทำ

หน5าที่แจกบัตรคิว และไม9ให5นำกระเปiา สัมภาระ หรือของใช5 มาวางจองคิวแล5วก็ตาม แต9ก็ยังเกิดป'ญหาความ

ล9าช5าในการเดินทางระหว9างวิทยาเขต เนื่องจากการจราจรติดขัด รอบเวลาการมาถึงจุดหมายของรถบริการ

รับ-ส9ง จึงมีความคาดเคลื่อนทับซ5อนรอบเวลากัน และผู5ใช5บริการไม9อาจทราบถึงตำแหน9งการเดินทางของรถ

บริการรับ-ส9ง จึงมารอที่จุดรับ-ส9งกันเปLนจำนวนมาก ผู5วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก5ไขป'ญหา โดยทำกรณีศึกษา

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง ขึ้น โดยเริ่มต5นจาการเก็บรวบรวมข5อมูล 

ศึกษาป'ญหา และจัดทำแบบสอบถามความต5องการของผู5ใช5 เพ่ือเปLนแนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

สำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง โดยใช5 Google form ในการเก็บรวบรวมข5อมูล ก9อนการพัฒนาโมบาย

แอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง ซึ่งผลลัพธIของข5อมูลที่ได5รับ และนำมาใช5เพื่อพัฒนาโมบายแอป

พลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง คือ ไม9ว9าผู5ใช5บริการจะอยู9ที่ไหนก็สามารถจองคิว ทราบตำแหน9ง แจ5ง

เตือนล9วงก9อนการมาถึงจุดหมายผ9านทางโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง ได5 

 

วัตถุประสงค<การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาโมบายแอปพลิเคช่ันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI  

2. เพื่อประเมินคุณภาพโมบายแอปพลิเคชั่นระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง ที่ตอบสนองต9อความ

ต5องการและอำนวยความสะดวกแก9 อาจารยI เจ5าหน5าท่ี และนักศึกษา ท่ีสามารถใช5งานได5จริง 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ศึกษาความต5องการของอาจารยI พนักงาน และนักศึกษา ที่ใช5บริการรถบริการรับ-ส9ง ระหว9าง

วิทยาเขตพญาไท-ศาลายา ในคณะวิทยาศาสตรI มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน เพ่ือนำข5อมูล

ความต5องการของผู5ใช5 ไปพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง  

2. พัฒนาระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน 

2.1 สามารถบอกตำแหน9งของรถบริการรับ-ส9ง (Shuttle Bus) และแจ5งเตือนก9อนถึงท่ีหมาย 

2.2 มีการล็อคอิน (Log in) เข5าใช5งานเพื่อจองคิวรถบริการรับ-ส9ง (Shuttle Bus) และใช5งาน

ฟ'งกIชันอ่ืนๆ 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขKอง 

 ในป'จจุบันสถานที ่ที ่ให5บริการส9วนใหญ9จะใช5ระบบคิวในการจัดการการให5บริการไม9ว9าจะเปLน 

โรงพยาบาล ร5านอาหาร ร5านขายสินค5า หรือแม5กระทั่งสถานที่ราชการ จะเห็นได5ว9าระบบนั้นจะเปLนการแจก

กระดาษ แล5วยืนรอเพื่อรอการเรียกของพนักงาน ทำให5ต5องเสียเวลาไปกับการรอคิวทั้งที่ผู5เข5ารับบริการน้ัน

สามารถไปทำธุระต9างๆได5 ยิ่งถ5ามีผู5เข5ารับบริการเปLนจำนวนมากก็ต5องรอเปLนเวลานาน ทุกวันนี้มีผู5ใช5 smart 

phone อยู9เปLนจำนวนมาก โดยเฉพาะ smart phone ที่เปLนระบบปฏิบัติการ Android  เนื่องจากมีระดับ

ราคาที่ผู5ใช5สามารถเข5าถึงได5หลายระดับ และในการพัฒนา application ของandroid นั้น ทาง google ได5

เป�ดให5บุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาได5โดยไม9เสียค9าใช5จ9ายใดๆทั้งสิ้น (อริส ไทยประธาน และธนนทI เหมทอง, 

2558) ได5พัฒนาระบบแจ5งเตือนการจองคิวร5านอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคIเพื่ออำนวยความสะดวกให5แก9ลูกค5าและพนักงานร5านโดยระบบประกอบด5วย 3 ส9วนใหญ9ๆ ได5แก9             

แอปพลิเคชันในฝ'�งของลูกค5าที่มีหน5าที่สร5างบัตรคิว แสดงเวลาในการรอคิว และรับการแจ5งเตือนการถึงคิว 

แอปพลิเคชั่นในฝ'�งของพนักงานซึ่งมีหน5าที่การจัดการข5อมูลพนักงาน ลำดับคิวและโต�ะ และแอปพลิเคชั่นเซิฟ

เวอรIและฐานข5อมูลซึ่งคำนวณเวลาเฉลี่ยในการรอคิวและส9งข5อความแจ5งเตือนไปยังลูกค5าเมื่อถึงคิวโดยใช5

บริการ google cloud message นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจและการใช5บริการของผู5ใช5งาน

แอปพลิเคชันเพื่อการจองคิว (ฉันชนก ฉัตรทอง, 2561) ทำการวิจัยเพื่อการศึกษาความสัมพันธIของความพึง

พอใจและการใช5บริการซ้ำของผู5ใช5งานแอปพลิเคชัน QueQ รวมถึงทำการศึกษาป'จจัยต9างๆ ที่มีอิทธิพลต9อ

ความพึงพอใจของผู5บริโภค ซึ่งเปLนผู5ใช5บริการแอปพลิเคชัน QueQ ผ9านสมารIทโฟน ในการใช5บริการจองคิว

ล9วงหน5าสำหรับร5านอาหาร ที ่อาศัยอยู 9ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ9านรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช5

แบบสอบถามออนไลนIเปLนเครื่องมือการวิจัย  ความพึงพอใจในการใช5งานเปLนป'จจัยซึ่งมีความสัมพันธIเชิงบวก

กับการใช5บริการซ้ำอย9างมีนัยสำคัญ โดยหากผู5ใช5บริการแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจที่มากขึ้นจะส9งผลให5เกิด

การใช5บริการมากขึ้นด5วย นอกจากนี้ป'จจัยที่มีอิทธิพลทำให5ผู5บริโภคเกิดความพึงพอใจต9อการใช5แอปพลิเคชัน
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ดังกล9าว คือ 1. ป'จจัยด5านคุณภาพของระบบและข5อมูล 2. ป'จจัยการส9งเสริมการขาย 3. ป'จจัยการรับรู5ว9าง9าย

ต9อการใช5งาน 4. ป'จจัยด5านความปลอดภัยของข5อมูลส9วนบุคคล และ 5. ป'จจัยการรับรู5ประโยชนI ซึ่ง (สุมาลิน 

กางทอง, 2561) ได5ทำงานวิจ ัย ป'จจัยที ่ส 9งผลต9อการใช5โมบายแอพเพื ่อการจองคิวของผู 5บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อันได5แก9 ความคาดหมายด5านการทำงาน ความคาดหมายด5านความพยายาม อิทธิพลทาง

สังคม เงื่อนไขการอำนวยความสะดวก ทัศนคติที่มีต9อการใช5เทคโนโลยี และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ซ่ึง 

เพื่อส9งเสริมให5เกิดการใช5งานที่มากขึ้น อันจะเปLนการเพิ่มความพึงพอใจ ก9อให5เกิดประโยชนIสุทธิต9อผู5ใช5งาน

ต9อไป 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห<ขKอมูล  

ทำการเก็บรวบรวมข5อมูล ศึกษาป'ญหา และความต5องการโดยการใช5แบบสอบถามกับ

อาจารยI พนักงาน และนักศึกษา ท่ีใช5บริการรถบริการรับ-ส9ง ในคณะวิทยาศาสตรI มหาวิทยาลัยมหิดล    

จำนวน 50 คน โดยใช5 Google form ในการเก็บรวบรวมข5อมูล เพื่อนำข5อมูลความต5องการของผู5ใช5 

ไปพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

 
 

ภาพท่ี 1 คิวอารIโค�ดแบบสอบถามความต5องการของผู5ใช5 เพ่ือเปLนแนวทางการพัฒนาโมบาย

แอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชKในการพัฒนาแอปพลิเคชัน  

2.1 โปรแกรมแอนดรอยดIสตูดิโอ(Android Studio) และโปรแกรมอะตอม(Atom)  สำหรับพัฒนา

แอปพลิเคชัน  

2.2 ฐานข5อมูล My SQl และ SQLite ใช5ในการเก็บข5อมูล และเรียกใช5ข5อมูล 

2.3 โทรศัพทIเคลื ่อนที ่ (Smart Phone) ใช5สำหรับการค5นหาตำแหน9งหรือเส5นทาง และติดต้ัง       

แอปพลิเคชันเพ่ือการใช5งาน 

2.4 แบบประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง สำหรับ

ผู5เช่ียวชาญ 
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3. การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน  

3.1 ออกแบบโครงสร5างแอปพลิเคชันจากการการเก็บรวบรวมข5อมูล เพื่อสร5างการแสดงผลข5อมูล  

การทำงานของฟ'งกIชันต9างๆ ให5มีรูปแบบ (feature) ท่ีใช5งานง9าย  

3.2 เขียนโค�ดคำสั่งเพื่อการเรียกใช5งานหน5าแอปพลิเคชัน และกำหนดการเชื่อมโยง และคุณลักษณะ

อ่ืนๆท่ีต5องการใช5งาน  

3.3 กำหนดฐานข5อมูล และต้ังค9าการเรียกใช5และจัดเก็บข5อมูล  

 

 
 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 
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4. การนำไปใชKงาน 

4.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-

ส9ง จริงบนโทรศัพทIเคลื่อนที่ (Smart Phone) ทดสอบและปรับปรุงแก5ไข เมื่อการทดสอบพบ

ป'ญหา นำป'ญหาจากการทดสอบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง     

จากการใช5งานจริงบนโทรศัพทIเคล่ือนท่ี (Smart Phone) มาปรับปรุงแก5ไขข5อผิดพลาดต9อไป 

4.2 การประเมินคุณภาพโดยผู5เชี่ยวชาญ การประเมินคุณภาพมีสถิติที่ใช5ในการวิเคราะหIข5อมูล ได5แก9 

ค9าเฉลี่ย (x") และค9าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการตอบแบบสอบถามในแต9ละประเด็น 

นำเสนอในรูปแบบตารางเกณฑIการแปลผลค9าเฉลี่ยของความคิดเห็นใช5เกณฑI 5 ระดับ ดังน้ี 

(วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรคI เลิศในสัตยI และสมบัติ ทีฆทรัพยI, 2560) 

ค9าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด  

ค9าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพมาก  

ค9าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

ค9าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีคุณภาพน5อย  

ค9าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณภาพน5อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI มี 3

ส9วนด5วยกัน คือ  

1.1 ส9วนของผู5ใช5งานโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง เริ่มจากการลงทะเบียน ผ9าน

แอปพลิเคชันไลนI (ทำเพียงครั้งเดียวก9อนการเข5าใช5งาน) เมื ่อทำการลงทะเบียน ข5อมูลการ

ลงทะเบียนจะถูกบันทึกลงฐานข5อมูล เพื่อนำไปใช5ในการเข5าใช5งานแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถ

บริการรับ-ส9ง ในการแสดงหน5าจอการทำงานในส9วนผู5ใช5งาน (User Interface) ผู5ใช5งาน โดยมี

เมนูข5อมูลรถบัส เมนูข5อมูลสถานี เมนูจองท่ีน่ัง และเมนูประวัติการจอง 
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ภาพท่ี 3 ลงทะเบียนเพ่ือใช5งานโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

 

 

                                              
 

  ภาพท่ี 4 แสดงหน5า Login ส9วนผู5ใช5   ภาพท่ี 5 แสดงหน5าเมนูการใช5งาน    ภาพท่ี 6 แสดงหน5าการจองคิว 

 

1.2 ส9วนคนขับรถบริการรับ-ส9ง ท่ีระบุตำแหน9ง และระยะเวลาท่ีจะถึงจุดหมาย โดยคนขับรถจะต5อง

ติดต้ังแอปพลิเคชัน และล็อคอินเข5าใช5งานท่ีเปLนส9วนของคนขับรถ จากน้ันคนขับเลือกจุดหมาย

ปลายทางท่ีจะไป และทำการกดเช็คอินจุดบริการรับ-ส9งระหว9างการเดินทางจนถึงจุดหมาย 
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ภาพท่ี 7 แสดงหน5า Login ส9วนคนขับ  ภาพท่ี 8 แสดงหน5าเมนูเร่ิมการเดินรถ   ภาพท่ี 9 แสดงตำแหน9งรถ  

 

1.3 ส9วนของผู5ดูแลระบบ และฐานข5อมูล  

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงหน5าจอการทำงานเบ้ืองหลังในส9วนของผู5ดูแลระบบ 
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ภาพท่ี 11 สถาป'ตยกรรมของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ -ส9ง  

 

2. ผลการประเมินคุณภาพของโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการทำงานและประโยชนIของการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันระบบ

จองคิวรถบริการรับ-ส9ง  
รายการประเมิน 𝐱" S.D. 

1. ดNานความถูกตNองของการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง 

2. ดNานการทำงานไดNตามฟ�งก6ชันการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง 

3. ดNานความสะดวกในการใชNงานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง 

4. ดNานความพึงพอใจในการใชNงานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง 

5.00 

3.60 

3.80 

4.20 

0.00 

0.50 

0.77 

0.77 

คุณภาพโดยรวม 4.15 0.26 

 

จากตารางที่1 พบว9าคุณภาพการทำงานและประโยชนIของการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันระบบจอง

คิวรถบริการรับ-ส9ง โดยผู5เชี่ยวชาญ  โดยรวมแล5วอยู9ในระดับมาก (x"=4.15) เมื่อพิจารณารายข5อพบว9า ด5าน

ความถูกต5องของการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง (x"=5.00) มีคุณภาพสูงสุด 

รองลงมาคือ ด5านความพึงพอใจในการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง (x"=4.20) ด5าน

ความสะดวกในการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง (x"=3.80) และรายการท่ีมีคุณภาพ
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ต่ำสุด คือ ด5านการทำงานได5ตามฟ'งกIชันการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

(x"=3.60) 

 

อภิปรายผล 

 จากวัตถุประสงคIในการวิจัยการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง 

สามารถนำมาอภิปรายผลได5ดังน้ี 1. พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI ประกอบด5วยประกอบด5วย 3 ส9วน ได5แก9 ส9วนผู5ใช5 ส9วนคนขับรถ และส9วนผู5ดูแล

ระบบฐานข5อมูล เมื่อมีการลงทะเบียนของผู5ใช5งาน ข5อมูลการลงทะเบียนจะถูกบันทึกลงฐานข5อมูล ผู5ใช5จะ

สามารถเข5าถึงเมนูการใช5งานของโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9งได5 ผู5ใช5สามารถจองคิวที่น่ัง 

ตรวจสอบลำดับและสถานะการจอง และได5รับการแจ5งเตือนตำแหน9งของรถผ9านทางแอปพลิเคชันไลนI จาก

การเช็คอินตำแหน9งของรถ จากคนขับรถ   ซึ่งการออกแบบระบบการทำงานสอดคล5องกับ (อริส ไทยประธาน 

และธนนทI เหมทอง, 2558) ได5พัฒนาระบบแจ5งเตือนการจองคิวร5านอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI 

ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคIเพื่ออำนวยความสะดวกให5แก9ลูกค5าและพนักงานร5านโดยระบบประกอบด5วย 3 

ส9วนใหญ9ๆ ได5แก9 แอปพลิเคชันในฝ'�งของลูกค5าที่มีหน5าที่สร5างบัตรคิว แสดงเวลาในการรอคิว และรับการแจ5ง

เตือนการถึงคิว แอปพลิเคชั่นในฝ'�งของพนักงานซึ่งมีหน5าที่การจัดการข5อมูลพนักงาน ลำดับคิวและโต�ะ และ

แอปพลิเคชั่นเซิฟเวอรIและฐานข5อมูลซึ่งคำนวณเวลาเฉลี่ยในการรอคิวและส9งข5อความแจ5งเตือนไปยังลูกค5าเม่ือ

ถึงคิวโดยใช5บริการ google cloud message 2. เพื่อประเมินคุณภาพโมบายแอปพลิเคชันสำหรับระบบจอง

คิวรถบริการรับส9งบนระบนปฏิบัติการแอนดรอยดI  ผลการวิจัยพบว9า สามารถตอบสนองความต5องการ และ

อำนวยความสะดวกให5แก9ผู5ใช5  สามารถจองคิวที่นั่งบนรถบริการรับ-ส9ง ระบุตำแหน9งของรถบริการรับ-ส9ง และ

แจ5งเตือนล9วงหน5าในการมาถึงที่หมายของรถบริการรับ-ส9ง  ซึ่งแสดงผลบนสมารIตโฟน (Smart Phone) ท่ี

รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI (OS Android) ที่สามารถใช5งานได5จริง โดยสอดคล5องกับ (สุมาลิน กาง

ทอง. 2561) ได5ทำการวิจัยเรื ่อง ป'จจัยที ่ส 9งผลต9อการใช5โมบายแอพเพื ่อการจองคิวของผู 5บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ระดับความคิดเห็นของผู5บริโภคที่ใช5โมบายแอพเพื่อการจองคิวร5านอาหารที่มีต9อการใช5งาน 

(USE) มีค9าเฉล่ียรวม 3.886 และมีค9าเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม .652 แปลความหมายได5ว9า อยู9ในระดับสูง  

ผลการคุณภาพการทำงานและประโยชนIของการใช5งานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการ

รับ-ส9ง โดยผู5เชี่ยวชาญ  ดNานความถูกตNอง ดNานการทำงานไดNตามฟ�งก6ชันการทำงาน ดNานความสะดวกในการใชNงาน 

และดNานความพึงพอใจในการใชNงานโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-สFง โดยรวมแล5วอยู9ในระดับมาก 

มีค9าเฉล่ียเท9ากับ (x"=4.15) และค9าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท9ากับ 0.26  
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สรุปผลและขKอเสนอแนะ 

 งานวิจัยการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดI (Android) สามารถตอบสนองความต5องการ และอำนวยความสะดวกให5แก9ผู5ใช5  สามารถจองคิวที่น่ัง

บนรถบริการรับ-ส9ง ระบุตำแหน9งของรถบริการรับ-ส9ง และแจ5งเตือนล9วงหน5าในการมาถึงท่ีหมายของรถบริการ

รับ-ส9ง  ซึ่งแสดงผลบนสมารIตโฟน (Smart Phone) ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดI (OS Android) ท่ี

สามารถใช5งานได5จริง ผลการคุณภาพโมบายแอปพลิเคชันระบบจองคิวรถบริการรับ-ส9ง จากผู5เชี ่ยวชาญ 

โดยรวมแล5วอยู9ในระดับมาก มีค9าเฉล่ียเท9ากับ(x"=4.15)  

ขอเสนอแนะจากการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวรถบริการรับ-ส9ง สามารถนำไปปรับใช5 

หรือพัฒนาต9อยอด ในการใช5บริการการจองคิว ยกตัวอย9างเช9น ด5านการแพทยI สามารถนำไปพัฒนาการจองคิว

ออนไลนIโดยที่ผู5ป�วยไม9ต5องมารอค9อยคิวการรับบริการเปLนเวลานาน สามารถทำกิจกรรม หรือธุระอื่นๆก9อน 

พอใกล5เวลาระบบจะแจ5งเตือนก9อนเวลาเพ่ือมารับบริการทางการแพทยI เปLนต5น 
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ตามโครงการเราเที่ยวดBวยกัน 

Marketing Factors Affecting Decision to Purchase Airline Ticket for Air Tourism 

According to The Project We Travel Together 
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บทคัดย'อ 

 การทำวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบปEจจัยทางการตลาดท่ีสGงผลตGอการ

ตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน ใชKสูตรของ Krejcie and Morgan ใชK

วิธีการเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเจาะจง สถิติที่ใชK ไดKแกG คGาความถี่ คGารKอยละ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test 

และ F-test โดยวิธี One Way Analysis of Variance ผลวิจัยพบวGา  

 นักทGองเที่ยวสGวนใหญGเปlนเพศหญิงมีชGวงอายุตั ้งแตG 20- 29 ปp สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทGา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดKเฉลี่ยตGอเดือนจำนวน 15 ,000-25, 000 บาท   

การใชKสิทธิโครงการเราเที ่ยวดKวยกัน 1- 2 และชGองทางในการซื้อบัตรโดยสารผGานทางเว็บไซต9ของครั ้ง        

สายการบิน   

 นักทGองเที ่ยวที่เปlนกลุGมตัวอยGางมีปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร        

ทุกปEจจัยอยูGในระดับมาก โดยใหKความสำคัญปEจจัยดKานบุคคลไดKมีคGาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาปEจจัยดKานผลิตภัณฑ9 

และปEจจัยดKานลักษณะทางกายภาพ ดKานรวมท่ีมีคGาเฉล่ียนKอยท่ีสุด คือ ปEจจัยดKานชGองทางการจัดจำหนGาย  

 นักทGองเที่ยวที่มีอาชีพ รายไดK จำนวนครั้งในการใชKสิทธิ มีการเลือกซื้อบัตรโดยสารตGางกันมีปEจจัย

ทางการตลาดทุกดKานแตกตGางกัน อายุ และชGองทางในการซื้อบัตรตGางกันมีปEจจัยดKานราคา ดKานชGองทางการ

จำหนGาย ดKานบุคคล ดKานการสGงเสริมการตลาด ดKานกระบวนการสGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารท่ี

แตกตGางกัน อยGางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ปEจจัยทางการตลาด การตัดสินใจ โครงการเราเท่ียวดKวยกัน
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Abstract 

 The purpose of this research is aimed to study and to compare the marketing factors 

that affect the decision to buy tickets for tourism according to the project  we travel together 

use formula of the Krejcie and Morgan formula, using a specific sample sampling method.   

The statistics used are Frequency, Percentage, Mean, Arithmetic, Standard Deviation, T-test 

and F-test by One Way Analysis of Variance method. The Research results were found that.  

 Most of the tourists who are in the group are female, age 20-29 years, have single, 

bachelor's degree or equivalent, Occupation of private company employee, Average monthly 

income 15,000-25,000 baht, with the privilege of our program, we travel together 1-2 times 

and in the part of the channel to buy tickets through the airline website  

 The sample group of tourists had marketing factors that affect the decision to buy 

tickets All of which were at a high level. By focusing on the most personal factors were given 

the highest, Followed by product factors And physical characteristics,The overall aspect with 

the least average was the distribution channel factor.  

 Tourists with occupation, income, number of times Exercise permissions There are 

different types of tickets to be purchased, there are all marketing factors that influence the 

decision to buy a ticket, different ages and channels for purchasing the ticket. distribution 

channel, personal side, promotion Process aspects Affect the purchase decision airline tickets. 

With statistical significance at the level of .05  

 

Keywords: Marketing factors, project decisions, we travel together 

 

บทนำ 

 จากสถานการณ9การแพรGระบาดของโคโรนGาไวรัสในชGวงตKนปp 2563 สGงผลใหKอุตสาหกรรมการบินมี

การชะลอตัวลงเนื่องจากการป�ดนGานฟ�า จึงทำใหKหลายสายการบินตKองลดจำนวนเที่ยวบินลง อีกทั้งหลาย ๆ 

ประเทศยังมีเงื่อนไขในการเขKา-ออกประเทศ เชGน การกักตัว (Quarantine) การป�ดประเทศ (look down) 

เปlนตKน รวมถึงการใชKมาตรการเพื่อป�องกันโคโรนGาไวรัสตGาง ๆ ใหKมีการตรวจวัดไขK เวKนระยะหGาง (Distancing) 

และการทำความสะอาดอยGางเขKมขKนภายในสนามบิน และสายการบิน ใหKเปlนไปตามมาตราการป�องกัน จึง

สGงผลใหKนักทGองเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับปEญหา  โรคระบาดโคโรนGาไวรัส นักทGองเที่ยวสGวนมากจึงไมGกลKาที่จะ

ออกมาใชKจGายเพื่อการทGองเที่ยว จนทำใหKหลายสายการบินเขKาขั้นวิกฤตขาดรายไดKเปlนจำนวนมาก อีกท้ัง
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อุตสาหกรรมโรงงานและอุตสาหกรรมการทGองเที่ยว ของประเทศไทยอีกหลาย ๆ แหGง มีรายไดKที่ตกต่ำลง

เชGนเดียวกัน ทำใหKผูKประกอบการธุรกิจ เชGน โรงแรม ที่พัก รKานอาหาร โรงงาน สถานที่ทGองเที่ยว และสายการ

บินตGาง ๆ ตKองปรับลดอัตราเงินเดือน ปรับลดจำนวนพนักงาน ตลอดจนตKองป�ดกิจการลงในชGวงเวลาท่ีผGานมา  

 โครงการเราเท่ียวดKวยกัน เปlนโครงการหน่ึงของรัฐบาลท่ีจัดข้ึนเพ่ือชGวยกระตุKนเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย ใหKประชาชนใชKจGายผGานการทGองเที่ยวภายในประเทศ เพื่อชGวยเพิ่มสภาพคลGองใหKผูKประกอบการธุรกิจตGาง 

ๆ และยังเปlนการสนับสนุน การสรKางงาน และฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค9รวม โดยคาดวGาโครงการน้ีจะ

สรKางรายไดKแกGผูKประกอบการธุรกิจโรงแรม รKานอาหาร แหลGงทGองเที่ยวและสายการบิน โดยประมาณการ

รายไดKทางตรงแกGผูKประกอบการรวมไมGนKอยกวGา 50,000 ลKานบาท และรายไดKสูGอุตสาหกรรมทGองเที่ยวใน

ภาพรวมไมGนKอยกวGา 26,127 ลKานบาท หรือตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการเกิดประโยชน9ทั้งทางตรงและ

ทางอKอมรวมไมGนKอยกวGา 726,127 ลKานบาท (การทGองเท่ียวแหGงประเทศไทย, 2563) 

 จากขKอมูลที่ไดKกลGาวมาทางคณะผูKวิจัยไดKเห็นถึงโอกาส และความสำคัญ ทำใหKเห็นถึงวิกฤตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะตKองรับมือกับสถานการณ9โรคระบาด (โคโรนGาไวรัส) อันสGงผลใหKเศรษฐกิจของ

ประเทศตกต่ำลงอยGางเห็นไดKชัดในปEจจุบัน ทางคณะผูKวิจัยจึงจัดทำการศึกษาปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอ 

การตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน ของนักทGองเที่ยวชาวไทยที่ผGาน

การลงทะเบียนของกระทรวงการทGองเที่ยวแหGงประเทศไทย (ททท.) และไดKรับสิทธิ์เขKารGวมโครงการเราเที่ยว

ดKวยกัน โดยคณะผูKวิจัยคาดหวังวGา ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปlนประโยชน9ตGอประชากรชาวไทย และผูKที่จะนำผล

ของการวิจัยมาปรับใชKเปlนขKอมูลในการแกKปEญหา ปรับปรุง หรือเปlนแนวทางในการตGอยอดตGอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตาม

โครงการเราเท่ียวดKวยกัน 

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยว

ตามโครงการเราเท่ียวดKวยกัน 

 

ขอบเขตของงานวิจัย  

 1.4.1 ขอบเขตดKานประชากร 

  ประชากรที่ใชKในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุGมคนที่ผGานการยืนยันการไดKรับสิทธิตามโครงการเราเที่ยว

ดKวยกันเพื่อเปlนการกระตุKนเศรษฐกิจการทGองเที่ยว จำนวน 5,000,000 คน ของโครงการเราเที่ยวดKวยกัน   

เปlนประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี 

  1.4.2 ขอบเขตดKานเน้ือหา 
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  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารของกลุGมคนท่ี

ใชKบริการตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน โดยคณะผูKวิจัยจะใชKสGวนประสมทางการตลาดของของศิริวรรณ      

เสรีรัตน9 (2546 อKางถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558)  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูKวิจัยไดKใชKแบบสอบถาม (Questionnaires) เปlนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขKอมูลโดยสรKางขึ ้นจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิด เพื ่อประเมินและเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัย        

ในการทำงานของพนักงานภาคพื้นที่ใหKบริการในทGาอากาศยานสุวรรณภูมิในชGวงการระบาดของโรคติดตGอ 

COVID-19 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง         

    1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชKในการวิจัย ไดKแกG ผูKที ่ผGานการลงทะเบียนเขKารGวมโครงการเราเที่ยวดKวยกันตามท่ี

กระทรวงการทGองเที่ยวแหGงประเทศไทย (ททท.) ไดKออกมาตรการเพื่อเปlนการกระตุKนเศรษฐกิจการทGองเที่ยว

โดยมีผูKผGานการคัดเลือกรวมท้ังส้ิน 5,000,000 คน  

  1.2 กลุGมตัวอยGาง 

  กลุGมตัวอยGางที่ใชKในการวิจัย ไดKแกG ผูKที่ผGานการลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวดKวยกันตามที่กระทรวง

การทGองเที่ยวแหGงประเทศไทย (ททท.) ไดKออกมาตรการเพื่อเปlนการกระตุKนเศรษฐกิจการทGองเที่ยวโดยมีผูKผGาน

การคัดเลือกรวมทั้งสิ ้น 384 คน ไดKจากการคำนวณหาขนาดของกลุGมตัวอยGางจากสูตรของ Krejcie and 

Morgan เมื่อไดKขนาดกลุGมตัวอยGางที่ตKองการ คณะผูKวิจัยจะทำการเลือกกลุGมตัวอยGางดKวยวิธีแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เพ่ือใหKไดKกลุGมตัวอยGางตามจำนวนท่ีกำหนด  

2. ตัวแปรท่ีใชVศึกษา 

    ตัวแปรท่ีใชKในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  

  1. ตัวแปรตKน (Independent Variable) ไดKแกG เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดKเฉล่ียตGอเดือน จำนวนคร้ังการใชKสิทธิ และชGองทางการซ้ือบัตรโดยสาร 

   2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดKแกG ปEจจัยทางการตลาดที ่ส Gงผลการตัดสินใจซ้ือ        

บัตรโดยสารเพ่ือการทGองเท่ียวตามโครงการเราเท่ียวดKวยกัน โดยประยุกต9ใชKแนวคิดของของศิริวรรณ เสรีรัตน9 

3. เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย 

     เคร่ืองมือท่ีใชKเก็บรวบรวมขKอมูลในการทำวิจัยคร้ังน้ีเปlนแบบสอบถาม แบGงออกเปlน 2 ตอน  
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  ตอนที่ 1 เปlนแบบสอบถามเกี่ยวกับขKอมูลทั่วไปของลักษณะแบบสอบถามเปlนแบบเลือกตอบ 

(Multiple Choice) ประกอบดKวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพรายไดKเฉลี่ยที่ไดKรับ

ตGอเดือน จำนนวนคร้ังในการใชKสิทธิ ชGองทางในการซ้ือบัตรโดยสาร 

  ตอนที่ 2 เปlนแบบสอบถามเกี่ยวกับปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพ่ือ

การทGองเท่ียวตามโครงการเราเท่ียวดKวยกันประกอบดKวย 7 ดKาน 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำรา บทความ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (IOC) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเกิน 0.5 ทุกข้อ และ    

นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ซ่ึงได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .920  

 

 4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขVอมูล 

       คณะผูKวิจัยจะดำเนินการแจกแบบสอบถามแกGผูKที่ผGานการลงทะเบียนดKวยกัน โดยเก็บแบบสอบถาม

ดKวยตนเอง จำนวน 384 ชุด 

 

 5. การวิเคราะหDขVอมูล 

 1. ขKอมูลท่ัวไปของผูKผGานการลงทะเบียนโครงการเราเท่ียวดKวยกันนํามาหาคGาความถ่ี และคGารKอยละ 

 2. ขKอมูลปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน

นำมาแปลความหมายตามเกณฑ9การแปลความหมายของคะแนน ใชKวิธ ีการใหKคGาน้ำหนักคะแนนของ

แบบสอบถามแตGละขKอ และนําคะแนนที่ไดKไปหาคGาสถิติ โดยใชKสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดKแกG

คGาเฉลี่ยเลขคณิต และสGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะของขKอมูลทั่วไป และใชKสถิติทดสอบ (Test 

Statistics) T-test, F-test ในการตรวจสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวิจัย  

 ปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการ เราเที่ยว

ดKวยกัน วัตถุประสงค9การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซ้ือ     

บัตรโดยสารเพ่ือการทGองเท่ียวตามโครงการเราเท่ียวดKวยกัน สามารถสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 1) ขKอมูลแสดงลักษณะประชากรณ9ศาสตร9ของผูKตอบแบบสอบถาม ดังภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงลักษณะประชากรศาสตร9ของนักทGองเท่ียวชาวไทย 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคGาเฉลี่ย ( ) สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซ้ือ

บัตรโดยสารเพ่ือการทGองเท่ียวตามโครงการเราเท่ียวดKวยกันในดKานรวม 

 

ขVอท่ี 

ปeจจัยทางการตลาดท่ีส'งผลต'อการตัดสินใจ

ซ้ือบัตรโดยสารเพ่ือการท'องเท่ียวตาม

โครงการเราเท่ียวดVวยกัน 

Mean (S.D.) 

ระดับปeจจัยท่ีมี

ผลต'อการ

ตัดสินใจซ้ือ 

ลำดับ

ท่ี 

1 ปEจจัยดKานผลิตภัณฑ9 4.424 .513 มาก 2 

2 ปEจจัยดKานราคา 4.233 .566 มาก 6 

3 ปEจจัยดKานชGองทางการจัดจำหนGาย 4.218 .555 มาก 7 

4 ปEจจัยดKานการสGงเสริมการตลาด 4.343 .494 มาก 4 

5 ปEจจัยดKานบุคคล 4.475 .528 มาก 1 

6 ปEจจัยดKานกระบวนการ 4.329 .518 มาก 5 

7 ปEจจัยดKานลักษณะทางกายภาพ 4.346 .468 มาก 3 

 รวม 4.385 .408 มาก  

 

 จากตารางที ่ 1 แสดงวGา ปEจจัยทางการตลาดที ่ส GงผลตGอการตัดสินใจซื ้อบัตรโดยสารเพ่ือ             

การทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกันโดยรวมทั้ง 7 ดKาน อยูGในระดับมาก ( = 4.385, S.D. = .408) 
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เมื่อพิจารณาเปlนรายดKาน พบวGา ทุกดKานอยูGในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานKอย  

3 อันดับแรก ไดKแกG ปEจจัยดKานบุคคลไดKมีคGาเฉลี ่ยสูงสุด ( =4.475, S.D. = .528) รองลงมาปEจจัย            

ดKานผลิตภัณฑ9 ( = 4.424, S.D. = .513) และปEจจัยดKานลักษณะทางกายภาพ ( =4.346, S.D. = .468)

สGวนดKานรวมท่ีมีคGาเฉล่ียนKอยท่ีสุด คือ ปEจจัยดKานชGองทางการจัดจำหนGาย  ( =4.218, S.D. = .555) 

ตารางท่ี  2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของปEจจัยทางตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร

เพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ

ระดับการศึกษา 

 

ปeจจัยทางการตลาดที่ส'งผลต'อ

การตัดสินใจซื ้อบัตรโดยสาร

เพื่อการท'องเที่ยวตามโครงการ

เราเท่ียวดVวยกัน 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดKานผลิตภัณฑ9 .636 .525 2.230 .084 1.434 .232 .103 .903 

2. ดKานราคา 1.568 .118 5.973 .001* 2.173 .091 .149 .862 

3. ดKานชGองทางการจัดจำหนGาย -.482 .630 4.902 .002* 2.155 .077 1.246 .289 

4. ดKานการสGงเสริมการตลาด .696 .487 5.016 .002* 2.301 .077 1.060 .347 

5. ดKานบุคคล -.550 .583 4.170 .006* 2.838 .038* 1.334 .265 

6. ดKานกระบวนการ .505 .614 4.153 .006* .972 .406 .453 .636 

7. ดKานลักษณะทางกายภาพ .847 .398 1.993 .115 .509 .676 .080 .923 

รวม .885 .377       
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ตารางท่ี  3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของปEจจัยทางตลาดท่ีสGงผลตGอการตัดสินใจ ซ้ือบัตรโดยสาร

เพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน จำแนกตาม อาชีพ รายไดKเฉลี่ยตGอเดือน 

จำนวนคร้ังในการใชKสิทธิ และชGองทางในการซ้ือบัตรโดยสาร 

 

ปeจจัยทางการตลาดที่ส'งผล

ต'อการตัดส ินใจซื ้อบ ัตร

โดยสารเพื่อการท'องเที่ยว

ตามโครงการ เรา เท ี ่ ยว

ดVวยกัน 

อาชีพ 
รายไดVเฉล่ียต'อ

เดือน 

จำนวนคร้ังใน

การใชVสิทธิ 

ช'องทางในการซ้ือ

บัตรโดยสาร 

F Sig F Sig F Sig F Sig 

1. ดKานผลิตภัณฑ9 2.847 .024* 5.931 .001* 2.906 .022* 3.776 .005* 

2. ดKานราคา 3.627 .006* 13.162 .000* 8.592 .000* 7.466 .000* 

3.  ด K านช G อ งทางการ จัด

จำหนGาย 
3.428 .009* 

9.582 .000* 2.730 .029* 1.256 .287 

4. ดKานการสGงเสริมการตลาด 2.914 .021* 6.067 .000* 3.057 .017* 4.423 .002* 

5. ดKานบุคคล 5.235 .000* 10.599 .000* 3.548 .007* 4.432 .002* 

6. ดKานกระบวนการ 5.235 .003* 5.070 .002* 2.901 .022* 3.787 .005* 

7. ดKานลักษณะทางกายภาพ 3.022 .018* 5.780 .001* 3.917 .004* 1.484 .206 

 

 จากตารางท่ี 2 และ 3 พบวGา นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจำนวนคร้ังใน

การใช้สิทธิต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวตามโครงการ

เราเท่ียวด้วยกันทุกด้าน แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตาม

โครงการเราเท่ียวดKวยกัน โดยมีวัตถุประสงค9ในการวิจัยจำนวน 2 ขKอ เพ่ือศึกษาปEจจัยทาง การตลาดท่ีสGงผลตGอ

การตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน และ เพื่อเปรียบเทียบปEจจัย

ทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน เครื่องมือ

ที่ใชKในการเก็บขKอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบGงออกเปlน 3 ตอน โดยมีคGาดัชนีความสอดคลKองเกิน .50 ทุกขKอ 

และมีคGาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทGากับ .931 และรายขKอมีคGาความเชื่อมั่นดังน้ี ดKานผลิตภัณฑ9 

α = .824, ดKานราคา α = .884 ดKานชGองทางการจัดจำหนGาย α = .791 ดKานการสGงเสริมการตลาด α =.825  
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ดKานบุคคล α = .909 ดKานกระบวนการ α = .904 และดKานลักษณะทางกายภาพ α = .893 กลุGมตัวอยGาง

เปlนนักทGองเที่ยว  ชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน จำนวน 384 คน 

ไดKจาก สูตรของ Krejcie and Morgan (2513) และใชKวิธีการเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเจาะจง สถิติที่ใชKในการ

วิเคราะห9ขKอมูล คือ ความถ่ี คGารKอยละ คGาเฉล่ีย สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-test และ F-test 

โดยวิธี One Way Analysis of Variance และใชKโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยสังคมศาสตร9 

 

อภิปรายผล 

 เพศ และระดับการศึกษาตGางกันมีปEจจัยทุกดKาน ที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารไมGแตกตGาง

กัน ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของภูมิภควัธจ9 ภูมพงศ9คชศร และคณะ (2562)  ที่ไดKศึกษาวิจัยเรื่องปEจจัยที่มีผล

ตGอการรับรูKความปลอดภัยในการใชK Application Mobile Banking ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวGา ผูKใชKบริการท่ีมี

เพศแตกตGางกัน มีผลตGอการรับรูKความปลอดภัยในการใชK Application Mobile Banking ที่ไมGแตกตGางกัน 

 อายุตGางกัน มีปEจจัยดKานผลิตภัณฑ9 ที ่ส GงผลตGอการตัดสินใจซื ้อบัตรโดยสารไมGแตกตGางกัน             

ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของวัชร มานุพีรพันธ9 (2552) ที่ไดKศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจตGอปEจจัยทาง

การตลาดบริการของผูKใชKริการสายการบินไทยแอร9เอเชียของนักทGองเที่ยวชาวไทย พบวGา อายุที่แตกตGางกันมี

ผลตGอระดับความพึงพอใจตGอปEจจัยทางการตลาดบริการของสายการบิน ไทยแอร9เอเชียไมGแตกตGางกัน ในสGวน

ของอายุแตกตGางกันที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร ดKานราคา ดKานชGองทางการจำหนGาย ดKานชGองทาง

การสGงเสริมการตลาด ดKานบุคคล ดKานกระบวนการ และดKานลักษณะทางกายภาพแตกตGางกัน ซ่ึงสอดคลKองกับ

งานวิจัยของกมลทิพย9 พูลผล (2559) ท่ีไดKศึกษาวิจัยเรื่องปEจจัยที่มีผลตGอการตัดสินใจเลือกใชKสายการบินไทย

สมายล9เสKนทางระหวGางประเทศของผูKโดยสารชาวไทย พบวGา ผูKใชKบริการที่มีอายุแตกตGางกันมี ความคิดเห็นตGอ

ปEจจัยสGวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตGอการตัดสินใจเลือกใชKสายการบินไทยสมายล9เสKนทางระหวGาง

ประเทศแตกตGางกัน  

 สถานภาพสมรสตGางกันมีปEจจัยทุกดKาน ที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารไมGแตกตGางกัน       

ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของวัชร มานุพีรพันธ9 (2552) ที่ไดKศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจตGอปEจจัยทาง

การตลาดบริการของผูKใชKบริการสายการบินไทยแอร9เอเชียของนักทGองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผลการวิจัยพบวGา 

สถานภาพสมรสท่ีแตกตGางกันมีผลตGอระดับความพึงพอใจตGอปEจจัยทางการตลาดของสายการบินไทยแอร9เอเชีย

ไมGแตกตGางกัน  

 อาชีพ รายไดKเฉลี่ยตGอเดือน และจำนวนครั้งในการใชKสิทธิเขKารGวมโครงการเราเที่ยวดKวยกันแตกตGาง

กันมีปEจจัย ที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารทุกดKานแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของป�ยวรรณ 

ไกรเลิศ (2556) ท่ีไดKศึกษาวิจัยเร่ืองปEจจัยท่ีมีผลตGอความต้ังใจซ้ือบริการ สายการบินศึกษาเปรียบเทียบระหวGาง

สายการบินไทยสมายล9และสายการบินไทยแอร9เอเชีย เสKนทางกรุงเทพฯ-กระบี่ ซึ่งผลการวิจัยพบวGา ผูKโดยสาร
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ที่มีอาชีพแตกตGางกัน มีความตั้งใจใชKบริการสายการบินไทยสมายล9เสKนทางกรุงเทพฯ-กระบี่ ในเรื่อง จะเลือก

สายการบินไทยสมายล9/สายการบินไทยแอร9เอเชียเปlนอันดับแรกแตกตGางกัน  

 ชGองทางในการซื้อบัตรโดยสารแตกตGางกัน มีปEจจัยดKานชGองทางการจัดจำหนGาย และดKานลักษณะ

ทางกายภาพที่ไมGแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของเจนจิรา ชินบุตร และคณะ (2562) ที่ไดKศึกษาวิจัย

เรื่องภาพลักษณ9นวัตกรรมบริการที่สGงผลตGอการเลือกใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำของผูKโดยสารที่เดินทาง

ภายในประเทศ พบวGา ผู Kโดยสารที ่มีชGองทางการเลือกซื ้อบัตรโดยสารตGางกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

ภาพลักษณ9นวัตกรรมบริการที่สGงผลตGอการเลือกใชKบริการสายการบินตKนทุนต่ำของผูKโดยสารที่เดินทาง

ภายในประเทศไมGแตกตGางกัน ในสGวนของชGองทางในการซื้อบัตรโดยสารผGานโครงการเราเที่ยวดKวยกันแตกตGาง

กัน มีปEจจัยทางการตลาด ดKานผลิตภัณฑ9 ดKานราคา ดKานชGองทางการจัดหนGาย การสGงเสริมการตลาด        

ดKานบุคคล และดKานกระบวนการแตกตGางกัน ซึ่งสอดคลKองกับงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ9 (2558)    

ที่ไดKศึกษาวิจัยเรื่องปEจจัยสGวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตGอการตัดสินใจเลือกใชKบริการสายการบิน

ตKนทุนต่ำภายในประเทศในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยพบวGา ผูKบริโภคที่ตGางกัน สGวนใหญGมีชGองทาง

การตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารวัตถุประสงค9เพื่อการทGองเที่ยว โดยซื้อบัตรโดยสารผGานชGองทางเว็บไซต9ของ    

สายการบิน และซ้ือบัตรโดยสารผGาน Counter Service แตกตGางกัน 

 

ขVอเสนอแนะ 

 ขVอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชVประโยชนD 

  1. การทำวิจัยในครั้งนี้เปlนการศึกษาปEจจัยทางการตลาดเพียง 7 ปEจจัย ซึ่งมีขั้นตอนและ

กระบวนการตามที่ไดKกลGาวไวKในเนื้อเรื ่องวิจัยปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสาร     

เพื่อการทGองเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวดKวยกัน นักทGองเที่ยวสามารถศึกษาปEจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขKองเพิ่มเติมไดK   

เพ่ือนำมาชGวยในการตัดสินใจไดKดีย่ิงข้ึน และนำไปเปlนแบบในการทำวิจัยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขKองกับการตัดสินใจ

ซ้ือบัตรโดยสารไดKอยGางมีประสิทธิภาพ 

  2. ในชGวงของการเกิดโรคระบาด (โคโรนGาไวรัส) 2563 อยGางที่ไดKกลGาวไปในเนื้อหาของวิจัย 

ทำใหKนักเที ่ยวเที ่ยวชาวไทยไมGกลKาที ่จะออกมาใชKจGายเพื ่อการทGองเที ่ยว สGงผลใหKเกิดวิกฤตตGาง ๆ                 

ทั ้งผู Kประกอบการ รวมถึงสายการบินที ่ไดKร ับผลกระทบทางเศรษฐกิจในคร้ังนี ้ ร ัฐบาลและกระทรวง            

การทGองเที่ยวแหGงประเทศไทยไดKออกโครงการเราเที่ยวดKวยกัน เพื่อกระตุKนวิกฤตนี้ใหKกลับมาดีเชGนเคย และ

คณะผูKวิจัยก็ไดKทำการศึกษาวิจัยปEจจัยทางการตลาดที่สGงผลตGอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเที่ยว

ตามโครงการเราเที ่ยวดKวยกันไวKแลKว โดยจะใชKปEจจัยทางการตลาดเขKามาชGวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ        

บัตรโดยสารในคร้ังน้ี ผูKท่ีสนใจสามารถนำวิจัยไปศึกษาเพ่ือเปlนแนวทาง และตGอยอดในอนาคตไดK 
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 ขVอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต'อไป 

  1. ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ ไดKกำหนดกลุ Gมเป�าหมายไวKเพียงกลุ Gมเป�าหมายเดียว คือ 

นักทGองเที่ยวชาวไทยที่เขKารGวมโครงการเราเที่ยวดKวยกัน และตKองใชKบริการสายการบินเทGานั้น เปlนการศึกษา

ครั้งนี้ ในครั้งตGอไปผูKวิจัยอาจจะเปลี่ยนเรื่องวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเพื่อการทGองเท่ียว เชGน 

การตัดสินใจซื ้อบัตรโดยเพื ่อการทGองเที ่ยวของแตGละสายการบิน เพื ่อที ่จะใหK ผู Kที ่ศึกษาวิจัยไดKเห็นถึง          

การตัดสินใจในหลาย ๆ รูปแบบ และนำผลมาเปรียบเทียบ รับรูKถึงความตKองการพฤติกรรมการซื้อบัตรโดยสาร

ของนักทGองเท่ียวแตGละสายการบิน เปlนตKน 

  2. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปlนการศึกษาชGวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น ผูKทำการศึกษา    

ครั้งตGอไปควรศึกษาวิจัยอยGางตGอเนื่อง เพราะชGวงเวลาความตKองการของแตGละบุคคลหรือนักทGองเที่ยวชาวไทย

มีการเปล่ียนแปลงไดKอยูGเสมอเปlนไปตามยุคสมัย 

  3. เนื่องจาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปlนการเก็บแบบสอบถามเทGานั้น ซึ่งเปlนการเก็บกลุGม

ตัวอยGาง ในการทำวิจัยครั้งตGอไปอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปlนการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะ การสัมภาษณ9

เพ่ือใหKไดKขKอมูลของนักทGองเท่ียวชาวไทยอยGางแทKจริง เปlนตKน 
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แอพพลิเคชันแปลคำศัพท/ภาษาท3องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

Vernacular of Sakon Nakhon on mobile application  
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บทคัดย'อ 

บทความน้ีเป2นการพัฒนาแอพพลิเคชันแปลคำศัพท?ภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร   โดยการประยุกต?ใชB

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยในปQจจุบัน บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อช[วยอำนวยความ

สะดวกในการแปลคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร  ซึ่งรองรับภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนครทั้งหมด 6 

ภาษาและสามารถฟQงเสียงพูดของคำศัพท?ในแต[ละภาษา   พรBอมความหมายของคำศัพท?   สามารถคBนหา

คำศัพท?ไดB 3 รูปแบบ คือ  คBนหาคำศัพท?ดBวยขBอความ ดBวยเสียงพูด และจากพยัญชนะ ก-ฮ 

 จากการประเมินผลความพึงพอใจของระบบดBานความสามารถการทำงานตามความตBองการของผูBใชB 

มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.53 อยู[ในระดับดีมาก  ดBานการใชBงานของระบบมีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.46 อยู[ในระดับดี   ดBาน

ความปลอดภัยของระบบ มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.33 อยู[ในระดับดี   และผลสรุปโดยรวมของการประเมินความพึง

พอใจของระบบ  มีค[าเฉล่ียเท[ากับ 4.44 อยู[ในระดับดี 

 

คำสำคัญ :  ภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร  แปลคำศัพท?ภาษาทBองถ่ิน 

 

Abstract 

This article is a development application to translate words in the local language of 

Sakon Nakhon Province. By applying modern technology and tools today on iOS and Android 

operating systems to help facilitate the translation of words in the local language of Sakon 

Nakhon Province which supports all 6 Sakon Nakhon local languages and search for 3 types 

of vocabulary. Searching for vocabulary with text, speaking, and Thai consonants. 

The evaluation of the satisfaction of the system, the ability to work according to the 

needs of the user. The mean of 4.53 is very good. The usability of the system had an average 
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of 4.46 at a good level. System safety the mean of 4.33 is good. And the overall results of the 

system satisfaction assessment the mean of 4.44 is good. 

 

Keywords  : Local Language Sakon Nakhon Province, local language translation applications. 

 

บทนำ 

ภาษาถิ่น หรือ ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร  เป2นภาษาที่แสดงถึงเอกลักษณ?ของแต[ละทBองถิ่นตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยจังหวัดสกลนครมีประชากรอยู[หลากหลายเผ[าพันธุ?กระจายอยู[ตามอำเภอต[างๆ  

ซึ่งมีการใชBภาษาในการสื่อสารที่ถือเป2นเอกลักษณ?เฉพาะของแต[ละชนเผ[า  ซึ่งมีการถ[ายทอดวัฒนธรรมภาษา

จากบรรพบุรุษสู[รุ[นลูกรุ[นหลาน 

ปQจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้น ทำใหBจังหวัดสกลนครมีประชากรจากต[างถิ่นเขBามาอาศัยเป2น

จำนวนมากกระจายทั่วจังหวัดสกลนคร  หรือแมBแต[การเดินทางเขBามาท[องเที่ยวภายในจังหวัดสกลนคร  ซึ่งแต[

ละอำเภอจะมีชนเผ[าทBองถิ่นอาศัยอยู[และใชBภาษาทBองถิ่นในการติดต[อสื่อสาร  ทำใหBคนต[างถ่ิน  หรือเด็กรุ[น

ใหม[ท่ีไม[คุBนเคยกับภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร อาจทำใหBการติดต[อสื่อสารกันเป2นไปดBวยความยากลำบาก  

ซึ่งทุกวันนี้คนยุคใหม[นิยมใชBภาษาไทยในการสื่อสาร  ทำใหBเยาวชนของชาวจังหวัดสกลนครจำนวนมากไม[

เขBาใจในภาษาทBองถิ่นของตนเอง  อาจทำใหBภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนครค[อยๆ สูญหายไป  จากการศึกษา

และสำรวจขBอมูลจากงานวิจัยหลายเรื่องที่มีการกล[าวถึงภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร  แต[ไม[ไดBถูกนำไป

เผยแพร[ใชBงาน  ดังนั ้น  การพัฒนาระบบใหม[จึงมีแนวคิดการนำเทคโนโลยีที ่สามารถปฏิบัติการบน

โทรศัพท?มือถือที่สามารถเขBาถึงไดBทุกที่ทุกเวลา  รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด? (Android) และไอโอเอส 

(iOS) ทำใหBบุคคลทั่วไป  ผูBที่สนใจ  และผูBที่ตBองการติดต[อสื่อสารระหว[างภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนครน้ัน

สามารถคBนหาคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนครไดB  นอกจากนั้นระบบเพิ่มฟQงก?ชันที่สามารถคBนหาดBวย

เสียงไดB 

จากปQญหาขBางตBน  ผูBจัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชันแปลคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัด

สกลนคร  โดยสามารถคBนหาคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นดBวยเสียงพูด  และสามารถใชBงานไดBบนโทรศัพท?มือที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด? )Android) และไอโอเอส )iOS) เพื่ออำนวยความสะดวกใหBกับผูBที่สนใจ  หรือผูBท่ี

ตBองการศึกษา  รวมไปถึงการติดต[อส่ือสารดBวยภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันแปลคำศัพท?ภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของแอพพลิเคชันแปลคำศัพท?ภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. แอพพลิเคชันสามารถทำงานไดBดังน้ี 

1.1 สามารถใชBงานบนสมาร?ทโฟนท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ Android และไอโอเอส iOS 

1.2 สามารถแปลคำศัพท?ไดB 6 ภาษา ไดBแก[ 

ภาษาภูไท  อำเภอวาริชภูมิ 

ภาษาโซ[  อำเภอพังโคน และอำเภอวาริชภูมิ 

ภาษาญBอ  อำเภอเมือง 

ภาษาโยBย  อำเภออากาศอำนวย 

ภาษากะเลิง อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอนิคมน้ำอูน 

ภาษาไทย อำเภอพังโคน 

1.3 สามารถคBนหาคำศัพท?ไดB 3 รูปแบบ คือ 

คBนหาคำศัพท?ดBวยขBอความ 

คBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด 

คBนหาคำศัพท?ดBวยพยัญชนะไทย ก–ฮ 

1.4 สามารถบอกความหมายของคำศัพท?ไดB 

1.5 สามารถฟQงเสียงพูดของคำศัพท?ในแต[ละภาษาไดB 

1.6 สามารถเพ่ิม ลบ แกBไข ขBอมูลและความหมายในระบบไดBคำศัพท? 

1.7 สามารถเพ่ิมหรือลบผูBใชBงานท่ีเป2นสมาชิกในระบบไดB 

1.8 สามารถเพ่ิมหรือลบผูBดูแลระบบไดB 

1.9 สามารถสมัครเป2นสมาชิกเขBาใชBงานในระบบไดB 

1.10 สามารถแสดงความคิดเห็นการใชBงานในระบบไดB 

1.11 สามารถใหBสิทธ์ิการใชBงานกับผูBใชBงานในระบบไดB 

1.12 สามารถเขBาใชBงานระบบไดB 

1.13 สามารถรายงานการเขBาใชBงานระบบไดB 

1.14 สามารถรายงานการเพ่ิมหรือลบสมาชิกในระบบไดB 

1.15 สามารถรายงานการเพ่ิมหรือลบผูBดูแลระบบไดB 

1.16 สามารถรายงานการเพ่ิม ลบ แกBไข ขBอมูลคำศัพท?และความหมายไดB 

1.17 สามารถรายงานการตรวจสอบหรือลบขBอมูลการแสดงความคิดเห็นการใชBงานในระบบไดB 

1.18 สามารถรายงานการจัดการขBอมูลส[วนตัวไดB 

1.19 สามารถรายงานการคBนหาผูBใชBในระบบไดB 
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1.20 สามารถติดต้ังและเป�ดใชBงานผ[าน Play Store ไดB 

1.21 สามารถรองรับคำศัพท?ภาษาทBองถ่ินพรBอมเสียงพูดคำศัพท?อย[างนBอย 200 คำศัพท?ข้ึนไปไดB 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง  คือ บุคคลทั่วไป  หรือผูBที่สนใจภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร จำนวน 

15 คน   โดยการสุ[มเลือก  ดังน้ี 

ผูBเช่ียวชาญ  จำนวน 5 คน 

ผูBใชBงานท่ีเป2นสมาชิก   จำนวน 5 คน 

    ผูBใชBงานท่ัวไป   จำนวน 5 คน 

  2. การวิเคราะห?และออกแบบระบบดBวยแผนภาพบริบท (Context  Diagram) เป2นการแสดง

ความสัมพันธ?ทิศทางการไหลของขBอมูล  และส[วนท่ีเกี่ยวขBองกับระบบ  ซึ่งประกอบดBวย 3 กลุ[ม ดังน้ี กลุ[มผูBใชB

ท่ัวไป  กลุ[มผูBใชBท่ีเป2นสมาชิก  และกลุ[มผูBดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท (Context  Diagram) 
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กลุ[มผูBใชBทั่วไป  สามารถแปลคำศัพท?คBนหาคำศัพท?ไดB 3 รูปแบบ คือ คBนหาคำศัพท?ดBวย

ขBอความ คBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด และคBนหาคำศัพท?ดBวยพยัญชนะ ก-ฮ ดูความหมายของคำศัพท?  

ฟQงเสียงพูดของคำศัพท?ในแต[ละภาษา  แสดงความคิดเห็นหร ือรายงานการใชBงานของระบบและสมัคร

เป2นสมาชิกไดB 

กลุ[มผูBใชBท่ีเป2นสมาชิกามารถแปลคำศัพท?คBนหาคำศัพท?ไดB  3  รูปแบบ คือ คBนหาคำศัพท?ดBวย

ขBอความ คBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด และคBนหาคำศัพท?ดBวยพยัญชนะ ก-ฮ  ดูความหมายของคำศัพท?  

ฟQงเสียงพูดของคำศัพท?ในแต[ละภาษา  แสดงความคิดเห็นหร ือรายงานการใชBงานของระบบ  เขBาใชB

งานระบบ เพ่ิมคำศัพท?  เสียงคำศัพท?  แกBไขคำศัพท?  เสียงคำศัพท?  และจัดการขBอมูลส[วนตัวไดB 

  กลุ[มผูBดูแลระบบสามารถคBนหาคำศัพท?ดBวยขBอความ คBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด และคBนหา

คำศัพท?ดBวยพยัญชนะ ก-ฮ  ดูความหมายของคำศัพท?  ฟQงเสียงพูดของคำศัพท?ในแต[ละภาษา  เขBาใชB

งานระบบ เพิ่มคำศัพท?และเสียงคำศัพท?  แกBไขคำศัพท?  และเสียงคำศัพท?  คำศัพท?และเสียงคำศัพท?  

เพิ่มลบขBอมูลสมาชิกในระบบ  เพิ่ม ลบขBอมูลผูBดูแลระบบ  เช[น การเพิ่ม ลบ ผูBดูแลระบบ ตรวจสอบ

หรือลบขBอมูลการแสดงความคิดเห็นการใชBงานหรือรายงานการใชBงานในระบบ และจัดการขBอมูล

ส[วนตัวไดB 

 3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบดBวยโปรแกรม Xampp (Alongkorn Tengsamut, 2020) สำหรับจำลอง

เว็บเซิร?ฟเวอร? (Web Server) ภายในเครื่องคอมพิวเตอร?  ก[อนทำการอัพโหลดขึ้นเซิร?ฟเวอร? (server) จริง  

และใชBโปรแกรม React Native (Kittisak Pimnonthong, 2560) เป2นเครื่องมือที่ใชBในการพัฒนาโมบายแอพ

พลิเคชันแบบครอสแพลตฟอร?ม (Cross  Platform) ทั้งแบบแอนดรอยด? (Android) และไอโอเส (iOS) ซ่ึง

โปรแกรมเมอร?สามารถแยกส[วนการทำงาน (Component) หรือสามารถมีโปรแกรมเมอร?ทำงานพรBอมกันไดB

หลายคน จากนั้นสามารถจัดการระบบฐานขBอมูลดBวยคำสั่ง MySQL (Kasidis  Satangmongkol, 2561) ใชB

โปรแกรม Xcode (Nuttawut  Sukajira, 2560) สำหรับจำลอง Emulator ของแพลตฟอร?มแบบ iOS และ

โปรแกรม Android Studio (kcn, 2561) สำหรับจำลอง Emulator แพลตฟอร?มแบบ Android 

 

ผลการวิจัย 

  จากการพัฒนาระบบ  สามารถแสดงผลหนBาหลักของระบบ ดังภาพที่ 2 ประกอบดBวย การคBนหาดBวย

ขBอความ  และการคBนหาดBวยเสียง  เมื่อทำการเลือกการคBนหาดBวยขBอความ  ระบบจะทำการลิงค?ไปที่หนBา

คBนหาคำศัพท?ดBวยขBอความ  ดังภาพท่ี 3 ซ่ึงสามารถทำการเลือกภาษาไดB  หรือทำการคBนหาดBวยตัวอักษร ก-ฮ 
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                       ภาพท่ี 2 หนBาหลักของระบบ           ภาพท่ี 3 แสดงส[วนการคBนหาดBวยขBอความ 

   

  ส[วนการคBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด  ระบบจะทำการลิงค?ไปที่หนBาคBนหาคำศัพท?ดBวยเสียงพูด  ดังภาพ

ท่ี 4 และจะแสดงผลคำศัพท?ภาษาทBองถ่ิน  ความหมายของคำศัพท? ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 4 แสดงส[วนการคBนหาดBวยเสียง                     ภาพท่ี 5 แสดงส[วนผลการคBนหา 
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ตารางท่ี 1 สรุปการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

รายการ ค'าเฉล่ีย SD 

1. การประเม ินด +านความสามารถทำงานตามความต+องการของผ ู + ใช+ 

(Functional  Requirement Test) 

4.53 0.10 

2.  การประเมินดBานการใชBงานของระบบ (Usability Test)      4.46 0.16 

3.  การประเมินดBานความปลอดภัย Security (Test) 4.33 0.14 

สรุปผลการประเมินของระบบ 4.44 0.04 

 

อภิปรายผล  

  จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร โดยการประยุกต?ใชBเทคโนโลยี

โมบายแพพลิเคชัน (Mobile  Application) รวบรวมขBอมูลภาษาทBองถิ่นไวBในระบบฐานขBอมูล (Database) 

และทำการแปลงเสียงพูดเป2นขBอความ (Speech To Text Conversion) สำหรับสืบคBนในระบบฐานขBอมูล 

(Database) ซึ่งสามารถแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแบบไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด? 

(Android) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคBนหาคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร   และเป2นแนวทาง

สำหรับผูBที่ตBองการศึกษาภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร   อีกทั้งยังเป2นการอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรม คงความเป2น

เอกลักษณ?ดBานภาษาทBองถ่ินจังหวัดสกลนคร  

 

สรุปผล 

  จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลคำศัพท?ภาษาทBองถิ่นจังหวัดสกลนคร ดBวยเทคโนโลยีโมบายแอพ

พล ิ เคช ัน (Mobile  Application) สามารถแสดงผลบนระบบปฏิบ ัต ิการแบบไอโอเอส ( iOS) และ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด? (Android) โดยการประเมินความพึงพอใจดBวยวิธีการสุ[มจากประชาชนที่สื่อสาร

ดBวยภาษาทBองถิ่นและภาษาอื่นๆ  ผลการประเมินความพึงพอใจดBานความสามารถทำงานตามความตBองการ

ของผูBใชB ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.53 อยู[ในเกณฑ?ดีมาก ดBานการใชBงานของระบบ ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.46 อยู[ในเกณฑ?

ดี   ดBานความปลอดภัย ค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.33 อยู[ในเกณฑ?ดี  และสรุปผลการประเมินของระบบ  ค[าเฉล่ีย

เท[ากับ 4.44 อยู[ในเกณฑ?ดี 

 

ขUอเสนอแนะ  

1. ควรมีขBอมูลคำศัพท?เพ่ิมมากข้ึน และนำไปต[อยอดใหBสามารถแปลเป2นประโยคสนทนาไดB 

2. การใชBเสียงพูดในการคBนหาคำศัพท? ควรหยุดใชBเสียงพูดอัตโนมัติ 

3. ควรเพ่ิมการแจBงเตือน Push (Notification) เม่ือมีการจัดการขBอมูลคำศัพท?จากผูBใชBงาน 
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 บทคัดย'อ  

 โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย:พัฒนาเด็กเล็ก

บJานจุฬาภรณ:พัฒนา 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอบเขตงานประกอบดJวย 1) จัดการขJอมูลพื้นฐาน ไดJแกV 

ขJอมูลนักเรียน ขJอมูลผูJปกครอง ขJอมูลบุคลากร(ครูประจำชั้นและผูJบริหาร) ขJอมูลชั้นเรียน  ขJอมูลพัฒนาการ 

ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ ขJอมูลตัวบVงช้ีและขJอมูลรอบการประเมิน 2) บันทึกผลการประเมินตัวบVงช้ี          

3) บันทึกความคิดเห็น และ 4) รายงานขJอมูลตVาง ๆ ผูJวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใชJ

ภาษา PHP และระบบจัดการฐานขJอมูล MySQL โดยใชJหลักการพัฒนาระบบ SDLC  ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูJใชJระบบ โดยประเมินจากกลุVมผูJใชJงานจำนวน  3  กลุVม คือ ครูประจำชั้น ผูJปกครองและผูJบริหาร 

จำนวน 10 คน พบวVาความพึงพอใจเฉล่ียอยูVในระดับดีมาก (�̅�= 4.56, S.D. = 0.58)   
 

คำสำคัญ :  ระบบสารสนเทศ  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 

This research project aims to develop the information system of early childhood 

development, Chulabhorn Pattana 4 Child Development Center, Nakhon Si Thammarat. The 

scope of work consists of elementary information management, assessment results recording, 

comments recording and data reporting. The researcher developed the early childhood 

development information system using PHP programing language, the MySQL database 

management system and principles SDLC. The user’s satisfaction result was evaluated from 3 

user groups which are teachers, parents and administrators (10 peoples). The user’s satisfaction 

result was at a very good level (�̅�= 4.56, S.D. = 0.58). 
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บทนำ 

ศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ: 4 ตำบลกุแหระ อำเภอทุVงใหญV จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดJเป�ดสอน

เด็กปฐมวัย โดยขJอมูลพัฒนาการของเด็กเป�นขJอมูลที่สำคัญที่จะตJองมีการบันทึก พัฒนาการเด็กปฐมวัยมี 4 

ดJาน คือ 1)  พัฒนาการดJานรVางกาย  2)  พัฒนาการดJานสติป�ญญา 3)  พัฒนาการดJานอารมณ: และ              

4) พัฒนาการดJานสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561) (จินตนาและคณะ, 2558) (รวีและคณะ, 

2561) ซึ่งป�จจุบันใชJวิธีการจดบันทึกขJอมูลพัฒนาการของเด็กในสมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย ซึ่งยากในการ

จัดการขJอมูลและอาจเกิดการสูญหายไดJ 

ผูJวิจัยจึงไดJพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ:พัฒนา 4 

จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ ้น เพื ่อใชJในการจัดการขJอมูล การบันทึก การตรวจสอบและการคJนหาขJอมูล

พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยระบบสารสนเทศฯ ที ่พัฒนาขึ ้นชVวยอำนวยความสะดวกใหJกับครูประจำช้ัน

ผูJปกครองและผูJบริหารศูนย:เด็กเล็กในการบันทึกผลประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบVงช้ีและบันทึกความคิดเห็น

แทนการจดบันทึกในสมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย และสามารถใชJเป�นเครื่องมือในการจัดเก็บขJอมูลอยVางเป�น

ระบบ ทำใหJขJอมูลมีความสมบูรณ:ถูกตJองและสามารถใชJขJอมูลรVวมกันไดJ สVงผลใหJการตรวจสอบและการ

รายงานขJอมูลสารสนเทศเป�นไปอยVางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

        ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีขอบเขตงานประกอบดJวย 1) จัดการขJอมูลพื้นฐาน ไดJแกV 

ขJอมูลนักเรียน ขJอมูลผูJปกครอง ขJอมูลบุคลากร(ครูประจำชั้นและผูJบริหาร) ขJอมูลชั้นเรียน  ขJอมูลพัฒนาการ 

ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ ขJอมูลตัวบVงช้ีและขJอมูลรอบการประเมิน 2) บันทึกผลการประเมินพัฒนาการตาม

ตัวบVงช้ี 3) บันทึกความคิดเห็น และ 4) รายงานขJอมูล ผูJวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดย

ใชJภาษา PHP และระบบจัดการฐานขJอมูล MySQL (ชาญชัย, 2561) (ชาญชัย, 2556) (สมจิตรและคณะ, 

2550) โดยใชJหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC (สุวรรณี, 2561) โดยผู JวิจัยไดJนำระบบสารสนเทศ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นไปใชJงานในศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ: 4 และประเมินความพึงพอใจ

ของผูJใชJงานระบบฯ จำนวน  3  กลุVม คือ ครูประจำช้ัน ผูJปกครองและผูJบริหาร  

       ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใชJในศูนย:พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ: 4 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถนำไปประยุกต:ใชJกับศูนย:เด็กเล็กโดยท่ัวไป     

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

           เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ:พัฒนา 4 จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ขอบเขตของการวิจัย 

      การพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ:พัฒนา 4 จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตเนื้อหา เป�นการบันทึกขJอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยบันทึกผลการประเมินพัฒนาการตาม

ตัวบVงช้ีและบันทึกความคิดเห็น โดยขJอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประกอบดJวย 1) ขJอมูลพัฒนาการ 4 

ดJาน ไดJแกV  พัฒนาการดJานรVางกาย  พัฒนาการดJานสติป�ญญา พัฒนาการดJานอารมณ: และพัฒนาการ

ดJานสังคม 2) ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ 12 คุณลักษณะ 3) ขJอมูลตัวบVงช้ี 29 ตัวบVงช้ี 

2. ขอบเขตผูJใชJระบบ ประกอบดJวย ผูJดูแลระบบ ครูประจำช้ัน ผูJปกครองและผูJบริหาร 

 3.   ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีขอบเขตงานประกอบดJวย 

          3.1  ผู้ดูแลระบบ 

               3.1.1  จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 

                1)  ข้อมูลนักเรียน    2) ข้อมูลผู้ปกครอง     3)  ข้อมูลบุคลากร (ครูประจำช้ันและผู้บริหาร)    

                4) ข้อมูลช้ันเรียน     5)  ข้อมูลพัฒนาการ   6)  ข้อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ    

                7)  ข้อมูลตัวบ่งช้ี     8) ข้อมูลรอบการประเมิน 

               3.1.2  ปรับระดับช้ัน   

               3.1.3  ออกรายงานข้อมูล ได้แก่  1) รายงานข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ    2) รายงานข้อมูลผลการ 

                 ประเมินตัวบ่งช้ี  3)รายงานข้อมูลความคิดเห็น 4)รายงานข้อมูลผลการประเมินประจำภาคเรียน 

     3.2  ครูประจำช้ัน 

              1) บันทึกข้อมูลผลการประเมินตัวบ่งช้ี    2) บันทึกความคิดเห็นของครูประจำช้ันแต่ละภาคเรียน 

     3.3  ผู้ปกครอง   บันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน  

     3.4  ผู้บริหาร    บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหารแต่ละภาคเรียน 

   

วิธีการดำเนินการวิจัย 

     การพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย:พัฒนาเด็กเล็กบJานจุฬาภรณ:พัฒนา 4 จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาความตJองการของระบบ 

           ศึกษาความตJองการระบบ โดย 1) ศึกษารวบรวมขJอมูลพัฒนาการเด็ก โดยศึกษาจากสมุดบันทึก

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาข้ันตอนการทำงานและความตJองการของผูJใชJ จากครูประจำช้ัน ผูJปกครองและ

ผูJบริหารศูนย:เด็กเล็ก 
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2. การวิเคราะห:และออกแบบระบบ 

           กระบวนการในระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ ประกอบดJวย 5 กระบวนการ (process) 

คือ 1) จัดการขJอมูลพื ้นฐาน 2) บันทึกผลการประเมินตัวบVงช้ี 3) บันทึกความคิดเห็น 4) ปรับระดับช้ัน          

5) รายงานขJอมูล 

ผูJใชJระบบ มี 4 กลุVม ประกอบดJวย ผูJดูแลระบบ ครูประจำช้ัน ผูJปกครองและผูJบริหาร 

 

2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 
 

   

ภาพท่ี 1 แสดง Context Diagram ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

0

ผู7ดูแลระบบ ครูประจําชั้น

ผู7ปกครอง ผู7บริหาร

ข7อมูลนักเรียน

ข7อมูลบุคลากร

ข7อมูลผู7ปกครอง

ข7อมูลชั้นเรียน

ข7อมูลพัฒนาการ

ข7อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

ข7อมูลตัวบIงชี้

ข7อมูลรอบการประเมิน

ข7อมูลปรับระดับชั้น

รายงานข7อมูลนักเรียน

รายงานข7อมูลบุคลากร

รายงานข7อมูลผู7ปกครอง

รายงานข7อมูลชั้นเรียน

รายงานข7อมูลพัฒนาการ

รายงานข7อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

รายงานข7อมูลตัวบIงชี้

รายงานข7อมูลผลการประเมินตัวบIงชี้

รายงานข7อมูลความคิดเห็น

รายงานข7อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน

รายงานข7อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียนรายบุคคล

ข7อมูลความคิดเห็น ข7อมูลความคิดเห็น

รายงานข7อมูลผลการประเมินตัวบIงชี้

รายงานข7อมูลความคิดเห็น

รายงานข7อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน

ข7อมูลผลการประเมินตัวบIงชี้

ข7อมูลความคิดเห็น

รายงานข7อมูลชั้นเรียน

รายงานข7อมูลผลการประเมินตัวบIงชี้

รายงานข7อมูลความคิดเห็น

รายงานข7อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน
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2.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 1 (DFD Level 1) 

 
         

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสขJอมูลระดับท่ี 1 ของระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

จัดการข"อมูลพื้นฐาน

1ผู"ดูแลระบบ

ข"อมูลผู"ปกครอง

ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลบุคลากร

ข"อมูลชั้นเรียน

ข"อมูลพัฒนาการ

ข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

ข"อมูลตัวบCงชี้

ข"อมูลรอบการประเมิน

ข"อมูลผู"ปกครองD1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลบุคลากร

ข"อมูลชั้นเรียน

ข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

ข"อมูลตัวบCงชี้

ข"อมูลผู"ปกครอง

ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลบุคลากร

ข"อมูลชั้นเรียน

ข"อมูลพัฒนาการ

ข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

ข"อมูลตัวบCงชี้

ข"อมูลรอบการประเมิน

บันทึกผลการประเมินตัวบCงชี้

2

ครูประจําชั้น

D8 ข"อมูลรอบการประเมิน

D7

D2

ข"อมูลรอบการประเมิน

ข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

ข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

บันทึกความคิดเห็น

3

D8 ข"อมูลรอบการประเมิน

D2 ข"อมูลนักเรียน

D10 ข"อมูลความคิดเห็น

ข"อมูลความคิดเห็น

ข"อมูลความคิดเห็น

ผู"ปกครอง
ข"อมูลความคิดเห็น

ผู"บริหาร
ข"อมูลความคิดเห็น

ปรับระดับชั้น

4

D4 ข"อมูลชั้นเรียนข"อมูลชั้นเรียน
ข"อมูลปรับระดับชั้น

รายงานข"อมูล

5

ข"อมูลผู"ปกครองD1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลบุคลากร

ข"อมูลชั้นเรียน

D9

ข"อมูลพัฒนาการ

D10

ข"อมูลผู"ปกครอง

ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลบุคลากร

ข"อมูลชั้นเรียน

ข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

ข"อมูลตัวบCงชี้

ผู"ปกครอง

ครูประจําชั้น

รายงานข"อมูลชั้นเรียน

รายงานข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

ผู"บริหาร

ข"อมูลพัฒนาการ

ข"อมูลรอบการประเมิน

ข"อมูลตัวบCงชี้
ข"อมูลตัวบCงชี้

ข"อมูลนักเรียน
ข"อมูลนักเรียน

ข"อมูลรอบการประเมิน

ข"อมูลนักเรียน

รายงานข"อมูลผลการประเมิน

ประจําภาคเรียนรายบุคคล

รายงานข"อมูลนักเรียน

รายงานข"อมูลบุคลากร

รายงานข"อมูลผู"ปกครอง

รายงานข"อมูลชั้นเรียน

รายงานข"อมูลพัฒนาการ

รายงานข"อมูลมาตรฐานคุณลักษณะ

รายงานข"อมูลตัวบCงชี้

รายงานข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

รายงานข"อมูลความคิดเห็น

รายงานข"อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน

ข"อมูลพัฒนาการ

ข"อมูลตัวบCงชี้

ข"อมูลรอบการประเมิน
ข"อมูลรอบการประเมิน

ข"อมูลผลการประเมิน
ตัวบCงชี้

ข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

ข"อมูลความคิดเห็น
ข"อมูลความคิดเห็น

รายงานข"อมูลผลการประเมินตัวบCงชี้

รายงานข"อมูลความคิดเห็น

รายงานข"อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน

รายงานข"อมูลความคิดเห็น

รายงานข"อมูลผลการประเมินประจําภาคเรียน

D9
ข"อมูลผลการประเมิน

ตัวบCงชี้
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     3. การออกแบบฐานขJอมูล 

               ฐานขJอมูลของระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประกอบดJวย 10 ตาราง ดังน้ี 

1) ตาราง parent ขJอมูลผูJปกครอง                2) ตาราง student ขJอมูลนักเรียน 

3) ตาราง personnel ขJอมูลบุคลากร             4) ตาราง class ขJอมูลช้ันเรียน 

5) ตาราง development ขJอมูลพัฒนาการ       6) ตาราง standard ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ  

7) ตาราง indicator ขJอมูลตัวบVงช้ี                  8) ตาราง assessment ขJอมูลรอบการประเมิน  

9) ตาราง assessment_result ขJอมูลผลการประเมินตัวบVงช้ี 

10) ตาราง comment ขJอมูลความคิดเห็น 
 

แผนภาพ E-R Diagram 

 

 
 

ภาพท่ี  3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ:ของขJอมูล (E-R Diagram) 
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        4.การพัฒนาระบบ 

พัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชJภาษา PHP และระบบจัดการฐานขJอมูล MySQL  

      5. การประเมินความพึงพอใจระบบ 

นำระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใชJในศูนย:เด็กเล็ก และประเมินความพึงพอใจของผูJใชJระบบ โดยใชJ

แบบประเมิน ประเมิน 3 ดJาน คือ   1) ดJานความสามารถของระบบ   2) ดJานความเหมาะสมของการออกแบบ

สVวนประสานกับผูJใชJ และ3) ดJานการรักษาความปลอดภัยของขJอมูลในระบบ 

ผูJใชJระบบจำนวน 10 คน แบVงเป�น 3 กลุVม ไดJแกV กลุVมที่ 1 ครูประจำชั้น 4 คน กลุVมที่ 2 ผูJปกครอง     

5 คน  และกลุVมท่ี 3 ผูJบริหาร 1 คน 

เกณฑ:การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตVอการใชJงานระบบเป�นตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการวิเคราะห:ขJอมูลใชJสถิติเชิงพรรณนาในการวัดคVาของขJอมูลโดยใชJคVาเฉล่ีย 

(Mean) และวัดการกระจายของขJอมูลโดยใชJคVาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ปรีดาภรณ:, 

2560) 
 

ผลการวิจัย 

     1.  ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

           สVวนท่ี 1 จัดการขJอมูลพ้ืนฐาน  (สำหรับผูJดูแลระบบ) 

    ไดJแกV 1)  ขJอมูลนักเรียน 2) ขJอมูลผูJปกครอง   3) ขJอมูลบุคลากร (ครูประจำช้ันและผูJบริหาร)    

    4) ขJอมูลช้ันเรียน 5) ขJอมูลพัฒนาการ   6) ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ  7) ขJอมูลตัวบVงช้ี 

    8) ขJอมูลรอบการประเมิน 

แสดงตัวอยVางการจัดการขJอมูลช้ันเรียน 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการจัดการขJอมูลช้ันเรียน 
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แสดงตัวอยVางการจัดการขJอมูลตัวบVงช้ี 

                                ภาพท่ี 5  แสดงการจัดการขJอมูลตัวบVงช้ี 

 

สVวนท่ี 2 บันทึกผลการประเมินตัวบVงช้ี   (สำหรับครูประจำช้ัน) 

1)  สVวนการบันทึกผลประเมินพัฒนาการตามตัวบVงช้ีของแตVละชั้นเรียน โดยแตVละภาคเรียนตJองบันทึก

ผลประเมิน 3 ครั้ง หากชั้นเรียนใดบันทึกผลประเมินนักเรียนครบทุกคนและประเมินครบทั้ง 3 ครั้ง จะแสดง

สถานะ “สำเร็จ” หากยังประเมินไมVครบทุกคนและไมVครบ 3 คร้ังจะแสดงสถานะวVา “กรอก” 

ภาพท่ี 6  แสดงขJอมูลการบันทึกผลการประเมินตัวบVงช้ี 
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       2)  หนJาแสดงรายช่ือนักเรียนท่ีตJองประเมิน ดังภาพท่ี 7 เม่ือคลิกเลือกรหัสนักเรียนท่ีตJองการประเมิน 

จะปรากฏหนJาการบันทึกผลการประเมินแตVละตัวบVงช้ี ดังภาพท่ี 8   

 

 
                               

ภาพท่ี 7 แสดงรายช่ือนักเรียนในช้ันเรียนท่ีตJองประเมิน 

 

3)  หนJาบันทึกผลการประเมินแตVละตัวบVงช้ี  ตัวบVงช้ีจำนวน  29 ตัวบVงช้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหนJาบันทึกผลประเมินตัวบVงช้ี 
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สVวนท่ี 3 บันทึกความคิดเห็น   (สำหรับครูประจำช้ัน ผูJปกครอง ผูJบริหาร) 

1)  แสดงขJอมูลการบันทึกความคิดเห็นของครูประจำช้ัน ผูJปกครองและผูJบริหาร 

 
                                   ภาพท่ี 9 แสดงขJอมูลการบันทึกความคิดเห็น 

 

2) ตัวอยVางการบันทึกความคิดเห็นของผูJบริหาร 

 
                               ภาพท่ี 10 บันทึกความคิดเห็นของผูJบริหาร 

สVวนท่ี 4 การปรับระดับช้ัน  (สำหรับผูJดูแลระบบ) 

        หนJาแสดงขJอมูลชั้นเรียน หากตJองการปรับระดับชั้นใหJคลิกเลือก “ปรับระดับชั้น” หากมีการ

ปรับระดับช้ันแลJวจะแสดงสถานะ “ปรับระดับช้ันแลJว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 หนJาแสดงขJอมูลช้ันเรียนและการปรับระดับช้ัน 
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          สVวนท่ี 5 รายงานขJอมูล 

            1) ออกรายงานขJอมูลพื้นฐานตVาง ๆ ไดJแกV 1)  ขJอมูลนักเรียน 2)  ขJอมูลผูJปกครอง   3)  ขJอมูล

บุคลากร (ครูประจำช้ันและผูJบริหาร)  4)ขJอมูลช้ันเรียน 5)  ขJอมูลพัฒนาการ   6)  ขJอมูลมาตรฐานคุณลักษณะ  

7)  ขJอมูลตัวบVงช้ี  

            2) ออกรายงานผลการประเมินพัฒนาการตามตัวบVงช้ีประจำภาคเรียน  

 

     แสดงตัวอยVางรายงานผลการประเมินพัฒนาการตามตัวบVงช้ีประจำภาคเรียน รายบุคคล       

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงรายงานผลการประเมินพัฒนาการตามตัวบVงช้ีประจำภาคเรียน รายบุคคล       
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 2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ 

            ผลประเมินความพึงพอใจของผูJใชJระบบฯ ทุกกลุVม พบวVา 1)ดJานความสามารถของระบบ คVาเฉล่ีย

เทVากับ 4.60 2) ดJานความเหมาะสมของการออกแบบสVวนประสานกับผูJใชJ คVาเฉลี่ยเทVากับ 4.56  3) ดJานการ

รักษาความปลอดภัยของขJอมูลในระบบ คVาเฉลี่ยเทVากับ 4.50 รวมคVาเฉลี่ยทั้ง 3 ดJาน คือ 4.56 และคVาสVวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทVากับ 0.58 อยูVในระดับ“ดีมาก”  
     

อภิปรายผล 

       จากผลการประเมินความพึงพอใจผูJใชJระบบ ฯ มีคVาเฉล่ียทุกดJาน 4.56 และคVาสVวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทVากับ 0.58 อยูVในระดับ“ดีมาก”  ซึ่งเป�นตัวบVงชี้วVาระบบสารสนเทศพัฒนาการปฐมวัยที่พัฒนาขึ้นนั้นเป�น

ระบบที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใชJงานในศูนย:พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ: 4 จังหวัดนครศรีธรรมราชไดJจริง ดJวย

เหตุผลจากงานวิจัยนี้ไดJใชJวิธีดำเนินการวิจัยโดยใชJหลักการและแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC 

(สุวรรณี, 2561) ซึ่งเป�นวิธีการดำเนินการวิจัยทางดJานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และผลการวิจัยสอดคลJอง

กับการพัฒนาระบบฐานขJอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน, 2561)  

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

ระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใชJในศูนย:พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ: 4 

จังหวัดนครศรีธรรมราชไดJอยVางมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต:ใชJกับศูนย:เด็กเล็กโดยท่ัวไปไดJ      
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บทคัดย'อ 

 จากการวิจัยการศึกษาระดับสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองผAาไหม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาส มีวัตถุประสงคSเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูAการเขียนทองบนผAา

ไหมและเพื่อศึกษาระดับสมาธิของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 ผ9านกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหม

ผูAวิจัยทำการวิเคราะหSเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม แลAวนำคะแนนดิบ

พฤติกรรมสมาธิไปแปลงเป\นคะแนนที (T-score) และนำคะแนนที่ไดAแต9ละดAานมาเทียบตามเกณฑS และการ

เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียน โดยการแปลผลคะแนนเฉลี่ยก9อนทำ

กิจกรรมเป\น 56.16 อยู9ในเกณฑSเฝlาระวัง ติดตาม ทำซ้ำและการแปลผลคะแนนหลังทำกิจกรรมเป\น 38.43 อยู9

ในเกณฑSเฉลี่ย การฝpกสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหมส9งผลใหAช9วงเวลาคงสมาธิเฉลี่ยก9อนการฝpก

สมาธินานกว9าหลังการฝpกสมาธิ ซ่ึงกล9าวไดAว9ากิจกรรมการเขียนทองผAาช9วยใหAการทำงานของสมองและระบบ

ประสารทสัมพันธSกัน สามารถทำใหAผูAเรียนไดAพัฒนาความคิด สติปMญญา และความสามารถ รวมทั้งส9งเสริมใหA

นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรAางสรรคS มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน  มีความอดทนและยังส9งเสริม

สมาธิและอารมม่ันคงมากข้ึน 

 

คำสำคัญ : ระดับสมาธิ กิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูA  

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 การสืบสานภูมิปMญญาขAามทAองถ่ิน 
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Abstract 

 

The objectives of the studying of the concentration level through the activity of writing 

gold on silk of grade 8 students at Wat Panchatayikawat School are to develop the writing 

gold on silk lesson plan and to study the concentration level of grade 8 students through the 

activity of writing gold on silk. The researcher analyzed and compared students' concentration 

before and after the activity, then the raw score of the meditation behavior was converted 

into a T-score. The researchers then compared the scores for each area according to the 

criteria and compared the students' concentration progression effectiveness index with the 

mean score before the activity was 56.16  

Which is in the surveillance criteria. The researcher followed the score was repeated 

and interpreted as 38.43 which is within the mean. The practice of meditation through the 

activity of the writing gold on silk resulted in the average retention interval before meditation 

was longer than after the meditation. The conclusion is this activity helps brain and nervous 

system function in relation to each other. The research an enable learners to develop thinking, 

intelligence and ability as well as encourage students to be creative, thorough and also 

promote more concentration and a sense of stability. 

 

Keywords : Concentration level,  Activity of writing gold on silk, Moderate Class, More 

Knowledge increase,  grade 8 students,  The inheritance of wisdom across localities 

 

บทนำ 

จากการทดสอบระดับสมาธิของนักเรียนโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาสโดยใชAแบบทดสอบจากกรม

สุขภาพจิตพบว9าแนวโนAมของจำนวนนักเรียนสมาธิสั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปG ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมักจะขาด

ทักษะหลายประการที่เด็กอื่นๆ มี เช9น การควบคุมตนเอง การยับยั้งชังใจตนเอง ความรับผิดชอบ และการมี

วินัย ปMญหาท่ีไม9สามารถรักษาโรคสมาธิสั้นไดAเพราะส9วนหนึ่งเกิดจากการท่ีพ9อแม9และครูอาจารยSท่ีเกี่ยวขAอง ไม9

สามารถเลี้ยงดูฝpกฝนทักษะต9าง ๆ ที่ขาดอยู9  ซึ่งความจริงแลAวนอกจากแพทยSจะใหAยากินเพื่อใหAมีสมาธิในการ

เรียนแลAว พ9อแม9และครูมีส9วนช9วยอย9างมากที่จะช9วยพัฒนาปMญหานี้ใหAดีขึ้นไดA โดยปMญหาหลักของนักเรียนท่ี

เป\นโรคสมาธิสั ้นเกิดจากการขาดทักษะหลายๆประการ  โดยท่ีการขาดทักษะเหล9านั ้นแสดงออกมาเป\น

พฤติกรรมต9าง ๆ เช9น ดื้อ ซน มากกว9าปกติ ไม9มีระเบียบวินัย ไม9รอบคอบ ประมาทเลินเล9อ เอาแต9ใจตัวเอง 
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(พนม เกตุมาน, 2550, หนAา1) และที่สำคัญคือมักก9อใหAเกิดการขาดประสิทธิภาพในการเรียน จากสภาพการ

จัดการเรียนการสอนในปMจจุบัน สิ่งที่พบเห็น อยู9บ9อยครั้งนั้นคือ เด็กที่มีสมาธิสั้นมักจะประสบปMญหาทางการ

เรียนเป\นอย9างมาก (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2546, หนAา 1) 

    ดAวยเหตุนี้เองทางโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาสจึงตAองการจัดกิจกรรมเพื่อฝpกสมาธิใหAกับนักเรียนโดย

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูAในกิจกรรมการเขียนทองผAาสืบสานภูมิปMญญา

ของทAองถิ่น”เพื่อนำไปใชAประโยชนSและเป\นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ

จัดการเรียนการสอน โดยมีเปlาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูAเรียน ใหAมีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู9การปฏิบัติ 

โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนS  จุดหมาย  สมรรถนะสำคัญของผูAเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคS  มาตรฐานการ

เรียนรูAและตัวชี้วัด  โครงสรAางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑSการวัดประเมินผลใหAมีความสอดคลAองกับมาตรฐาน

การเรียนรูA  เป�ดโอกาสใหAโรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต9ละ

ระดับตามความพรAอมและจุดเนAน  โดยมีกรอบแกนกลางเป\นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทย

แลนดS 4.0 มีความพรAอมในการกAาวสู9สังคมคุณภาพ มีความรูAอย9างแทAจริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหA

บรรลุวัตถุประสงคSในการใชAหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสานภูมิ

ปMญญาของทAองถิ่น” จึงไดAนำกิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสาน

ภูมิปMญญาของทAองถิ่น”มาช9วยพัฒนาเพื่อเสริมสรAางสมาธิใหAกับนักเรียน ซึ่งเป\นกิจกรรมที่ทำใหAนักเรียนเกิด

สมาธิเพราะนักเรียนตAองมีใจจดจ9อในงานที่กำลังทำอยู9 ทำใหAนักเรียนไดAใชAความคิดที่สรAางสรรคSสามารถอยู9กับ

ความคิดของตัวเองไดAนานยิ่งขึ้น ส9งผลใหAนักเรียนมีสมาธิเพิ่มขึ้น ไม9วอกแวก และจะส9งผลต9อการจัดกิจกรรม

การเรียนรูAในรายวิชาอ่ืน ๆ ไดAดีตามไปดAวย 

 

วัตถุประสงคCการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูAการเขียนทองบนผAาไหม 

 2. เพ่ือศึกษาระดับสมาธิของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ผ9านกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 โรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาส จำนวน 49 คน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรตAน ; แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูAกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหม 

ตัวแปรตาม ; ระดับสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูA

กิจกรรมการเรียนทองบนผAาไหม 

 3. ระยะเวลาท่ีศึกษา 24 สิงหาคม 2563 ถึง 24 ตุลาคม 2563 
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 4. เน้ือหาท่ีศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAาสืบสานภูมิปMญญา

ของทAองถ่ิน” 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 การฝpกสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหมส9งผลใหAช9วงเวลาคงสมาธิเฉล่ียก9อนการฝpกสมาธิ

นานกว9าหลังการฝpกสมาธิ 

  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาระดับสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองผAาไหม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 แบ9งเป\น 2 

ระยะดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูA มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. วิเคราะหSเน้ือหาจัดเตรียมเอกสารขAอมูลพัฒนาครู ออกแบบกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAตาม

ความตAองการและจุดเนAนของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป\นหลักลงสู9นักเรียน 

      - ส9งเสริมแผนการจัดการเรียนรูA 

      - ส9งเสริมทักษะ กระบวนการและเทคนิคการจัดการเรียนรูA 

      - ส9งเสริมการผลิตส่ือการสอนร9วมกับครูในโรงเรียน 

       - การออกแบบกิจกรรมลงสู9หAองเรียน 

      - ออกแบบรูปแบบใบความรูA 

     - วิธีการและเทคนิคทักษะการเรียนรูAในบทเรียน 

2. พัฒนาครู จำนวน 2 คร้ัง คร้ังละ 6 ช่ัวโมง โดยใหAความรูA 

   - ดAานเทคนิค กระบวนการ  โดยแบ9งการจัดทำแผนการเรียนรูAวิชาการจะออกเป\น 3 ระดับ 

        - ในระดับหAองเรียน 

ตัวแปรตPน  ตัวแปรตาม 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูAการ

เขียนทองผAาสืบสานภูมิปMญญาของ

ทAองถ่ิน 

ระดับสมาธิของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 ท่ีไดAรับการ

เรียนรูAผ9านกิจกรรมการเขียนทอง

ผAาสืบสานภูมิปMญญาของทAองถ่ิน 
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        - ในระดับช9วงช้ัน 

        - ในระดับโรงเรียน 

3. งาน/กิจกรรม 

- วางแผนการสอนตามข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมลงสู9นักเรียนในหAองเรียนเพ่ือส9งเสริม

ทักษะการเรียนรูA  

- แบบทดสอบก9อนเรียน/หลังเรียน 

   - แบบทดสอบการฝpกทักษะก9อนเรียน/หลังเรียน 

ระยะท่ี 2 ข้ันตอนของการฝpกสมาธิ มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสานภูมิปMญญา

ของทAองถ่ิน” โดยมีการจัดกิจกรรมดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสานภูมิปMญญาของ

ทAองถ่ิน” 

  เน้ือหา ช่ัวโมง 

1. วัสดุอุปกรณSสำหรับผสมกาวกากเพชร ท่ีใชAสำหรับการเขียนทองผAาไหม 

2. ฝpกปฏิบัติเขียนลายเสAน 

3. เทคนิคการขัยนทองผAาและการแปรรูปผลิตภัณฑS 

2 

4 

6 

รวม 12 

2. สังเกต และบันทึกพฤติกรรมโดยใชAแบบบันทึกพฤติกรรมและผลการทำกิจกรรมและภาระงาน 

3. วิเคราะหSผล สรุปผลและนำเสนอผลการศึกษา  

 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูAวิจัยสังเกตและบันทึกผลการเกิดพฤติกรรมดังน้ี 

3.1 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีสมาธิในการทำงานในช9วงก9อนทำกิจกรรม หลังทำกิจกรรม 

รูปแบบการทดลองสามารถเขียนเป\นแผนภาพไดAดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แบบบันทึกพฤติกรรมการมีสมาธิในการทำงานในช9วงก9อนทำกิจกรรม หลังทำกิจกรรม 

กลุ'ม วัดผลก'อนเรียน ทดลอง วัดผลหลังเรียน 

E T1 X T2 

 

ความหมายของสัญลักษณSในการทดลอง 
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  E คือ กลุ9มทดลอง 

  T1 คือ วัดผลก9อนเรียน 

  T2 คือ วัดผลหลังเรียน 

  X คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูA 

 

  3.2 การประเมินความกAาวหนAาของนักเรียนท่ีไดAรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูAโดย

ประเมินจากคะแนนหลังเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากคะแนนก9อนเรียน สามารถเขียนเป\นแผนภาพไดAดังน้ี 

 

 

 

 

หรือ 

 

 

 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสานภูมิปMญญาของ

ทAองถ่ิน”  

2. เคร่ืองมือวัดระดับสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ตามคู9มือคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็ก

ท่ีมีอาการสมาธิส้ันสำหรับผูAปกครอง. (หนAา 19-24.) ตามเกณฑSการวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) จำแนกกลุ9มอาการสมาธิส้ันท้ังส้ิน 3 แบบ ดังน้ี 

 2.1 กลุ9มอาการขาดสมาธิเป\นหลัก (Inattentive Subtype) 

2.2 กลุ9มท่ีมีอาการอยู9ไม9น่ิง หุนหันพลันแล9นเป\นหลัก (Hyperactive-Impulsive Subtype) 

2.3 กลุ9มท่ีมีอาการท้ังสองแบบร9วมกัน (Combined Subtype) 

 

การเก็บรวบรวมขPอมูล 

ผูAวิจัยไดAดำเนินการดังน้ี 

1. ขออนุญาตผูAอำนวยการโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาส เพ่ือพิจารณาโครงร9างการวิจัยเคร่ืองมือต9างๆ 

ท่ีใชAในการทดลอง และกระบวนการเก็บรวบรวมขAอมูล 

ดัชนีประสิทธิผล = 
ผลรวมของคะแนนทดสอบก2อนเรียน	"	ผลรวมของคะแนนทดสอบก2อนนเรียน
(จำนวนนักเรียน×คะแนนเต็ม)"ผลรวมของคะแนนทดสอบก2อนเรียน

 

 

 

ดัชนีประสิทธิผล = 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียน	"	คะแนนเฉล่ียก9อนเรียน

คะแนนเต็มหลังเรียน	"	คะแนนเฉล่ียก9อนเรียน
 

 

 

(1) 

(2) 
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2. ขอความร9วมมือกับโรงเรียนท่ีจะทำการศึกษาทดลองหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียนทองผAา สืบสานภูมิปMญญาของทAองถ่ิน” 

3. ผูAวิจัยสังเกตและบันทึกผลการเกิดพฤติกรรม โดยใชAแบบบันทึกพฤติกรรมการมีสมาธิในการทำงาน

ในช9วงก9อนทำกิจกรรม 

4. ดำเนินการทำกิจกรรมโดยใชAแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูAในกิจกรรม “การเขียน

ทองผAา สืบสานภูมิปMญญาของทAองถ่ิน” 

5. เม่ือส้ินสุดการจัดกิจกรรม ผูAวิจัยสังเกตและบันทึกผลการเกิดพฤติกรรม โดยใชAแบบบันทึก

พฤติกรรมการมีสมาธิในการทำงานหลังทำกิจกรรม 

6. นำคะแนนท่ีเก็บรวบรวมขAอมูลท่ีไดAจากการสังเกตและบันทึกผลการเกิดพฤติกรรม โดยใชAแบบ

บันทึกพฤติกรรมการมีสมาธิในการทำงานโดยวิธีทางสถิติ 

 

การวิเคราะหCขPอมูล  

1. วิเคราะหSเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัด

กิจกรรม แลAวนำคะแนนดิบพฤติกรรมสมาธิไปแปลงเป\นคะแนนที (T-score) และนำคะแนนท่ีไดAแต9ละดAานมา

เทียบตามเกณฑS ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3 วิเคราะหSเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัด

กิจกรรม 
 

 

คนท่ี 

ก(อนเรียน หลังเรียน 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

1 25.00 44.19 12.00 38.29 17.00 45.45 20.00 67.93 9.00 61.67 12.00 41.87 

2 26.00 54.01 11.00 27.66 18.00 55.15 19.00 60.09 8.00 51.81 12.00 41.87 

3 25.00 44.19 11.00 27.66 17.00 45.45 18.00 52.24 9.00 61.67 14.00 59.98 

4 27.00 63.82 13.00 48.92 18.00 55.15 19.00 60.09 7.00 41.95 13.00 50.92 

5 27.00 63.82 12.00 38.29 19.00 64.84 18.00 52.24 8.00 51.81 15.00 69.04 

6 26.00 54.01 12.00 38.29 16.00 35.75 19.00 60.09 7.00 41.95 14.00 59.98 

7 25.00 44.19 13.00 48.92 18.00 55.15 20.00 67.93 9.00 61.67 15.00 69.04 

8 24.00 34.38 12.00 38.29 19.00 64.84 18.00 52.24 6.00 32.09 14.00 59.98 

9 25.00 44.19 13.00 48.92 17.00 45.45 19.00 60.09 7.00 41.95 13.00 50.92 

10 25.00 44.19 12.00 38.29 19.00 64.84 17.00 44.40 8.00 51.81 13.00 50.92 

 ก(อนเรียน หลังเรียน 
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คนท่ี 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

11 26.00 54.01 14.00 59.54 16.00 35.75 16.00 36.55 9.00 61.67 14.00 59.98 

12 27.00 63.82 14.00 59.54 18.00 55.15 18.00 52.24 7.00 41.95 13.00 50.92 

13 25.00 44.19 14.00 59.54 19.00 64.84 19.00 60.09 8.00 51.81 12.00 41.87 

14 24.00 34.38 13.00 48.92 16.00 35.75 18.00 52.24 7.00 41.95 14.00 59.98 

15 26.00 54.01 13.00 48.92 18.00 55.15 18.00 52.24 6.00 32.09 13.00 50.92 

16 27.00 63.82 13.00 48.92 17.00 45.45 19.00 60.09 9.00 61.67 14.00 59.98 

17 27.00 63.82 14.00 59.54 18.00 55.15 17.00 44.40 7.00 41.95 12.00 41.87 

18 27.00 63.82 12.00 38.29 16.00 35.75 16.00 36.55 6.00 32.09 15.00 69.04 

19 26.00 54.01 14.00 59.54 17.00 45.45 17.00 44.40 8.00 51.81 13.00 50.92 

20 25.00 44.19 14.00 59.54 18.00 55.15 18.00 52.24 6.00 32.09 13.00 50.92 

21 26.00 54.01 14.00 59.54 16.00 35.75 17.00 44.40 7.00 41.95 12.00 41.87 

22 26.00 54.01 13.00 48.92 17.00 45.45 16.00 36.55 8.00 51.81 12.00 41.87 

23 25.00 44.19 14.00 59.54 18.00 55.15 18.00 52.24 6.00 32.09 13.00 50.92 

24 25.00 44.19 13.00 48.92 19.00 64.84 16.00 36.55 7.00 41.95 11.00 32.81 

25 26.00 54.01 13.00 48.92 16.00 35.75 17.00 44.40 7.00 41.95 13.00 50.92 

26 25.00 44.19 14.00 59.54 17.00 45.45 18.00 52.24 8.00 51.81 12.00 41.87 

27 25.00 44.19 13.00 48.92 18.00 55.15 19.00 60.09 6.00 32.09 14.00 59.98 

28 25.00 44.19 14.00 59.54 19.00 64.84 17.00 44.40 9.00 61.67 12.00 41.87 

29 24.00 34.38 13.00 48.92 18.00 55.15 18.00 52.24 7.00 41.95 13.00 50.92 

30 25.00 44.19 14.00 59.54 17.00 45.45 20.00 67.93 7.00 41.95 13.00 50.92 

31 24.00 34.38 13.00 48.92 18.00 55.15 21.00 75.78 8.00 51.81 14.00 59.98 

32 26.00 54.01 15.00 70.17 17.00 45.45 17.00 44.40 9.00 61.67 13.00 50.92 

33 27.00 63.82 13.00 48.92 19.00 64.84 18.00 52.24 8.00 51.81 14.00 59.98 

34 26.00 54.01 14.00 59.54 17.00 45.45 19.00 60.09 9.00 61.67 15.00 69.04 

35 27.00 63.82 14.00 59.54 18.00 55.15 17.00 44.40 8.00 51.81 13.00 50.92 

36 26.00 54.01 13.00 48.92 16.00 35.75 18.00 52.24 8.00 51.81 13.00 50.92 

37 25.00 44.19 12.00 38.29 18.00 55.15 16.00 36.55 9.00 61.67 13.00 50.92 

38 27.00 63.82 11.00 27.66 17.00 45.45 19.00 60.09 8.00 51.81 12.00 41.87 

39 25.00 44.19 14.00 59.54 19.00 64.84 17.00 44.40 9.00 61.67 12.00 41.87 

40 27.00 63.82 14.00 59.54 16.00 35.75 16.00 36.55 7.00 41.95 14.00 59.98 

41 26.00 54.01 13.00 48.92 18.00 55.15 17.00 44.40 9.00 61.67 12.00 41.87 

42 26.00 54.01 14.00 59.54 17.00 45.45 16.00 36.55 8.00 51.81 11.00 32.81 

43 27.00 63.82 13.00 48.92 17.00 45.45 18.00 52.24 9.00 61.67 12.00 41.87 

44 24.00 34.38 12.00 38.29 18.00 55.15 17.00 44.40 8.00 51.81 13.00 50.92 

45 23.00 24.56 13.00 48.92 19.00 64.84 16.00 36.55 9.00 61.67 12.00 41.87 

46 25.00 44.19 14.00 59.54 16.00 35.75 16.00 36.55 8.00 51.81 11.00 32.81 
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47 26.00 54.01 13.00 48.92 17.00 45.45 17.00 44.40 8.00 51.81 11.00 32.81 

 
 

 

คนท่ี 

ก(อนเรียน หลังเรียน 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต(อต;าน อาการซน อยู(ไม(

น่ิง 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

คะแนน

ดิบ 

คะแนน 

ที 

48 25.00 44.19 12.00 38.29 17.00 45.45 18.00 52.24 9.00 61.67 13.00 50.92 

49 25.00 44.19 14.00 59.54 16.00 35.75 16.00 36.55 9.00 61.67 11.00 32.81 

X 25.59   13.10   17.47   17.71   7.82   12.90   

S.D. 1.02   0.94   1.02   1.27   1.01   1.10   

 

จากตารางท่ี 3 วิเคราะหSเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรม

และหลังจัดกิจกรรม พบว9าการประเมินเปรียบเทียบสมาธิก9อนเรียนเป\นดังนี้ ค9าเฉลี่ยอาการขาดสมาธิ อาการ

ดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 25.59 13.10 และ 17.47 ตามลำดับ ค9าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 1.02 0.94 และ 1.02 ตามลำดับ และการ

ประเมินเปรียบเทียบสมาธิหลังเรียนเป\นดังนี้ ค9าเฉลี่ยอาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9

นิ่งเป\น 17.71 7.82 และ 12.90 ตามลำดับ ค9าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน 

และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 1.27 1.01 และ 1.10 ตามลำดับ จากการประเมินเปรียบเทียบพบว9าผลต9างของ

คะแนนเฉลี่ยก9อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรมเป\นดังนี้ อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซน

อยู9ไม9น่ิงเป\น 7.88 5.28 และ 4.84 ตามลำดับ 

2. การประเมินความกAาวหนAาของนักเรียนท่ีไดAรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูAโดยประเมินจาก

คะแนนหลังเรียนท่ีพัฒนาจากคะแนนก9อนเรียน ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัด

กิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม 

รายการ 

จำนวน

นักเรียน 

 

คะแนนเต็ม 

คะแนนเฉลี่ย คิดเป9นร:อยละ ดัชนี

ประสิทธิผล กAอนเรียน หลังเรียน กAอนเรียน หลังเรียน 

ขาดสมาธิ 49 27 25.59 17.71 95.22 66.33 -5.59 

ดื้อ ตAอต:าน 49 24 13.10 7.82 53.79 31.04 -0.48 

ซน อยูAไมAนิ่ง 49 27 13.12 12.90 64.96 48.78 -0.02 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1603 ~ 

 

จากตารางที่ 4 ดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 ระหว9าง 

ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม พบว9าในการศึกษาใชAนักเรียนจำนวน 49 คน มีคะแนนเฉลี่ยก9อนทำ

กิจกรรมดังนี้ อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 25.59 13.10 และ 13.12 

ตามลำดับ คิดเป\นรAอยละ 95.22 53.79 และ 64.96 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยหลังทำกิจกรรมดังนี้ อาการขาด

สมาธิ อาการด้ือ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9น่ิงเป\น 17.71 7.82 และ 12.90 ตามลำดับ คิดเป\นรAอยละ 66.33 

31.04 และ 48.78 ตามลำดับ และจากการหาดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม ดังน้ี อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต9อตAาน และ

อาการซนอยู9ไม9น่ิงเป\น -5.59 -0.48 และ -0.02 ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการศึกษาระดับสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองผAาไหม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 

: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาส ผู AวิจัยไดAทำการวิเคราะหSเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGที่ 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม แลAวนำคะแนนดิบพฤติกรรมสมาธิไปแปลง

เป\นคะแนนที (T-score) และนำคะแนนที่ไดAแต9ละดAานมาเทียบตามเกณฑS ดังนี้ ค9าเฉลี่ยอาการขาดสมาธิ 

อาการดื ้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ ่งเป\น 25.59 13.10 และ 17.47 ตามลำดับ และการประเมิน

เปรียบเทียบสมาธิหลังเรียนเป\นดังนี้ ค9าเฉลี่ยอาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 

17.71 7.82 และ 12.90 ตามลำดับ จากการประเมินเปรียบเทียบพบว9าผลต9างของคะแนนเฉลี่ยก9อนทำ

กิจกรรมและหลังทำกิจกรรมเป\นดังนี้ อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 7.88 

5.28 และ 4.84 ตามลำดับ การแปลผลคะแนนเฉลี่ยก9อนทำกิจกรรมเป\น 56.16 อยู9ในเกณฑSเฝlาระวัง ติดตาม 

ทำซ้ำและการแปลผลคะแนนหลังทำกิจกรรมเป\น 38.43 อยู9ในเกณฑSเฉล่ีย 

จากการเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปGที่ 2 

ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม พบว9าในการศึกษาใชAนักเรียนจำนวน 49 คน มีคะแนนเฉล่ียก9อน

ทำกิจกรรมดังนี้ อาการขาดสมาธิ อาการดื้อ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9นิ่งเป\น 25.59 13.10 และ 13.12 

ตามลำดับ คิดเป\นรAอยละ 95.22 53.79 และ 64.96 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยหลังทำกิจกรรมดังนี้ อาการขาด

สมาธิ อาการด้ือ ต9อตAาน และอาการซนอยู9ไม9น่ิงเป\น 17.71 7.82 และ 12.90 ตามลำดับ คิดเป\นรAอยละ 66.33 

31.04 และ 48.78 ตามลำดับ และจากการหาดัชนีประสิทธิผลความกAาวหนAาของสมาธิของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGท่ี 2 ระหว9าง ก9อนจัดกิจกรรมและหลังจัดกิจกรรม ดังน้ี อาการขาดสมาธิ อาการด้ือ ต9อตAาน และ

อาการซนอยู9ไม9น่ิงเป\น -5.59 -0.48 และ -0.02 ตามลำดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผูAวิจัยทำการศึกษาระดับสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองผAาไหม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปGที่ 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปMญจทายิกาวาส ตามคู9มือคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กที่มีอาการ

สมาธิสั้นสำหรับผูAปกครอง. (หนAา 19-24.) ตามเกณฑSการวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V) จำแนกกลุ9มอาการสมาธิสั้นทั้งสิ้น 3 แบบ ไดAแก9 กลุ9มอาการ

ขาดสมาธิเป\นหลัก กลุ9มที่มีอาการอยู9ไม9นิ่ง หุนหันพลันแล9นเป\นหลักปและกลุ9มที่มีอาการทั้งสองแบบร9วมกัน 

ผลจากการวิจัยพบว9าการฝpกสมาธิผ9านกิจกรรมการเขียนทองบนผAาไหมส9งผลใหAช9วงเวลาคงสมาธิเฉล่ียก9อนการ

ฝpกสมาธินานกว9าหลังการฝpกสมาธิ ซึ่งกล9าวไดAว9ากิจกรรมการเขียนทองผAาช9วยใหAการทำงานของสมองและ

ระบบประสาทสัมพันธSกัน สามารถทำใหAผูAเรียนไดAพัฒนาความคิด สติปMญญา และความสามารถ รวมท้ังส9งเสริม

ใหAนักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสรAางสรรคS มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน  มีความอดทนและยังส9งเสริม

สมาธิและอารมมั ่นคงมากขึ ้น และในอนาคตจะสามารถพัฒนาระดับสมาธิรวมถึงต9อยอดในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูAของนักเรียนไดAดีย่ิงข้ึนดAวย 

 

ขPอเสนอแนะ 

 ควรเลือกใชAกิจกรรมท่ีหลากหลาย แปลกใหม9 ประหยัด วัสดุหาไดAง9ายในทAองถ่ิน และเพ่ิมรายละเอียด

ใหAมากข้ึนเพ่ือท่ีนักเรียนจะไดAมีความละเอียดและรอบคอบในการทำงานเพ่ิมมากข้ึน 

 ควรนำกิจกรรมไปพัฒนาต9อยอดใหAสามารถปรับประยุกตSใชAกับรายวิชาอ่ืนๆ และสามารถบูรณาการ

ร9วมกับความรูAและภูมิปMญญาในชุมชน 

 

เอกสารอPางอิง 

กรมสุขภาพจิต. คู'มือคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ันสำหรับผูPปกครอง. (2560). 19-24. 

กฤติยา จงรักษS และคณะ. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหCของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปhท่ี 4 โดยใชPกิจกรรมการเรียนรูPดPวยส่ือสังคมออนไลนCร'วมกับการใชPปjญหาเปkนฐาน. 

มหาวิทยาลับยมหาสารคาม 

ขันตี แสนทวีสุข และคณะ. (2560). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูPวิชา

คณิตศาสตรCเร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใชPกระบวนการสืบเสาะหาความรูPแบบ 5 

ข้ัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปhท่ี 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นิติยา จันทะเกตุ. (2555). การพัฒนาสมาธิสำหรับเด็กท่ีมีอาการสมาธิส้ันโดยใชPกิจกรรมงานประดิษฐC. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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พรรณี เจนจิต. (2555). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพSคร้ังท่ี 11. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพSแก9งจุฬาลงกรณS

มหาวิทยาลัย 

เมธาวี โสรเนตร และคณะ. (2560). การจัดการเรียนรูPแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คอมพิวเตอรCและความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปhท่ี 3. มหาวิทยาลัย

บูรพา 
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การบริหารลูกค*าสัมพันธ1ของร*านสะดวกซื้อเซเว<นอีเลฟเว<น  

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร1ธาน ี

Customer Relationship Management of 7-Eleven Convenience Store 

In Mueng District, Surat Thani Province 

 
อภิศักดิ์ พูลพันธD1 อารรีวรรณ  สีชุม2 

1สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาป7 Email : apisak9664@gmail.com 
2สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาป7 Email: areewan@tapee.ac.th 

 

 

บทคัดย(อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค: 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMน

อีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 2) เพื่อศึกษาสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่สMงผลตMอ

กระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี

กลุMมตัวอยMางที่ใชH คือ ลูกคHาที่เปWนสมาชิก All Member ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร:ธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชHในการเก็บรวบรวมขHอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชHใน 

ไดHแกM คMารHอยละ คMาเฉลี่ย คMาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานที่ใชH คือ Independent Sample T–test 

และ One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวMา กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปWนเพศหญิง อายุระหวMาง 21-25 ปw ระดับการศึกษาต่ำกวMา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดHตMอเดือน 10,000-15,000 บาท สMวนใหญMซื้อสินคHาประเภท

อาหารและเครื่องดื่ม และความถี่ในการใชHบริการ 1-3 ครั้งตMอตMอสัปดาห: ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค: 

พยวMากระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:

ธานี คือ ดHานการสรHางฐานขHอมูลลูกคHา และสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่สMงผลตMอกระบวนการบริหาร

ลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี คือ ดHานการโฆษณา 

สMวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวMาป}จจัยสMวนบุคคลที่แตกตMางกันสMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:

สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานีแตกตMางกัน และสMวนประ

สมการสMงเสริมการตลาดท่ีสMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน มาก

ที ่ส ุดไดHแกMด Hานการโฆษณา  (ß=0.255)  รองลงมาไดHแกM ด Hานการตลาดเจาะจง  (ß=0.242) ดHานการ
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ประชาสัมพันธ: (ß=0.229) ดHานการขายโดยบุคคล (ß=0.149) และดHานการสMงเสริมการขาย (ß = 0.109) 

ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การบริหารลูกคHาสัมพันธ:   สMวนประสมการสMงเสริมการตลาด  รHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMน 

 

Abstract 

The research objective is to study regarding development approaches, processes and 

policy formulation for Customer Relationship Management ( CRM)  of 7- Eleven Convenience 

Store in  Mueng District , Surat Thani Province.  In this study, questionnaire was used as a tool 

for collecting the primary data. There are totally 400 questionnaires distributed. The data was 

analyzed by using statistics comprising of percentage, average, standard deviation, analysis of 

variance (ANOVA), and Multiple regression analysis.  

The result indicates that the majority of population was females between the ages of 

21 and 25 Education level below degree, obtaining a monthly salary range between baht 

10,000 –  15,000, what types of products or services are most often purchased Food and 

beverages such as ready meals. Drinks, snacks, candy, chewing gum, and the frequency of use 

per week is 1- 3 times per week.  The hypothesis result found that the personal factors   

consisting of gender, age, educational level, occupation, monthly income.  What type of 

product or service purchases most frequently and how often you use the service per week to 

Customer Relationship Management of 7-Eleven Convenience Store in the different Moreover, 

the hypothesis test discovered that promotion mix used for corporate customers had the 

most significant impact on 7-Eleven Convenience Store namely; Advertising (ß = 0.255), Direct 

Marketing ( ß =  0. 242) , Public Relations ( ß =  0. 229, Personal Selling ( ß =  0. 149) , and Sales 

Promotion (ß = 0.109) respectively. 

 

Keywords: Customer Relationship Management, Promotion mix , Convenience Store  

 

บทนำ 

ในป}จจุบันรHานสะดวกซื ้อซึ ่งเปWนรูปแบบหนึ ่งของธุรกิจคHาปลีกในการใหHบริการที ่ขายความ

สะดวกสบายและเนHนกลุMมเป�าหมายเฉพาะที่ใชHชีวิตเรMงรีบ รHานคHาปลีกรูปแบบใหมMซึ่งเปWนรHานคHาปลีกที่เรียกวMา
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รHานสะดวกซื ้อที ่เป�ดใหHบริการตลอด 24 ชั ่วโมง จัดเปWนธุรกิจที ่ใหHความสนใจกับพฤติกรรมผู Hบริโภคท่ี

เปล ี ่ ยนแปลงตลอดเวลา ป }จจ ุบ ันม ีล ูกค Hา เข H าร H านเซเว Mนอ ี เลฟเว Mนเฉล ี ่ ยว ันละ 11.8 ล H านคน 

(www.cpall.co.th)โดยมุMงเนHนกลยุทธ:การเปWนรHานอิ่มสะดวกของคนไทยซึ่งใหHความสำคัญกับอาหารพรHอม

ทาน ที่สด สะอาด ที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีการพัฒนาสินคHาใหมMรMวมกับคูMคHาหรือแมHแตMพัฒนาสินคHาใหมMเอง เพ่ือ

นำเสนอสินคHาใหมMที่หลากหลายสรHางทางเลือกเพิ่มใหHกับผูHบริโภค  แตMทุกวันนี้การเพิ่มขึ้นของรHานสะดวกซ้ือ

อยMางรวดเร็วสMงผลทำใหHการบริหารจัดการรHานสะดวกซื้อแตMละสาขาไมMทั่วถึงเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไมM

ชัดเจนการสื่อสารขHอมูลที่ไมMครอบคลุมรวมทั้งการแขMงขันที่สูงขึ้นนี้สMงผลใหHเกิดการเปรียบเทียบในทุกดHานเชMน

เรื่องการบริการในแตMละสาขาความกดดันของรHานสาขาที่ตHองขายสินคHาใหHไดHมากที่สุด โดยเฉพาะรHานที่มีลูกคHา

ตMอวันมากอาจจะตอบสนองความตHองการของลูกคHาไดHนHอยลงรวมถึงการสMงผลใหHการจับจMายของผูHบริโภคลดลง

ลักษณะการทำกำไรรHานเซเวMนอีเลฟเวMนจะประกอบดHวยการทำกำไรจากคMาแลกเขHาของสินคHาแตMละตัวโดยสMวน

น้ีคูMคHาท่ีผลิตสินคHาและตHองการท่ีจะนำสินคHาเขHาขายท่ีเซเวMนจะตHองผMานการตรวจคุณภาพโรงงานท่ีใชHผลิต 

พฤติกรรมผูHบริโภคที่เปลี่ยนไปตลอดเวลารวมถึงการเพิ่มขึ้นของรHานคHาออนไลน:ที่สะดวกตMอลูกคHา

ป}จจุบันในยุคที่ทุกอยMางรวดเร็วการแขMงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายใตHเศรษฐกิจยุคการเมืองการแขMงขันเสรีเปWน

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหHพฤติกรรมบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผูHบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นมีการกระตุHนและการ

นำเสนอผลิตภัณฑ:ใหมMๆเพื่อเปWนสิ่งจูงใจใหHผูHบริโภคตัดสินใจซื้อ ดังนั้นเมื่อมีผูHผลิตอยูMในตลาดเปWนจำนวนมาก

แตMละรายการตMางก็ตHองเรMงหาชMองทางเพ่ือใหHตนเองมีโอกาสในการแขMงขันสูงข้ึนเหนือกวMาคูMแขMงในธุรกิจเดียวกัน

อีกทั้งยังการพัฒนาเรื่องคนยังเขHามามีบทบาทขึ้นเนื่องจากวMาธุรกิจที่ใชHการใหHบริการอยMางรHานสะดวกซื้อเซเวMน

อีเลฟเวMนที่มีฐานลูกคHาเปWนจำนวนมาก การรักษาลูกคHาไวHจึงเปWนสิ่งสำคัญในอนาคตตMอไปกลยุทธ:ที่ไดHรับความ

นิยมจากธุรกิจตMางๆในการสรHางยอดขายและการซื้อซ้ำคือการใชHการตลาดแบบการบริหารลูกคHาความสัมพันธ: 

(Customer Relationship Management (CRM)) ซึ่งเปWนเครื่องมือหนึ่งในการสรHางความสัมพันธ:อันดีกับ

ลูกคHาทำใหHเกิดความพึงพอใจกับสินคHาหรือบริการใหHมากที่สุดและมีความเชื่อมันไวHวางใจที่จะใชHสินคHาหรือ

บริการตMอไปจนเรียกไดHวMาเปWนลูกคHาประจำซึ่งตHองอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการสรHางสมประสบการณ: 

ดังนั้นเป�าหมายสูงสุดของระบบการบริหารลูกคHาสัมพันธ:(CRM) ก็คือการเติบโตของธุรกิจที่มีผลกำไรดHวยการ

นำเสนอสินคHาและบริการที่เหมาะสมใหHกับกลุMมลูกคHาที่ตHองการผMานชMองทางที่ถูกตHองเหมาะสมกับจังหวะเวลา

ภายใตHตHนทุนท่ีสมเหตุสมผล 

จากความสำคัญที่กลMาวมาแลHวผูHวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดท่ี

สMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด          

สุราษฎร:ธานี เพื่อเปWนแนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนใหHทัน

ตMอสถานการณ:การแขMงขันท่ีทวีความรุนแรง และเพ่ือสรHางความไดHเปรียบในการแขMงขัน รักษาฐานลูกคHาเดิมท่ีมี

อยูM ขยายสMวนแบMงการตลาดของบริษัทใหHมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงคDของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

2. เพื่อศึกษาสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่สMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHาน

สะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี  

  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1.ขอบเขตดQานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูHวิจัยไดHกำหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยกำหนดตัวแปรที่จะ

ศึกษา ดังน้ี  

   1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดHวย ป}จจัยสMวนบุคคล ไดHแกM เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดH

เฉลี่ยตMอเดือน ประเภทสินคHาหรือบริการที่ใชH และความถี่ในการใชHบริการ สMวนประสมการสMงเสริมการตลาด 

ไดHแกM ดHานการโฆษณาดHานการประชาสัมพันธ: ดHานการสMงเสริมการขาย ดHานการขายโดยบุคคล และดHาน

การตลาดเจาะจง 

    1.2 ตัวแปรตาม ประกอบดHวย กระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ: ไดHแกM การสรHางฐานขHอมูล

ลูกคHา การใชHเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบริหารความสัมพันธ:กับลูกคHา และการรักษาลูกคHา 

 2.การต้ังสมมติฐาน 

    2.1 ป}จจัยสMวนบุคคล ประกอบดHวยดHานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดHเฉลี่ยตMอเดือน 

ทMานซื้อสินคHาหรือใชHบริการประเภทใดบMอยที่สุด และความถี่ในการใชHบริการตMอสัปดาห:มีผลตMอกระบวนการ

บริหารลูกคHาสัมพันธ: ไดHแกM การสรHางฐานขHอมูลลูกคHา การใชHเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารความสัมพันธ:

กับลูกคHา และการรักษาลูกคHา  

    2.2 สMวนประสมการสMงเสริมการตลาด ไดHแกMการโฆษณา การประชาสัมพันธ: การสMงเสริมการ

ขาย การขายโดยบุคคลและการตลาดเจาะจงที่มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:อันไดHแกMการสรHาง

ฐานขHอมูลลูกคHา การใชHเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบริหารความสัมพันธ:กับลูกคHา และการรักษาลูกคHา 

 3.ขอบเขตพ้ืนท่ีของการศึกษา คือ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

 4.กลุ(มตัวอย(าง คือ ลูกคHาท่ีเปWนสมาชิก All member และมาซ้ือสินคHาหรือใชHบริการในรHาน

สะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี  จำนวน 400 คน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  “การบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร:ธานี” ในครั้งนี้เปWนวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ซึ่งใชHแบบสอบถาม (Questionnaire) เปWน
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขHอมูล โดยประชากรที่ใชHในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคHาที่เปWนสมาชิก All member 

และมาซื้อสินคHาหรือใชHบริการในรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญM จึงไดHกำหนดขนาดตัวอยMางดHวยสูตรการคำนวณของ Taro Yamane (พวงรัตน: 

ทวีรัตน:, 2543 อHางใน ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ที่ระดับความเชื่อมั่นรHอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนรHอย

ละ 5 ดังนั้น ขนาดตัวอยMางที่ใชHในครั้งน้ีทั้งสิ้น 400 ตัวอยMาง ซึ่งผูHวิจัยใชHการเก็บขHอมูลกลุMมตัวอยMางแบบงMาย 

(Sample Random Sampling : SRS)  

เคร่ืองมือท่ีใชHในการทำวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบMงเปWน  3 สMวน ไดHแกM 

สMวนที่ 1 แบบสอบถามขHอมูลสMวนตัวของผูHตอบแบบสอบถาม คำถามในสMวนนี้ประกอบไปดHวยคำถาม

ลักษณะทางป}จจัยสMวนบุคคล เก็บขHอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

สMวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHา

สัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน ไดHแกM การโฆษณา การสMงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ:

การขายโดยบุคคล และการตลาดเจาะจง โดยใชHมาตรวัดระดับความคิดเห็นของสMวนประสมการสMงเสริม

การตลาด แบบประมาณคMา 5 ระดับ (Likert’s Scale) โดยมีระดับตั้งแตM มากที่สุด มาก ปานกลาง นHอย และ

นHอยท่ีสุด 

สMวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMน

อีเลฟเวMน ซึ่งกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ประกอบไปดHวย การสรHางฐานขHอมูลลูกคHา การใชHเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม การบริหารความสัมพันธ:กับลูกคHา และการรักษาลูกคHา โดยใชHมาตรวัดระดับความคิดเห็นของ

กระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ: แบบประมาณคMา 5 ระดับ (Likert’s Scale) โดยมีระดับตั้งแตM มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นHอย และนHอยท่ีสุด 

นำแบบสอบถามที่ผMานการตรวจแกHไขไปใหHผูHเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทMาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

และนำแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุMมตัวอยMาง 400 ชุด โดยวิธีการหาคMาสัมประสิทธิ์แอลฟ̈า 

(Alpha Coeffieient) ตามสูตรของ Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบไดHคMาความเชื่อมั่นเทMากับ 0.848 ซ่ึง

มากกวMา 0.7 แสดงวMาแบบสอบถามมีความเช่ือถือไดH 

การวิเคราะห:ขHอมูล เมื่อผูHวิจัยไดHผMานกระบวนการในการเก็บขHอมูลรวบรวมขHอมูลและไดHตรวจสอบ

ความสมบูรณ:ของขHอมูลที่ไดHจากแบบสอบถามแลHวนำขHอมูลที่ไดHไปทำการวิเคราะห:ประมวลผลดHวยโปรแกรม

สำเร็จรูปSPSS ในการวิจัยครั้งนี้ไดHใชHสถิติในการวิเคราะห:ขHอมูลแบMงออกเปWน 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) ซึ่งไดHแกM คMารHอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean) และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยสถิติที่ใชHในการทดสอบสมมติฐาน 

ดังนี้  t-test และ One Way Anova ใชHทดสอบสมมติฐานกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวก

ซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี จำแนกตามป}จจัยสMวนบุคคล Multiple Regression 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

~ 1611 ~ 
 

 

Analysis ใชHทดสอบสมมติฐานสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดท่ีสMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:

ของรHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาป}จจัยสMวนบุคคลของผูHตอบแบบสอบถามพบวMา สMวนใหญMเปWนเพศหญิง คิดเปWนรHอยละ 

57.8 อายุระหวMาง 21-25 ปw คิดเปWนรHอยละ 33.3 มีระดับการศึกษาต่ำกวMาปริญญาตรี คิดเปWนรHอยละ 48.3 มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปWนรHอยละ 29.8 มีรายไดHตMอเดือน 10,000-15,000 บาท คิดเปWนรHอยละ 29 

สMวนใหญMซื้อสินคHาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปWนรHอยละ 54.8 และความถี่ในการใชHบริการ 1-3 ครั้งตMอ

ตMอสัปดาห: คิดเปWนรHอยละ 48 

ผลการศึกษากระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน ในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร:ธานี โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (mean=4.06) เมื่อพิจารณารายดHานพบวMา 

ดHานการสรHางฐานขHอมูลลูกคHามีคMาเฉลี่ยมากที่สุด (mean=4.10) รองลงมาคือ ดHานการบริหารความสัมพันธ:กับ

ลูกคHา (mean= 4.09) ดHานการใชHเทคโนโลยีที่เหมาะสม (mean=4.04) และดHานการรักษาลูกคHา (mean = 

4.00) 

ผลการศึกษาสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHาน

สะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูMในระดับมาก 

(mean = 3.95) เมื่อพิจารณารายดHานพบวMาดHานการโฆษณามีคMาเฉลี่ยมากที่สุด(mean=4.09) รองลงมาคือ

ดHานการสMงเสริมการขายและการตลาดเจาะจง (mean=3.96) ดHานประชาสัมพันธ: (mean=3.91) และดHาน

การการขายโดยบุคคล (mean = 3.06)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ี 1 พบวMา ป}จจัยสMวนบุคคล ไดHแกM เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดH

ตMอเดือนประเภทของสินคHาที่ซื้อหรือใชHบริการ และความถี่ในการใชHบริการตMอสัปดาห: แตกตMางกันมีผลตMอ

กระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

แตกตMางกัน  
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานป}จจัยสMวนบุคคลที่แตกตMางกันมีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:   

    ของรHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

หมายหมาย เครื่องหมาย * มีความแตกตXางกันอยXางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 1 พบวMา ลูกคHาท่ีใชHบริการที่มีป}จจัยสMวนบุคคล ประกอบดHวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดHตMอเดือน ประเภทของสินคHาที่ซื้อหรือใชHบริการ และความถี่ในการบริการตMอสัปดาห: แตกตMางกัน  

มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน แตกตMางกัน อยMางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHา

สัมพันธ:สำหรับลูกคHาลูกคHารHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห:ความถดถอยเชิงพหุของสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดท่ีมีผลตMอกระบวนการ

บริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี 

ส"วนประสมการส"งเสริม

การตลาด กระบวนการบริหารลูกค6าสัมพันธ:  

 S.E. B ᵝ t Sig. Tolerance VIF 

ค"าคงที่ 0.567 0.844  7.452 0.000   

ด7านการโฆษณา  0.638 0.226 0.255 6.024 0.000 0.438 2.284 

ด7านการประชาสัมพันธD 0.653 0.198 0.229 5.988 0.000 0.536 1.864 

ด7านการสXงเสริมการขาย 0.707 0.085 0.106 2.062 0.040 0.295 3.385 

 

กระบวนการบริหาร

ลูกค6าสัมพันธ: 

ปNจจัยส"วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายได6

ต"อ

เดือน 

ประเภทของ

สินค6าที่ซื้อหรือ

ใช6บริการ 

ความถี่ในการใช6

บริการต"อสัปดาห: 

1.ด7านการสร7าง

ฐานข7อมูลลูกค7า 

0.633 0.000* 0.036* 0.000* 0.004* 0.000* 0.000* 

2.ด7านการใช7เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

0.181 0.000* 0.000* 0.000* 0.012* 0.000* 0.000* 

3.ด7านการบริหาร

ความสัมพันธDกับลูกค7า 

0.138 0.000* 0.000* 0.000* 0.093 0.000* 0.000* 

4.ด7านการรักษาลูกค7า 0.032* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.015* 0.000* 
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ส"วนประสมการส"งเสริม

การตลาด กระบวนการบริหารลูกค6าสัมพันธ:  

 S.E. B ᵝ t Sig. Tolerance VIF 

ด7านการขายโดยบุคคล 0.721 0.117 0.149 3.569 0.000 0.447 2.237 

การตลาดเจาะจง  0.755 0.182 0.242 4.680 0.000 0.292 3.425 

, F 176.82= , p*< 0.05  

 

จากตารางท่ี 2 พบวMาสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดท่ีมีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของ

รHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน ไดHแกM ดHานการโฆษณา (Sig. = 0.000) การประชาสัมพันธ: (Sig. =0.000) ดHาน

การสMงเสริมการขาย (Sig. = 0.040) ดHานการขายโดยบุคคล (Sig. = 0.000) และดHานการตลาดเจาะจง (Sig. = 

0.000) อยMางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวMา ขHอมูลป}จจัยสMวนบุคคลของผูHตอบแบบสอบถามผูHตอบแบบสอบถาม สMวนใหญMเปWน

เพศหญิง อายุระหวMาง 21-25 ปw ระดับการศึกษาต่ำกวMาปริญญาตรี มีรายไดHตMอเดือน 10,000-15,000 บาท ซ่ึง

สอดคลHองกับงานวิจัยของวิลาสินี อินทร:สุวรรณ (2561) ไดHศึกษาการบริหารงานลูกคHาสัมพันธ:บนสื่อสังคม

ออนไลน:ของบริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส(ประเทศไทย) จำกัด และความภักดีตMอตราสินคHาในเขตกรุงเทพ จาก

การศึกษาพบวMาผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMเปWนเพศหญิง อายุระหวMาง 25-31 ปw มีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี มีอาชีพเปWนพนักงานบริษัท มีรายไดHเฉล่ียตMอเดือน 15,001 – 30,000 บาท  

ดHานโฆษณามีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMนอยMาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการวิจัยนี้สอดคลHองกับงานวิจัยงานวิจัยของเสาวคนธ: สุทธิบริบาล (2554) 

ศึกษาป}จจัยที ่สMงผลตMอความตั ้งใจซื ้อซ้ำในธุรกิจ Daily Deals และศึกษาตMอยอดแนวทางในการสรHาง

ความสัมพันธ:กับลูกคHาในธุรกิจ Daily Deals พบวMาป}จจัยดHานการนำเสนอสินคHาของสินคHา สMงผลตMอความตั้งใจ

ซ้ือซ้ำของลูกคHาในธุรกิจ Daily Deals 

ดHานประชาสัมพันธ:มีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟ

เวMนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05โดยผลการวิจัยนี้สอดคลHองกับงานวิจัยของศตพล วรกำแพง (2557) ไดH

ศึกษาเรื่องการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของผลิตภัณฑ:นีเวียที่มีผลตMอคุณภาพการใหHบริการกับรHานคHาปลีกในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดHานเทคโนโลยีมีผลตMอคุณภาพการใหHบริการตMอรHานคHาปลีกในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา  
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ดHานการสMงเสริมการขายมีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMน

อีเลฟเวMนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการวิจัยนี้สอดคลHองกับงานวิจัยสิทธิศักดิ์ สุวรรณี (2556) 

การศึกษาความสัมพันธ:ระหวMางป}จจัยพื้นฐานสMวน 65 บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท:สมาร:ทโฟนข

องนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวMาดHานการสMงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ:ทางบวกกับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือโทรศัพท:สมาร:ทโฟนของ นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดHานการขายโดยบุคคลมีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMน

อีเลฟเวMนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการวิจัยนี้สอดคลHองกับงานวิจัยธงชัย กุลสถิรวงษ: (2555) 

ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ที่มีผลตMอคุณภาพการใหHบริการของบริษัทแอดวานซ:

อินโฟร: เซอร:วิส จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ดHานบุคลากรมีอิทธิพลตMอคุณภาพการใหHบริการ 

ดHานตลาดเจาะจงมีผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟ

เวMนอยMางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05โดยผลการวิจัยน้ีสอดคลHองกับงานวิจัย กิติยา ปล้ืมจิตไพบูลย: (2558) ไดH 

ศึกษาเร่ืองแนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHาองค:กรของธุรกิจอินเทอร:เน็ต ดHานตลาด

เจาะจง สMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHาองค:กรของธุรกิจอินเทอร:เน็ตมาก 

การบริหารลูกคHาสัมพันธ:ไมMสามารถทำไดHเพียงแคMสMวนใดสMวนหนึ่งเทMานั้น แตMจะตHองใชHสMวนประสมการ

สMงเสริมการตลาดทุกตัว ไมMวMาจะเปWนการโฆษณา การประชาสัมพันธ: การสMงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 

และการตลาดแบบเจาะจง ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของกิติยา ปลื้มจิตไพบูลย: (2558) ไดHศึกษาเรื่อง แนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHาองค:กรของธุรกิจอินเทอร:เน็ต โดยการศึกษาในครั้งนี้พบวMา 

ลูกคHาใหHความสำคัญดHานประชาสัมพันธ: โดยมีการจัดอบรมสัมมนาทางเทคนิค การจัดอบรมสัมมนาทางเทคนิค

พรHอมลงมือปฏิบัติ การประชาสัมพันธ:ขHอมูล ขMาวสารทางเทคนิคใหHกับลูกคHาทางอีเมลและการประชาสัมพันธ:

ขHอมูล ขMาวสารทางเทคนิคใหHกับลูกคHาทาง Social network และเปWนองค:ประกอบสำคัญที่สามารถสรHางความ

พึงพอใจใหHกับลูกคHาที่มีผลตMอสินคHาและบริการไดHแตกตMางเหนือคูMแขMงไดHและตอบสนองความตHองการนั้นใหHไดH

ซ่ึงถือวMาเปWนกระบวนการที่สำคัญทางดHานการตลาดเพราะพนักงานขายจะใชHความพยายามในการกระตุHนใหHผูH

ซื้อตัดสินใจซื้อสินคHาหรือบริการไดH และการประชาสัมพันธ:ที่ดีจะเปWนการสรHางความมั่นใจใหHแกMลูกคHา สามารถ

สMงผลตMอการเพิ่มยอดขายไดH ดังนั้นการประชาสัมพันธ:จึงถือเปWนเคร่ืองมือสำคัญที่มีผลตMอกระบวนการบริหาร

ลูกคHาสัมพันธ:สำหรับลูกคHารHานสะดวกซ้ือเซเวMนอีเลฟเวMน 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัยพบวMา กลุMมตัวอยMางสMวนใหญMเปWนเพศหญิง อายุระหวMาง 21-25 ปw ระดับการศึกษาต่ำ

กวMาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดHตMอเดือน 10,000-15,000 บาท สMวนใหญMซื้อสินคHาประเภท

อาหารและเครื่องดื่ม และความถี่ในการใชHบริการ 1-3 ครั้งตMอตMอสัปดาห: ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค: 
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พยวMากระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:

ธานี คือ ดHานการสรHางฐานขHอมูลลูกคHา และสMวนประสมการสMงเสริมการตลาดที่สMงผลตMอกระบวนการบริหาร

ลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานี คือ ดHานการโฆษณา 

สMวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวMาป}จจัยสMวนบุคคลที่แตกตMางกันสMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:

สำหรับลูกคHารHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:ธานีแตกตMางกัน และสMวนประ

สมการสMงเสริมการตลาดท่ีสMงผลตMอกระบวนการบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMน มาก

ที ่ส ุดไดHแกMด Hานการโฆษณา  (ß=0.255)  รองลงมาไดHแกM ด Hานการตลาดเจาะจง  (ß=0.242) ดHานการ

ประชาสัมพันธ: (ß=0.229) ดHานการขายโดยบุคคล (ß=0.149) และดHานการสMงเสริมการขาย (ß = 0.109) 

ตามลำดับ 

1.ขHอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใชH 

    1.1 การโฆษณา ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองการโฆษณา

ผMานสื่อ Social Network ดังนั้นนักการตลาดและเจHาของธุรกิจควรเพิ่มการโฆษณาใหHหลากหลายชMองทางและ

มีการโฆษณาใหHท่ัวถึง เชMน สMวนลด สิทธิพิเศษตMางๆ 

    1.2 การประชาสัมพันธ: ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการ

ประชาสัมพันธ:ขHอมูล ขMาวสารใหHกับลูกคHาทางการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ: เชMน ป�ายโฆษณาหนHารHาน ดังนั้นผูH

ประกอบควรประชาสัมพันธ:ขHอมูล ขMาวสารใหHชัดเจนและถูกตHอง 

    1.3 การสMงเสริมการขาย ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง

การโปรโมช่ันซ้ือ1แถม1ดังน้ันผูHประกอบการควรใหHขHอมูลการสMงเสริมการขายและการบริการหลังการขาย และ

การรับฟ}งขHอแนะนำของลูกคHา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ:และการใหHบริการ 

    1.4 การขายโดยบุคคล ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการ

มีจำนวนพนักงานใหHบริการเพียงพอทุกชMวงเวลา ดังนั้นผูHประกอบการควรจะทำใหHลูกคHาเกิดความพึงพอใจใน

การบริการไดHอยMางรวดเร็ว และสามารถกลับมาใชHบริการซ้ำอีก 

    1.5 การตลาดเจาะจง ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการ

ใหHขHอมูลของสินคHาและบริการผMานทาง Social Network ซึ่งผูHประกอบควรใหHขHอมูลและประชาสัมพันธ:ขHอมูล

ใหHท่ัวถึง และการบริการผMานทาง Social Network เพ่ือใหHลูกคHาไดHใชHบริการท่ีรวดเร็วและสะดวกข้ึน 

    1.6 การบริหารความสัมพันธ:กับลูกคHา ผูHตอบแบบสอบถามสMวนใหญMใหHความสำคัญระดับมาก 

โดยเฉพาะเร่ืองการรับฟ}งความคิดเห็นของลูกคHาผMานชMองทางตMางๆ เชMน แบบสอบถาม Social Network ดังน้ัน

ผูHประกอบการควรรับฟ}งความคิดเห็น และคำแนะนำผMานชMองทางตMางๆ เพื่อนำความคิดเห็นและคำแนะนำมา

ปรับปรุง และพัฒนาขHอมูลของลูกคHาในการมาใชHบริการ 
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2.ขHอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตMอไป 

    2.1 การวิจัยครั้งนี้ผูHวิจัยไดHทำการสุMมกลุMมตัวอยMางเฉพาะพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร:

ธานี จ ึงไมMสามารถนำผลที ่ได Hจากการวิจ ัยไปใชHเปWนตัวแทนของประชากรทั ่วประเทศไดH เนื ่องจาก

สภาพแวดลHอมของแตMละจังหวัดมีความแตกตMางกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตMอไปจึงควรมี การทำวิจัยในแตMละ

จังหวัดเพ่ือใหHเห็นภาพโดยรวม ซ่ึงจะกMอใหHเกิดประโยชน:ในการนำขHอมูลไปใชHในการวางกำหนดนโยบายตMางๆ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคHาสัมพันธ:ของรHานสะดวกซื้อเซเวMนอีเลฟเวMนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร:ธานี การคHนควHางานวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลMวงไดHดHวยความกรุณาจากอาจารย:นรารัตน: เก้ือทอง อาจารย:

ที ่ปรึกษางานวิจัยซึ ่งไดHใหHความรู H การชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแกHไข ขHอบกพรMองในงาน 

ตลอดจนการใหHคำปรึกษาซึ่งเปWนประโยชน:ในการวิจัยจนงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ:ครบถHวนสำเร็จไปไดH

ดHวยดี รวมถึงอาจารย:ทMานอื่นๆ ที่ไดHถMายทอดวิชาความรูHใหHและสามารถนำวิชาการตMางๆ มาประยุกต:ใชHใน

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูHเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเปWนอยMางสูง 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรูCแบบเกมมิฟGเคชันในการสJงเสริม

การเรียนรูCและสรCางสรรค:โครงงานสำหรับเด็กมัธยมศึกษา ซึ่งการนำเสนอผลการศึกษานี้จะนำไปใชCทดลองกับ

กลุJมตัวอยJาง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 ท่ี

เปZนเครือขJายฝ\กประสบการณ:วิชาชีพกับคณะครุศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: เครื่องมือที่ใชCใน

การศึกษาครั้งนี้ไดCแกJ แผนการจัดการเรียนรูC จำนวน 8 แผนการเรียนรูC ผลการศึกษา พบวJา ผูCทรงคุณวุฒิ 3 

ทJานประเมินแผนการจัดการเรียนรูCท่ี 1 - 8 โดยมีคJาเฉล่ีย (�̅�)	และ คJาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูJในระดับ

ที่สามารถนำไปใชCไดC ซึ่งแผนจัดการเรียนรูCทั้ง 8 แผนการเปZนการจัดการเรียนรูCใหCผูCเรียนมีการฝ\กทักษะปฏิบัติ

ดCวยการจัดการเรียนรูCแบบเกมมิฟGเคชันท่ีผJานกระบวนการทำงาน และการสรCางสรรค:ชิ้นงานซึ่งสามารถสรุปไดC

วJา แผนการจัดการเรียนรูCท้ัง 8 แผนสามารถนำไปใชCไดC 

 

คำสำคัญ : เกมมิฟGเคชัน การจัดการเรียนรูC การสรCางสรรค:ช้ินงาน 

 

Abstract 

This research aimed to proposed the learning activities based on gamification in 

enhancing learning and creative projects for highschool students. This proposed study will 

lead to the experimental step to the sample group which is highschool students in school 

under the Secondary Educational Service Area Office, Area 42 where have collaboration with 
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the teaching professional unit of the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. 

Tools used were eight learning management plans. The result shows that three experts 

evaluated eight lesson plans have suitable used which allow student learning with practice 

based on gamification through working process and create the projects. This results may 

concluded that eight lesson plans may use to the experiment. 

 

Keywords: Gamification, Learning Management, Creative Project.  

 

บทนำ 

วิทยาศาสตร:มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกเพราะสิ่งที ่ใชCในการดำรงชีวิตประจำวันและในการทำ

กิจกรรมตJาง ๆ ลCวนเปZนสิ่งที่เกิดจากวิทยาศาสตร:ผสมผสานกับความคิดสรCางสรรค:และศาสตร:อื่น ๆ (สม

ปรารถนา วงศ:บุญหนัก, 2554) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร:มุJงเนCนใหCผูCเรียนไดCคCนพบความรูCดCวย

ตนเองมากที่สุดเพื่อใหCไดCกระบวนการและความรูC จากการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แลCวนำผล

ท่ีไดCมาแลCวจัดระบบเปZนหลักการ แนวคิด และองค:ความรูCโดยใหCผูCเรียนมีสJวนรJวมในการเรียนรูCทุกข้ันตอน ดCวย

การลงมือปฏิบัติจริงอยJางหลากหลายวิธี ใหCเหมาะสมกับระดับชั้นโดยกำหนดสาระสำคัญ วิทยาศาสตร:ชีวภาพ 

วิทยาศาสตร:กายภาพ โลกและดาราศาสตร: เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งการจัดการเรียนการ

สอนที่มุ JงเนCนใหCผู CเรียนสรCางสรรค:ชิ ้นงานจำเปZนตCองสJงเสริมความคิดสรCางสรรค:ใหCกับผู Cเรียน ความคิด

สรCางสรรค:เปZนความสามารถทางสมองท่ีคิดไดCอยJางซับซCอน กวCางไกล หลายทิศทาง หรือท่ีเรียกวJา คิดอเนกนัย 

(Divergent thinking) ซึ่งประกอบดCวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคลJองแคลJว (Fluency) ความคิด

ยืดหยุJน (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford. 1967) ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูCท่ี

สJงเสริมความสรCางสรรค:มีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นไดCแกJ การใชCกระบวนการสอนแบบเกมหรือการนำ

กระบวนการเกมมาใชC เชJน เกมมิฟGเคชัน เปZนตCน 

เกมมิฟGเคชัน (Gamification) เปZนการใชCเทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไมJใชCตัวเกม เพื่อเปZนสิ่งที่ชJวย

ในการกระตุCนและสรCางแรงจูงใจในการเรียนรูCใหCกับผูCเรียน ทำใหCผูCเรียนมีสJวนรJวมในการเรียนรูCดCวยวิธีการท่ี

สนุกสนาน ใชCกลไกของเกมเปZนตัวดำเนินการอยJางไมJซับซCอน อันจะทำใหCผูCเรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ 

ปรับปรุง และหาวิธีการแกCไขป�ญหา เกมมิฟGเคชัน เปZนการนำเอาหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบกลไกการเลJน

เกม เชJน แตCมสะสม (Points) ระดับขั้น (Levels) การไดCรับรางวัล (Rewards) กระดานผูCนำ (Leaderboards) 

หรือจัดการแขJงขันระหวJางผูCเขCารJวม (Competition) เปZนตCน มาประยุกต:ใชCในบริบทอื่นที่ไมJใชJการเลJนเกม 

โดยจำลองสภาพแวดลCอมใหCเสมือนการเลJนเกม (ฉัตรพงศ: ชูแสงนิล, 2561)  
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จากการศึกษาของ กุลชัย กุลตวนิช และรัตตมา รัตนวงศา (2559) พบวJา ป�จจุบันจึงมีการพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูCโดยการนำเทคโนโลยีมาใชCโดยเฉพาะการเรียนในลักษณะของออนไลน: และการเรียนแบบ

ผสมผสาน (Blending Learning) แตJผู Cสอนมักพบกับป�ญหาในการทำใหCการเรียนรูCมีความสนุกสนานและ

นJาสนใจ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน:ที่ผูCเรียนมักจะรูCสึกติดขัดและตCองใชCความอดทนในการเรียน ทั้งที่เปZน

การนำเทคโนโลยีเขCามาประยุกต:ใชCกับรูปแบบการจัดการเรียนรูC แตJผูCเรียนกลับรูCสึกวJาขาดการปฏิสัมพันธ:

ระหวJางผูCสอนและผูCเรียนทำใหCรูCสึกเควCงและถูกทอดทิ้งระหวJางเรียน การแกCป�ญหาดังกลJาวถูกหยิบยกขึ้นมา

เปZนประเด็นสำคัญ และถูกนำมาพัฒนาเปZนแนวคิดการจัดการเรียนรูCที่เรียกวJา เกมมิฟGเคชัน (Gamification 

Concept) โดยแนวคิดเกมมิฟGเคชันเปZนการนำองค:ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต:ใชCในบริบทอื่น ๆ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สรCางแรงจูงใจและเพิ่มการมีสJวนรJวมของนักเรียนผJานทางโลกเสมือน โดยสิ่งท่ี

สำคัญสำหรับผูCสอนเมื่อตCองการนำแนวคิดเกมมิฟGเคชันมาใชC คือการกำหนดสJวนประกอบของเกมมิฟGเคชัน 

โดยพิจารณาถึงการนำกลไกของเกมมาปรับใชCในการออกแบบการจัดการเรียนรูCซึ่งกลไกดังกลJาวแบJงออกเปZน 

2 กลุJม คือ 1) กลไกที่เกี่ยวขCองกับการพัฒนาตนเอง (self-element) เชJน การสะสมแตCม การเลื่อนระดับช้ัน 

เหรียญรางวัล สินคCาเสมือน เปZนตCน 2) กลไกที่เกี่ยวขCองกับผูCอ่ืน (social-element) เชJน กระดานผูCนำ การ

แขJงขัน การทำกิจกรรมเปZนทีม หรือการแบJงป�นขCอมูลสJวนตัว เปZนตCน ในป�จจุบันป�ญหาดCานผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร:มีแนวโนCมเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความซับซCอนของเนื้อหาวิชาที่มีการผสมผสาน

ระหวJางเนื้อหาท่ีคJอนขCางซับซCอน เขCาใจไดCยาก อาทิ เชJน วิชาเคมี ที่มีทั ้งสูตรคำนวณและการทJองจำใน

องค:ประกอบของธาตุตJาง ๆ ดังนั้น จากที่กลJาวมาขCางตCนไมJวJาจะเปZน ความสำคัญของวิทยาศาสตร: ความคิด

สรCางสรรค: และเกมมิฟGเคชันทำใหCผูCวิจัยมีความประสงค:จะศึกษาการนำเสนอการจัดการเรียนรูCแบบเกมมิฟGเค

ชันในการสJงเสริมการเรียนรูCและสรCางสรรค:ชิ้นงานสำหรับเด็กมัธยมศึกษา (ชนัตถ: พูนเดช และธนิตา เลิศพร

กุลรัตน:, 2559) 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื ่อนำเสนอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู CแบบเกมมิฟGเคชันในการสJงเสริมการเรียนรู Cและ

สรCางสรรค:โครงงานสำหรับเด็กมัธยมศึกษา 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุJมตัวอยJางท่ีจะใชCในกระบวนการดำเนินการวิจัย ไดCแกJ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไดCจากการสุJมตัวอยJางแบบเลือกโรงเรียน

จากโรงเรียนที่เปZนเครือขJายฝ\กประสบการณ:วิชาชีพกับคณะครุศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: โดย

โรงเรียนตCองเปZนโรงเรียนท่ีตอบรับเขCารJวมการทำวิจัยและคณะผูCวิจัยดำเนินการสJง Information Letter และ 

Consent Form ใหCกับทางโรงเรียนเพ่ือใหCผูCปกครองตอบรับการเขCารJวมในการวิจัยกลับมาท่ีคณะผูCวิจัย 

2. ตัวแปรที่ใชCในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดCวย ตัวแปรตCน ไดCแกJ กิจกรรมการจัดการเรียนรูCแบบเกม

มิฟGเคชัน และตัวแปรตาม ไดCแกJ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูC และ การสรCางสรรค:โครงงาน 

          3. เคร่ืองมือท่ีใชCในการวิจัย        

  ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูCวิจัยใชCเครื่องมือ 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใชCในการทดลอง และเครื่องมือที่ใชCใน

การเก็บขCอมูลดังตJอไปน้ี 

   3.1 เคร่ืองมือท่ีใชCในการทดลอง ประกอบดCวย  

    13.. 1 แผนการจัดการเรียนรูCวิชาวิทยาการคำนวณ คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของการ

เรียนการสอน แผนการเรียนรูC การวัดและประเมินผล มีจำนวนทั้งสิ้น 8 แผนการจัดการเรียนรูC ประกอบดCวย 

ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 1 การสรCางสรรค:ส่ือมัลติมีเดียโดยใชCการสอนแบบเกมมิฟGเคชัน 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 2 ความหมายและรูปแบบของส่ือมัลติมีเดีย  

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 3 กระบวนการคิดเชิงสรCางสรรค:และรูปแบบของ story board 

กระบวนการจัดการ

เรียนรูQแบบเกมมิฟTเคชัน 

ความคิดสร7างสรรคD 

Guilford, 1967( ) 

การสร7างสรรคD

โครงงาน 

เกมมิฟeเคชัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู7 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู7 
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แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 4 การออกแบบข้ันตอนการสรCางส่ือมัลติมีเดีย story board 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 5 เคร่ืองมือในการสรCางรรค:ส่ือมัลติมีเดียเบ้ืองตCน 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 6 การสรCางส่ือมัลติมีเดียเชิงสรCางสรรค: 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 7 การพัฒนาโครงงานโดยใชCรูปแบบเกมมิฟGเคชันเพ่ือสJงเสริมการ 

   สรCางสรรค:ผลงาน 

แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 8 การนำเสนอโครงงานโดยใชCรูปแบบเกมมิฟGเคชันเพ่ือสJงเสริมการ 

   สรCางสรรค:ผลงาน 

 

    3.1.2 ข้ันตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูC 

                    3.1.2.1 ศึกษาวิธีการสรCางแผนการสอนและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูC 

                    3.1.2.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาสรCางแผนการจัดการเรียนรูCจากคูJมือ

ครูการจัดการเรียนรูC 

                      3.1.2.3 วิเคราะห:ความสัมพันธ:ระหวJางเนื้อหา สาระสำคัญ และองค:ประกอบในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                    3.1.2.4 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูCแผนการจัดการเรียนรูCวิชาวิทยาการ

คำนวณ นำเสนออาจารย:ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตCอง 

                    3.1.2.5 นำแผนการจัดการเรียนรูCมาปรับปรุงตามขCอเสนอแนะ 

                    3.1.2.6 นำแผนการจัดการเรียนรูCเสนอผูCเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทJานเพ่ือพิจารณา เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และประเมินความเหมาะสม และนำมาหาคJาความสอดคลCองระหวJางขCอคำถาม

กับวัตถุประสงค: ตามขั ้นตนการเรียน การจัดกิจกรรมที ่ผ ู Cว ิจ ัยสรCางขึ ้น Index of item objective 

Congruence (IOC) โดยมีวิธีการใหCคะแนนดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 

                               ใหCคะแนน         +1      สำหรับขCอท่ีแนJใจวJาสอดคลCอง 

                              ใหCคะแนน          0      สำหรับขCอท่ีไมJแนJใจวJาสอดคลCอง 

                           ใหCคะแนน         -1      สำหรับขCอท่ีแนJใจวJาไมJสอดคลCอง 

                     จากน้ันนำคะแนนท่ีไดCมาคำนวณหาคJาความสอดคลCองของขCอคำถาม โดยแปล 

ความหมายถCาขCอคำถามท่ีมีคJา         IOC ≥ 0.5        แสดงวJา ขCอคำถาม มีความสอดคลCอง 

                                             IOC ≤ 0.5        แสดงวJา ขCอคำถาม ไมJมีความสอดคลCอง 

                    3.1.2.7 วิเคราะห:ความสอดคลCองท่ีมีคJาดัชนีความสอดคลCองต้ังแตJ .05 ข้ึนไป 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชCในการเก็บขCอมูล ประกอบดCวย  
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 3.2.1 แบบทดสอบกJอนเรียนและหลังเรียน ที่ผJานการตรวจขCอสอบใชCผูCตรวจคุณวุฒิ 3 ทJานในการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกJอนเรียนและหลังเรียน 

   

ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรูCแบบเกมมิฟGเคชันในการ

สJงเสริมการเรียนรูCและสรCางสรรค:โครงงานสำหรับเด็กมัธยมศึกษา ครั้งนี้ เปZนการนำเสนอผลการศึกษาในสJวน

ของแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรูC โดยเปZนการประเมินจากผูCทรงคุณวุฒิ 3 ทJาน ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินแผนกิจกรรมการเรียนรูCโดยผูCเช่ียวชาญ 3 ทJาน 

แผนการจัดการเรียนรูQ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การสรCางสรรค:ส่ือมัลติมีเดียโดยใชCการสอนแบบเกมมิฟGเค

ชัน 

0.66 0.34 เหมาะสม 

2. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 2 ความหมายและรูปแบบของส่ือ

มัลติมีเดีย 

0.66 0.34 เหมาะสม 

3. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 3 กระบวนการคิดเชิงสรCางสรรค:

และรูปแบบของ story board 

0.66 0.34 เหมาะสม 

4. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 4 การออกแบบข้ันตอนการสรCาง

ส่ือมัลติมีเดีย 

1 0 เหมาะสมมาก 

5. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 5 เคร่ืองมือในการสรCางสรรค:ส่ือ

มัลติมีเดียเบ้ืองตCน 

0.66 0.34 เหมาะสม 

6. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 6 การสรCางส่ือมัลติมีเดียเชิง

สรCางสรรค: 

0.66 0.34 เหมาะสม 

7. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 7 การพัฒนาโครงงานโดยใชC

รูปแบบเกมมิฟGเคชันเพ่ือสJงเสริมการสรCางสรรค:ผลงาน 

1 0 เหมาะสมมาก 

8. แผนการจัดการเรียนรูCท่ี 8 การนำเสนอโครงงานโดยใชC

รูปแบบเกมมิฟGเคชันเพ่ือสJงเสริมการสรCางสรรค:ผลงาน 

1 0 เหมาะสมมาก 

 

 จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรูCในภาพรวมจากผูCเชี่ยวชาญ 

พบวJามีคJาเฉลี่ย (�̅�)	ระหวJาง 0.66-1 และ คJาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหวJาง 0.34-0 ซึ่งแผนจัดการ
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เรียนรูCทั้ง 8 แผนการเปZนการจัดการเรียนรูCใหCผูCเรียนมีการฝ\กทักษะปฏิบัติผJานกระบวนการทำงาน และการ

สรCางสรรค:ช้ินงานซ่ึงสามารถสรุปไดCวJา แผนการจัดการเรียนรูCท้ัง 8 แผนสามารถนำไปใชCไดC 

 

อภิปรายผล  

 ผลจากการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง กิจกรรมการจัดการเรียนรูCแบบเกมมิฟGเคชันในการสJงเสริม

การเรียนรูCและสรCางสรรค:โครงงานสำหรับเด็กมัธยมศึกษา สรุปไดCวJา แผนการจัดการเรียนรูCทั้ง 8 แผนสามารถ

นำไปใชCไดC โดยการใชCแผนจัดการเรียนรูC 8 แผนแผนการจัดการเรียนรูCที่ 1 การสรCางสรรค:สื่อมัลติมีเดียโดยใชC

การสอนแบบเกมมิฟGเคชัน เปZนการนำเอาแนวคิดและกลไกลในการออกแบบเกมมาใชCในกิจกรรมที่ไมJใชJเกม

โดยนำแนวคิดนี้มาใชCในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูC ทำใหCกระตุCนและสรCางแรงจูงใจในการเรียนรูCใหCกับ

ผูCเรียน โดยแผนการจัดการเรียนรูCที่ 2-8 เปZนการเรียนการสอนเรื่อง ความหมายและรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย, 

กระบวนการคิดเชิงสรCางสรรค:และการสรCาง story board, การใชCเครื ่องมือในการสรCางสื ่อมัลติมีเดีย, 

กระบวนการสรCางส่ือมัลติมีเดีย, การพัฒนาและการนำเสนอโครงงาน โดยจากการประเมินแผนการจัดการ

เรียนรูCจากผูCทรงคุณวุฒิ 3 ทJาน พบวJา โดยมีคJาเฉลี่ย (x) ระหวJาง 0.66-1 และ คJาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ระหวJาง 0.34-0 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

ในการศึกษาผลการใชCเกมมิฟGเคชันพื่อสรCางแรงจูงใจและกระตุCนใหCเกิดปฏิสัมพันธ:ระหวJางผูCจัด

กิจกรรมและผูCรJวมกิจกรรม ซึ่งเปZนหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใชCอยJางกวCางขวางในตJางประเทศ และ

แมCแตJหลายองค:กรในประเทศไทยเอง ก็ไดCมีการประยุกต:ใชCเกมมิฟGเคชันเพื่อเขCาถึงผูCบริโภคอยJางตJอเนื่อง แตJ

สำหรับภาคการศึกษานั้น ในประเทศไทยหรือแมCแตJในเอเชีย เกมมิฟGเคชัน ถือเปZนเรื่องใหมJที่ยังไมJไดCรับความ

สนใจ ซึ่งแทCจริงแลCว เกมมิฟGเคชัน คือหนึ่งในทางออกที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนใหCมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ซ่ึงสามารถนำไปใชCในโรงเรียนไดCและเปZนจริง เพราะในป�จจุบันมีหลายโรงเรียนไดCนำไปใชCแลCว 
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บทคัดย'อ 

วัตถุประสงค1การวิจัยนี้คือการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันและประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจเพ่ือ

การจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงปSจจุบันการใหTบริการสระวKายน้ำและ 

ฟNตเนสในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปUนการสKงเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ใหTมีสุขภาพแข็งแรง 

ในยุคท่ีทุกคนมีความใสKใจกับสุขภาพของตนเองมากข้ึนสKงผลใหTมีจำนวนผูTเขTาใชTบริการจำนวนมาก ทำใหTพบปSญหา

ของการดำเนินงานหลายๆดTาน เชKน ความลKาชTาในการใหTบริการ การคTนหาขTอมูลมีความยุKงยากใชTเวลาในการ

คTนหานาน และปSญหาตKาง ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสาร เพื่อลดปSญหาดังกลKาวนักวิจัยจึงนำระบบเว็ปแอปพลิเคชันมาชKวย

ในการใหTบริการและการจัดการขTอมูลตKาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจTาหนTาที่และสมาชิก โดยไดTนำ

เครื่องมือที่ใชTในการพัฒนาไดTแกK ภาษาที่ใชTในการพัฒนาคือ PHP และ JavaScript และการออกแบบหนTาจอดTวย 

Bootstrap และฐานขTอมูล MySQL เปUนโปรแกรมใชTสำหรับจัดการฐานขTอมูลเพื่อใชTในการทดสอบการทำงาน  

ของระบบ การวิเคราะห1ขTอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุKมตัวอยKางจำนวน 20 คน ผลการวิจัยจากกลุKม

ตัวอยKางโดยใชTจากแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใชTงานระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการ

บริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวKาความพึงพอใจอยู Kในระดับที ่ดีมาก            

(�̅� = 4.35, S.D. = 0.69) ซึ่งแสดงใหTเห็นวKาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการตอบสนองตKอความตTองการ

ของผูTใชTงานไดT 

 

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน สระวKายน้ำ  ฟNตเนส 
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Abstract 

The Objective of this research to development of service management application to 

Swimming Pool and Fitness for Pibulsongkram Rajabhat University. Nowadays service to Swimming 

pool and Fitness for Pibulsongkram Rajabhat University is advocate health for student and staff 

in period where everyone is more concerned with their health result in many users of service. It 

make more many problem of operation such as slowly servicing, complicating and many time to 

searching information and many problem of document. Reducing of abovementioned problem is 

using web application to solve of servicing and management information for operation support of 

staff and users. Tools of development is computer language PHP and Javascript and screen 

designed by Bootstrap 4 and using MySQL database is database management program for testing 

system. Data Analysis satisfaction from sample 20 people from performance and satisfaction 

questionnaire for The development of service management application to Swimming Pool and 

Fitness for Pibulsongkram Rajabhat University, the result is very good (�̅� = 4.35 , S.D. = 0.69) which 

showed that the developed system meets the demand of a user. 

 

Keywords: Application, Swimming Pool, Fitness 

 

บทนำ 

 ในปSจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีบริการสระวKายน้ำ และฟNตเนสสำหรับ นักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษา บุคลากร ศิษย1เกKา สมาชิกรายป� และผูTใชTทั่วไป ซึ่งในการเขTาใชT

บริการแตKละครั้งผูTใชTบริการตTองแสดงบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ใหTกับเจTาหนTาที่ และกรอก

ขTอมูลในเอกสารดTวยลายมือเพื่อเขTาใชTงาน ซึ่งทำใหTเกิดความลKาชTาในกรณีที่ผูTใชTบริการมากันหลายคน อาจเกิด

ปSญหาตKาง ๆ กับเอกสารไดT เชKน ปSญหาลายมือที่อKานยาก เอกสารชำรุดหรือสูญหาย เปUนตTน อาจทำใหTเกิดปSญหา

ในการออกรายงานขTอมูลของผูTเขTาใชTบริการในเรื ่องการคำนวณยอดคKาใชTบริการของแตKละวัน และอาจเกิด

ขTอผิดพลาดในกรณีที่ตTองการตรวจสอบขTอมูลยTอนหลัง อีกทั้งยังมีบริการขอใชTสนามและยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา    

เพื่อใชTในการทำกิจกรรมตKาง ๆ ที่ยังตTองใชTการเขียนเอกสารดTวยลายมือ โดยท่ีผูTใชTบริการตTองสอบถามจาก

เจTาหนTาที่เทKานั้นวKาในชKวงเวลาที่ตTองการสามารถขอใชTบริการสนามที่ตTองการไดTหรือไมK ซึ่งทำใหTเกิดความลKาชTาใน

การบริการ 
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จากปSญหาที ่กลKาวมาผูTวิจัยไดTทำการคTนหาขTอมูลที ่มีความเกี ่ยวขTองกับงานวิจัยน้ีจากแหลKงตKาง ๆ         

พบงานวิจัยที่เกี่ยวขTองคือ งานวิจัยเรื่องระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนที่สำหรับบันทึกการเขTารKวมกิจกรรมของ

นักศึกษา(มนูญ บูลย1ประมุข, ม.ป.ป.)  งานวิจัยเรื ่องโครงการการขยายระบบ RFID สำหรับเขTาหTองสมุด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลTานนา (สมนึก สุระธง, 2554) และ งานวิจัยในหTองเรียนเรื ่องการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร1ลงเวลามาเรียนของนักเรียนดTวยเครื่องสแกนบาร1โคTด (สมศักดิ์ สุทธการ, 2554) มีความ

เกี่ยวขTองกับการดำเนินงานวิจัยน้ี ในเรื่องการยืนยันตัวตนดTวยวิธีตKาง ๆ และดTวยความกTาวหนTาในเทคโนโลยีไดT  

เขTามามีบทบาทภายในองค1กรทั้งภาครัฐ และเอกชนเปUนอยKางมาก โดยเฉพาะคอมพิวเตอร1 ที่เขTามาชKวยในการ

จัดการภายในองค1กรตKาง ๆ เชKน การจัดเก็บขTอมูล การประชาสัมพันธ1 การจัดทำรายงานขTอมูล การจัดการขTอมูล

อัตโนมัติ เปUนตTน จึงเหมาะสำหรับนำมาใชTงานเปUนระบบแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผูTวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและ     

ฟNตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยอTางอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวขTองโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร1   

เพื่อแกTปSญหาความลKาชTาในการเขTาใชTบริการของผูTใชTบริการดTวยการแสกนบัตรประชาชนเพื่อสมัครสมาชิกและเขTา

ใชTงาน แกTปSญหาการเก็บเอกสารดTวยการบันทึกขTอมูลไวTในฐานขTอมูล ทำใหTไมKตTองกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย หรือ

ชำรุด และแกTปSญหาเรื่องการออกรายงานผูTเขTาใชTงานเพราะมีการคำนวณยอดคKาใชTบริการใหTอัตโนมัติ สามารถ

ออกรายงานผูTเขTาใชTบริการยTอนหลังไดTในชKวงวันท่ีตTองการ และสามารถพิมพ1รายงานออกมาเปUนไฟล1 PDF เพื่อสKง

รายงานไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดT ในเรื ่องการบริการขอใชTสนาม และยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา         

จะมีปฏิทินการใชTงานแสดงใหTเห็นทั้งฝS�งผูTใชTบริการ และฝS�งเจTาหนTาที่ไดTเห็นวKาในชKวงเวลาใดที่มีการใชTบริการอยูK  

ผูTใชTบริการจะตTองเขTาสูKระบบทุกครั้งที่ตTองการใชTบริการ การกรอกแบบฟอร1มการขอใชTสนามหรือยืม-คืนอุปกรณ1

กีฬาจะเปUนการนำขTอมูลของผูTยืมที่ทำการสมัครสมาชิกไวTมากรอกลงบนแบบฟอร1มอัตโนมัติ และสำหรับการขอใชT

สนามในชKวงเวลาที่ตTองการ ระบบจะแสดงขTอมูลออกมาเฉพาะสนามที่สามารถใชTงานไดTในชKวงเวลานั้น เพื่อใหT

รวดเร็วตKอการใชTบริการ และสามารถพิมพ1แบบฟอร1มออกมาเปUนไฟล1 PDF เพื่อนำแบบฟอร1มการขอใชTบริการไป

สKงใหTกับเจTาหนTาท่ีและดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการใชTบริการ ในการใชTบริการแตKละครั้งจะมีการบันทึก

การใชTบริการเขTาไปยังฐานขTอมูลของระบบ เพื่อออกรายงานใหTกับเจTาหนTาที่และงKายตKอการการตรวจสอบยอด

ผูTใชTบริการในภายหลัง 
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วัตถุประสงคD 

1. เพื่อวิเคราะห1และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส มหาวิทยาลัย 
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ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดTานประชากรและกลุKมตัวอยKาง 

1.1 ประชากร คือกลุKมผูTใชTบริการสระวKายน้ำ และฟNตเนส หรือ ผูTใชTบริการการขอใชTงานสนาม และ   

ยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

1.2 กลุKมตัวอยKาง คือ ผูTเช่ียวชาญ เจTาหนTาท่ี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ขอบเขตดTานการทำงานของระบบ 

2.1 เจTาหนTาท่ี สามารถบริหารจัดการขTอมูลสมาชิก ตรวจสอบ แกTไขคKาใชTบริการและคKาสมัครสมาชิก 

และออกรายงานสถิติการใชTบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส 

2.2 เจTาหนTาที่ สามารถตรวจสอบปฏิทินการขอใชTสนามหรือยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา ดำเนินการอนุมัติ    

และออกรายงานสถิติการใชTบริการการขอใชTสนามหรือยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

2.3 ผูTใชTบริการ สามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบปฏิทินเพื่อใชTบริการขอใชTสนามหรือยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

และตรวจสอบรายการการใชTบริการของตนเอง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ในการดำเนินการวิจัยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหา

วิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูTวิจัยไดTวิเคราะห1ปSญหาที่ไดTจากระบบงานเดิม เพื่อพัฒนาเปUนระบบใหมKโดยใชTเว็บ        

แอปพลิเคชันเขTามาชKวย เพ่ืออำนวยความสะดวกใหTกับเจTาหนTาท่ี และผูTใชTบริการโดยดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การเขTาใชTงานสถานที่ตKาง ๆ และการยืม-คืนสถานที่หรืออุปกรณ1 

ตKาง ๆ จากเว็บไซต1และเอกสารท่ีเก่ียวขTอง 

2. ศึกษาคTนควTาเทคโนโลยีท่ีมีความจำเปUนตKองานวิจัย 

2.1 การเขียนโปรแกรม และการออกแบบเว็บไซต1ดTวยภาษา PHP, HTML, JavaScript และ CSS 

2.2 การใชTงานคำส่ังเรียกใชTขTอมูลตKาง ๆ จากฐานขTอมูล MySQL 
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2.3 การใชTงาน Bootstrap 4 และ Sweet Alert  

3. กำหนดกลุKมเป�าหมาย และกลุKมตัวอยKางจำนวน 20 คน โดยแบKงเปUนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผูTเช่ียวชาญ และเจTาหนTาท่ีผูTใหTบริการ 

4. วิเคราะห1และออกแบบระบบ 

ผูTวิจัยไดTวิเคราะห1 และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีหลักการทำงานดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 การทำงานของระบบเขTาใชTงานสระวKายน้ำ และฟNตเนส 

 

จากรูปที่ 1 ผูTใชTบริการที่เปUนบุคคลภายนอกหรือเปUนศิษย1เกKาที่ไมKไดTเปUนสมาชิกสามารถสมัคร

สมาชิกไดTโดยใชTบัตรประจำตัวประชาชน หากวKาเปUนศิษย1เกKาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตTองแสดงบัตร

นักศึกษาดTวย โดยใชTเครื ่องอKานบัตร Smart Card ในการกรอกขTอมูลลงในแบบฟอร1มเพื ่อบันทึกเขTาไปยัง

ฐานขTอมูลและแสดงขTอมูลออกมาบนหนTาจอ แตKถTาเปUนบุคคลภายในเชKน นักศึกษา นักเรียนสาธิตฯ หรือบุคลากร 
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สามารถเขTาใชTบริการไดTเลยโดยไมKตTองสมัครสมาชิก ซึ่งในการเขTาใชTงานแตKละครั้งเจTาหนTาที่จะใชTบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของผูTใชTบริการมาสแกนในเครื่องอKานบัตร Smart Card เพื่อคTนหาขTอมูลสมาชิก และ

เก็บคKาบริการการเขTาใชTงาน ในการขอใชTงานสนาม หรือยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา ผูTใชTบริการจะตTองสมัครสมาชิกกKอน 

เพื่อบันทึกขTอมูลเขTาไปยังฐานขTอมูล จากนั้นเขTาสูKระบบเพื่อกรอกแบบฟอร1มตามที่กำหนด โดยในการกรอก

แบบฟอร1มระบบดึงขTอมูลที่สมัครออกมากรอกแบบฟอร1มใหTอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกใหTกับผูTใชTบริการ  

เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะมี Sweet Alert แจTงเตือนสถานะการขอใชTบริการวKารอการอนุมัติจากเจTาหนTาที่ และระบบ

จะแจTงเตือนเพื่อใหTเจTาหนTาที่ทราบ จากนั้นผูTใชTบริการตTองทำการพิมพ1แบบฟอร1มเพื่อนำไปยื่นกับเจTาหนTาที่เพราะ

ตTองใชTลายมือชื่อของผูTใชTบริการ แลTวใหTเจTาหนTาที่นำไปดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อผKานขั้นตอนทั้งหมดเจTาหนTาท่ี

จะกดปุ มอนุมัติเปUนการเสร็จส้ินกระบวนการขอใชTบริการ 

 

5. การพัฒนาระบบ 

ผูTวิจัยไดTทำการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงครามตามท่ี ออกแบบไวTดังรายละเอียดตKอไปน้ี 

5.1 วัสดุและอุปกรณ1ท่ีใชT 

5.1.1 ฮาร1ดแวร1ท่ีใชT เคร่ืองคอมพิวเตอร1 เคร่ืองสแกนบัตรประชาชน 

5.1.2 ซอฟต1แวร1ท่ีใชT แบKงเปUน 3 ประเภทคือ 

1 ชุดโปรแกรมจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร1เซิร1ฟเวอร1 Appserv ประกอบดTวย Package หลัก  

- Xampp, mPDF 

2 โปรแกรมแกTไขโคTดคำส่ัง (Code Editor) 

- โปรแกรม Visual Studio Code 

3 ภาษาคอมพิวเตอร1 (Computer Language) 

- PHP และ JavaScript 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชTในการพัฒนา 

5.2.1 การจัดการขTอมูล 

ผูTวิจัยไดTสรTางฐานขTอมูลสำหรับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพ่ือการจัดการบริการสระวKาย

น้ำและฟNตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามที่ไดTออกแบบไวTดTวย MySQL และใชTโปรแกรม Xampp ใน

การจัดการดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ตัวอยKางหนTาจอโปรแกรมจัดการฐานขTอมูล PhpMyAdmin 

 

5.2.2 การเขียนโปรแกรม 

ผูTวิจัยไดTทำการเขียนโปรแกรมโดยใชTภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS รKวมการใชT

งานฐานขTอมูล MySQL เพื่อทำการเรียกใชTขTอมูล สมัครสมาชิก เขTาใชTงาน ทำรายงานขTอมูล และพิมพ1รายงานเปUน

ไฟล1นามสกุล PDF ดังตัวอยKางในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยKางการโคTดดTวยโปรแกรม Visual Studio Code 

 

6. ทำการทดสอบการทำงานของระบบที่ไดTพัฒนา เพื่อใหTสามารถทำงานไดTอยKางถูกตTองตามที่ผูTใชTบริการ

ตTองการ 
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7. ประเมินความพึงพอใจของผูTใชTงานจำนวน 20 คน โดยแบบประเมินการหาคKาเฉลี่ย และสKวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

8. ปรับปรุงแกTไขระบบตามคำแนะนำจากผูTใชTงาน 

9. สรุปผล จัดทำรายงาน 

 

ผลการวิจัย 

 ผูTวิจัยไดTทำการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนส มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพัฒนาโดยใชTภาษา PHP, HTML, JavaScript, CSS และฐานขTอมูล MySQL มีผลการวิจัย

แบKงออกเปUน 3 สKวนดังน้ี 

1. ผลของการวิเคราะห1ระบบ 

 
 

รูปท่ี 4 แผนภาพ Context Diagram ของระบบ 
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2. ผลของการออกแบบและพัฒนาระบบ 

2.1. สKวนการเขTาใชTงานสระวKายน้ำและฟNตเนส 

2.1.1. หนTาจอการเขTาใชTงาน 

เปUนหนTาจอที่ใชTสำหรับคTนหาขTอมูลจากเลขบัตรประชาชนเพื่อเขTาใชTงานสระวKายน้ำ และฟNตเนส

สำหรับผูTใชTบริการที่เปUนสมาชิก และไมKเปUนสมาชิก ตัวอยKางหนTาจอการเขTาใชTบริการของผูTใชTบริการที่เปUน

สมาชิกดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยKางหนTาจอการเขTาใชTบริการสำหรับสมาชิก 

 

2.1.2. หนTาจอการตรวจสอบยอดผูTเขTาใชTบริการรายวัน 

เปUนหนTาจอที่ใชTสำหรับใหTเจTาหนTาที่ตรวจสอบดูวKาในวันนี้มีผูTเขTาใชTบริการกี่คน และมีสถานะใดบTาง

โดยกราฟวงกลมแสดงสถานะของผูTเขTาใชTงานเปUนรTอยละ สKวนตารางแสดงจำนวนผูTเขTาใชTบริการและคKาใชTบริการ

แตKละสถานะ รวมไปถึงคำนวณยอดผูTเขTาใชTบริการท้ังหมดในวันน้ัน ดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 ตัวอยKางหนTาจอการแสดงผลการเขTาใชTงานในแตKละวัน 

 

2.1.3. หนTาจอรายงานผูTเขTาใชTบริการ 

เปUนหนTาจอท่ีใชTสำหรับใหTเจTาหนTาท่ีตรวจสอบในวันท่ีตTองการวKาผูTใชTบริการมีใครบTาง และสามารถ

พิมพ1รายงานออกมาเปUนไฟล1 PDF ไดT โดยการกดปุ มพิมพ1รายงาน ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 ตัวอยKางหนTาจอรายงานผูTเขTาใชTบริการ 

 

2.2. สKวนของการขอใชTสนามและยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

2.2.1. หนTาจอแบบฟอร1มการขอใชTสนาม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1636 ~ 
 

เปUนหนTาจอไวTสำหรับกรอกขTอมูลการขอใชTสนามซ่ึงขTอมูลสKวนใหญKจะใสKใหTอัตโนมัติโดยดึงมาจาก

ขTอมูลสมาชิกเพ่ือใหTสะดวกรวดเร็วตKอการใชTบริการ ดังรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 ตัวอยKางหนTาจอแบบฟอร1มการขอใชTสนาม 

 

2.2.2. หนTาจอการอนุมัติตรวจสอบขTอมูลและอนุมัติการใชTบริการ 

เปUนหนTาจอไวTใหTเจTาหนTาที่ตรวจสอบดูวKามีการขอใชTบริการใดท่ีรอการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตาม

ข้ันตอนเพ่ืออนุมัติการยืม ดังรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 ตัวอยKางหนTาจอตรวจสอบการใชTบริการ 
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2.2.3. หนTาจอการรายงานผูTใชTบริการการขอใชTสนามและยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

เปUนหนTาจอไวTสำหรับใหTเจTาหนTาที่ไวTตรวจสอบวKาผูTใชTบริการคนใดยังอยูKในชKวงระหวKางการใชTบริการ

หรือส้ินสุดการใชTบริการแลTว ดังรูปท่ี 10 

 

 
รูปท่ี 10 ตัวอยKางหนTาจอการรายงานผูTใชTบริการการขอใชTสนามและยืม-คืนอุปกรณ1กีฬา 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูTใชTงาน 

ในการประเมินความพึงพอใจของผูTใชTงานระบบ จะมีผูTเช่ียวชาญ เจTาหนTาท่ี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี

จำนวน 20 คน โดยประเมินความพึงพอใจในการใชTระบบดTานตKาง ๆ จากนั้นนำผลการประเมินมาวิเคราะห1คKาสถิติ

พ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ1โดยใชTหลักของจอห1น ดับลิวเบสท1 ไดTผลสรุป ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูTใชTงานระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKาย

น้ำและฟNตเนส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

หัวข̀อการประเมิน 𝑿" S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดTานเน้ือหา 4.35 0.74 ดีมาก 

2. ดTานความสามารถใจการใชTงานระบบ 4.38 0.67 ดีมาก 

3. ดTานประโยชน1ท่ีไดTรับจากการใชTงานระบบ 4.33 0.65 ดีมาก 

รวม 4.35 0.69 ดีมาก 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏพิบูลสงครามไดTมีการพัฒนาขึ้นมาจากระบบงานเดิมที่ไมKไดTใชTระบบการจัดการในการทำงานเพื่ออำนวย

ความสะดวกใหTกับทั้งเจTาหนTาที่ที่ใหTบริการและผูTใชTบริการโดยอTางอิงจากงานวิจัยทั้ง 3 งาน ไดTแกK งานวิจัยเรื่อง

ระบบสแกนลายนิ้วมืองานวิจัยเรื่องระบบสแกนลายนิ้วมือเคลื่อนที่สำหรับบันทึกการเขTารKวมกิจกรรมของนักศึกษา 

โดยงานวิจัยนี้ไดTใชTวิธีการยืนยันตัวตนดTวยการสแกนลายนิ้วมือและมีผลการวิจัยอยูKในระดับที่ดี งานวิจัยเรื่อง

โครงการการขยายระบบ RFID สำหรับเขTาหTองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงลTานนาโดยงานวิจัยนี้เปUนการ

ยืนยันตัวตนดTวย RFID เพื่อเขTาใชTงานในหTองสมุดผลการวิจัยอยูKในระดับที่ดีมากเพราะมีผูTเขTาใชTงานหTองสมุดเพ่ิม

เปUนจำนวนมาก และงานวิจัยในหTองเรียนเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร1ลงเวลามาเรียนของนักเรียนดTวย

เครื่องสแกนบาร1โคTดโดยงานวิจัยนี้ไดTใชTวิธีการยืนยันตัวตนโดยใชTบาร1โคTดในการลงเวลามาเรียนผลการวิจัยอยูKใน

ระดับที่ดีเพราะชKวยเพิ่มความสะดวกสบายในการใสKขTอมูลโดยใชTบาร1โคTดแทนการกรอกขTอมูลดTวยลายมือ ผูTวิจัย

เห็นวKามีความเกี่ยวขTองกันทางดTานการยืนยันตัวตนเพื่อทำกิจกรรมตKาง ๆ เก็บขTอมูลที่จำเปUน เขTาใชTงานสถานท่ี 

ตKาง ๆ จึงไดTเลือกมาใชTเปUนตัวอยKางโดยปรับเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตนเปUนการใชTบัตรประจำตัวประชาชน เพราะ

ระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนาขึ้นมา

ใหTกับทางเจTาหนTาที่สระวKายน้ำและฟNตเนสใชTงานภายในมหาวิทยาลัยที่ตTองมีการยืนยันตัวตนดTวยบัตรประชาชน

กKอนเขTาใชTงาน หรือบางครั้งอาจจะใชTบัตรนักศึกษา หรือบัตรบุคลากรไดTในกรณีที่ไมKไดTนำบัตรประชาชนมาดTวย 

เพื่อใชTบริการ อีกทั้งเจTาหนTาที่ยังสามารถเขTาไปตรวจดูรายงานสถิติการใชTบริการของผูTใชTบริการไดT และยังสามารถ

แกTไขขTอมูลของคKาใชTบริการและคKาสมัครสมาชิกไดT 

 

สรุปผลและข̀อเสนอแนะ 

 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื ่อการจัดการบริการสระวKายน้ำและฟNตเนสมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม สามารถนำไปใชTประโยชน1ในการแกTไขปSญหาดังที ่กลKาวมา และอำนวยความสะดวกใหTกับท้ัง

เจTาหนTาที่ผูTใชTบริการในการมาใชTบริการทั้งการเขTาใชTงานสระวKายน้ำและฟNตเนส และการขอใชTสนามและยืม-คืน

อุปกรณ1กีฬา ดTวยการพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชTภาษา PHP และ JavaScript และเครื่องสแกน

บัตรประชาชน มาประยุกต1ใชTในการกรอกขTอมูลโดยการสแกนบัตรประชาชน หากตTองการนำงานวิจัยนี้ไปพัฒนา

เพิ่มเติมควรจะเพิ่มความสามารถของระบบใหTมากยิ่งขึ้นเชKน เปUนชKองทางการประชาสัมพันธ1ขKาวสารตKาง ๆ หรือ

เพิ่มชKองทางการติดตKอระหวKางผูTใชTบริการกับเจTาหนTาที่โดยทำเปUนเว็บบอร1ดใหTผูTใชTบริการเขTามาแสดงความคิดเห็น 

ในเร่ืองการใชTงานท้ังทางท่ีดีหรือไมKไดT เพ่ือใหTเจTาหนTาท่ีสามารถปรับปรุงแกTไขตKอไป เปUนตTน 
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 งานวิจัยคร้ังน้ีสำเร็จลุลKวงไปไดTดTวยความอนุเคราะห1อยKางย่ิงของ ดร.เสกสรรค1 ศิวิลัย อาจารย1ประจำสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร1 อาจารย1ที่ปรึกษาท่ีสละเวลาชKวยใหTคำปรึกษา และสนับสนุนแนวคิดตKาง ๆ และขอขอบคุณ

นายสมภพ มุสิกร นักวิชาการคอมพิวเตอร1ปฏิบัติการ เจTาหนTาที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหTคำปรึกษาทางดTานการเขียนโคTด และการออกแบบระบบ และนายอนิรุทธ1 

ชัยเสวก ผู TอำนวยการกองสKงเสริม และพัฒนาความเปUนเลิศดTานกีฬา และเจTาหนTาที ่ที ่ใหTความอนุเคราะห1   

ทางดTานขTอมูลท่ีเก่ียวขTองกับงานวิจัย 
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Fingerprint Locker and Notification via LINE Application 
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บทคัดย'อ 

 ตู)ล็อกเกอร0ที่สร)างขึ้นในงานวิจัยนี้เปBนการประยุกต0ใช)งานเทคโนโลยีทางด)านอินเตอร0เน็ตในทุกสิ่ง ซ่ึง

ในการออกแบบได)คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช)งานเปBนหลัก ใช)ไมโครคอนโทรลเลอร0ใน

การประมวลผลการทำงาน และควบคุมการเปSด-ปSดประตูด)วยกลอนไฟฟVา โดยมีหลักการทำงานคือเมื่อผู)ใช)ทำ

การสแกนลายนิ้วมือ ระบบจะทำการตรวจสอบลายนิ้วมือวXาตรงกับลายนิ้วมือที่ได)ทำการบันทึกไว)หรือไมX ถ)า

หากตรวจสอบแล)วพบวXาลายนิ้วมือตรงกับตู)ล็อกเกอร0ในชXองใดก็จะทำการปลดล็อคตู)ล็อกเกอร0ชXองนั้นทันที

พร)อมทั้งสXงข)อความแจ)งเตือนผXานทางแอปพลิเคชันไลน0 และเมื่อผู)ใช)ทำการเปSดฝาตู)ล็อกเกอร0ออกระบบก็จะ

ทำการแจ)งเตือนอีกครั้งวXาฝาตู)ล็อกเกอร0โดนเปSดออก  ระบบท่ีออกแบบสามารถควบคุมการทำงานของตู)ล็อก

เกอร0ได)จำนวน 31 ชXอง ผลการทดสอบความแมXนยำในการตรวจสอบลายน้ิวมือมีความถูกต)อง 100 % และผล

การทดสอบการแจ)งเตือนผXานแอปพลเคชันไลน0เมื่อมีการปลดล็อคหรือเมื่อฝาตู)ล็อกเกอร0โดนเปSดออก 100% 

โดยมีระยะเวลาในการทำงานเฉล่ียประมาณ 2 วินาทีตXอการสแกนลายน้ิวมือหน่ึงคร้ัง   

 

คำสำคัญ :  ตู)ล็อกเกอร0  ลายน้ิวมือ  แอปพลิเคชันไลน0  อินเตอร0เน็ตในทุกส่ิง 

 

Abstract 

The lockers created in this research are applications of internet of things. In which the 

design takes into account the safety and ease of use as important. Use a microcontroller to 

process operations. And control the opening-closing of the door with an electric bolt. The 

system will verify the fingerprint that matches the fingerprint that has been recorded or not. 

The principle of work is when the user scans the fingerprint. If it checks and finds that the 

fingerprint matches any of the lockers in the slot, it will unlock that locker immediately. Along 

with sending alert messages via the LINE application. And when the user opens the locker 
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cover, the system will alert again that the locker door has been opened. The designed system 

can control the operation of the locker with 31 channels. The fingerprint verification accuracy 

test results are 100%. Testing alerts via the LINE application when the locker is unlocked or 

when the locker door is opened gives 100% results. With an average working time of about 2 

seconds per scan of a fingerprint 

 

Keywords: locker, fingerprint, application, Internet of Things 

 

บทนำ 

ตู)ล็อกเกอร0ถือเปBนอุปกรณ0ที่สำคัญอยXางหนึ่งในการรับฝาก สิ่งของหรือสัมภาระตXาง ๆ ที่ทำให)ผู)ใช)งาน

ไมXจำเปBนต)องพกพาสัมภาระหรือสิ่งของตXาง ๆ ติดตัวตลอดเวลา ทำให)เพิ่มความสะดวก สบาย ในการดำเนิน

กิจกรรมตXาง ๆ ได)โดยไมXต)องพกพา โดยล็อกเกอร0สXวนใหญXจะมีการติดตั้งไว)ในสถานที่ตXาง ๆที่มีผู)คนใช)รXวมกัน

เปBนจำนวนมาก เชXน ห)างสรรพสินค)าสถานที่ออกกำลังกาย หอพัก สถานีขนสXงตXาง ๆ เปBนต)น นอกจากความ

สะดวกสบายแล)วเรื่องของความปลอดภัยก็ถือเปBนวัตถุประสงค0หลักของตู)ล็อกเกอร0เชXนกัน ซึ่งผู)ใช)งานจะต)องมี

ความมั่นใจในความปลอดภัยของสิ่งของวXาจะต)องยังคงอยูXตลอดเวลาที่เก็บไว)ในตู)ล็อกเกอร0  ซึ่งอุปกรณ0ท่ี

นำมาใช)ในการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปก็คือกุญแจ แตXการใช)กุญแจก็ยังมีข)อเสียตรงที่ผู)ใช)งานก็จำเปBน

พกพาลูกกุญแจติดตัวอยูXตลอดเวลา ซ่ึงอาจกXอให)เกิดความไมXสะดวกและลูกกุญแจอาจเกิดการถูกขโมยหรือสูญ

หายได)  

ในงานวิจัยนี้จึงได)เกิดแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพคือลายนิ้วมือ มาใช)เปBนกุญแจใน

การรักษาความปลอดภัย ซึ่งการสแกนลายนิ้วมือถือเปBนเทคโนโลยีที่ได)รับความนิยมอยXางแพรXหลายเนื่องจาก

เนื่องจากลายนิ้วมือของแตXละบุคคลจะไมXซ้ำกันและไมXเปลี่ยนแปลง ตั้งแตXเกิดจนเสียชีวิต (โศภชา,2558) 

รXวมกับการประยุกต0ใช)งานเทคโนโลยีทางด)าน IoT ที่มีการแจ)งเตือนผXานทางไลน0แอปพลิเคชันซึ่งจะชXวยเพ่ิม

ความปลอดภัยให)กับระบบมากยิ่งขึ้น โดยระบบจะทำการแจ)งเตือนไปยังผู)ใช)งานทุกครั้งที่มีการปลดล็อกตู)ล็อก

เกอร0หรือทุกคร้ังท่ีตู)ล็อกเกอร0โดนเปSดออก 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข)องพบวXาได)มีการนำเอาเทคโนโลยีทางด)านการสแกนลายนิ้วมือมา

ประยุกต0ใช)งานในการยืนยันตัวบุคคลที่หลากหลายเชXน การประยุกต0เครื่องอXานลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบการ

เข)าชั ้นเรียน(อาจารี,2556)  การพัฒนาระบบยืมหนังสือด)วยเครื ่องสแกนลายนิ ้วมือของสำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง(พิทย0พิมล และคณะ,2556) ในสXวนของการประยุกต0ใช)งานเทคโนโลยี

ทางด)าน IoT เพื่อการแจ)งเตือนผXานแอปพลิเคชันไลน0 ก็มีการประยุกต0ใช)งานที่หลากหลายเชXน การพัฒนา

ระบบแจ)งเตือนปริมาณคงเหลือของแก�สในครัวเรือนและการสั่งซื้อผXานแอปพลเคชันไลน0 (เกล)ากัลยา และ
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คณะ, 2561) และ การพัฒนาระบบแจ)งเตือนการโจรกรรมด)วยเซนเซอร0การตรวจจับการสั่นสะเทือน บน

เทคโนโลยีอินเทอร0เน็ตของสรรพส่ิง( ณัฐพัชญ0 และคณะ, 2562) เปBนต)น 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาตู)ล็อกเกอร0แบบสแกนลายน้ิวมือและมีการแจ)งเตือนผXานแอปพลิเคชันไลน0 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ระบบสามารถควบคุมการทำงานของตู)ล็อกเกอร0ได)จำนวน 31 ชXอง 

2. ระบบมีการแจ)งเตือนผXานแอปพลิเคชันไลน0ทุกคร้ังท่ีมีการปลดล็อคหรือมีการเปSดฝาตู)  

3. ทำการปลดล็อคตู)ด)วยการสแกนลายน้ิวมือ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการดำเนินการวิจัยได)แบXงข้ันตอนการออกแบบข้ันตอนการดำเนินการวิจัยออกเปBน 3 ข้ันตอน

ดังน้ีคือ 

1.การออกแบบข้ันตอนการทำงานของระบบ ซ่ึงในท่ีน่ีจะแบXงข้ันตอนการทำงานของระบบออกเปBน 2 

ข้ันตอนคือ 

1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู)ใช)งาน ผู)ใช)งานจำเปBนจะต)องทำการบันทึกลายนิ้วมือเก็บไว)ใน

โมดูลสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งคุณสมบัติของตัวโมดูลที่นำมาใช)งานนี้มีความสามารถในการจัดเก็บลายนิ้วมือได)

จำนวน 100 ลายนิ้วมือ ดังนั้นในการนำมาใช)งานจะทำการจัดเก็บลายนิ้วมือของผู)ใช)งานจำนวน 3 ลายนิ้วมือ

ตXอผู)ใช)งาน 1 คน  

1.2 ขั ้นตอนการใช)งานตู )ล็อกเกอร0 การใช)งานเริ ่มจากผู )ใช)งานที ่ได)ทำการลงทะเบียน

ลายนิ้วมือไว)เรียบร)อยแล)ว ทำการสแกนลายน้ิวมือ หลังจากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบลายนิ้วมือวXาตรงกับ

ข)อมูลท่ีบันทึกไว)หรือไมX ถ)าลายน้ิวมือไมXตรงกับข)อมูลท่ีบันทึกไว)จะแสดงข)อความผXานหน)าจอแสดงผลวXา “Not 

Found ID” แตXถ)าหากข)อมูลตรงกับที่มีการบันทึกไว)ระบบจะแสดงข)อความผXานหน)าจอแสดงผลวXา “Locker 

ID… has open” และทำการปลดล็อคตู)ในชXองที่ตรงกับหมายเลขไอดีนั้น พร)อมทั้งสXงข)อความแจ)งเตือนผXาน

แอปพลิเคชันไลน0 และหลังจากที่ผู)ใช)ทำการเปSดฝาตู) ระบบจะมีการแจ)งเตือนผXานแอปพลิเคชันไลน0อีกคร้ัง

หลังจากนั้นผู)ใช)งานก็สามารถนำเข)า-ออก สิ่งของจากตู)ล็อคเกอร0แล)วทำการปSดฝาตู)ล็อคเกอร0 ดังแสดงในภาพ

ท่ี 1 และมีเง่ือนไขการทำงานของโปรแกรมดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการใช)งานตู)ล็อกเกอร0 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เง่ือนไขการทำงานของโปรแกรม 
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2. การออกแบบอุปกรณ0และวงจรการเช่ือมตXอ สามารถแบXงออกเปBน 2 สXวนคือ  

2.1 การออกแบบตู)ล็อคเกอร0และการติดตั้งอุปกรณ0 ในการวิจัยนี้ได)ทำการตัดแปลงตู)ขนาด 

32 ชXอง โดยทำการติดตั้งระบบควบคุมและสแกนลายนิ้วมือ 1 ชXอง และตัดแปลงเปBนตู)ล็อคเกอร0จำนวน 31 

ชXอง โดยทำการติดตั้งกลอนไฟฟVาสำหรับล็อคตู)แทนการใช)ลูกกุญแจ และทำการติดตั้งลิมิตสวิทซ0เพื่อทำการ

ตรวจสอบการเปSดฝาตู)ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 การติดต้ังอุปกรณ0ภายในตู)ล็อกเกอร0 

 

2.2 การออกแบบวงจรและการเชื่อมตXอ ในการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานจะใช)บอร0ด

ไมโครคอนโทรลเลอร0 MEGA 2560 ตัวที่ 1 ทำหน)าที่เปBนตัวประมวลผลหลักในการทำงานของระบบ โดยจะมี

การเช่ือมตXอกับอุปกรณ0ตXาง ๆ ดังน้ี 

1. โมดูลสแกนลายน้ิวมือ เพ่ือตรวจสอบลายน้ิวมือของผู)ใช)งาน  

2. หน)าจอแสดงผล เพ่ือแสดงผลการทำงานของระบบ 

3. โมดูลรีเลย0 เพ่ือควบคุมการเปSด – ปSด ของกลอนไฟฟVาจำนวน 31 ชXอง 

4. บอร0ดไมโครคอนโทรลเลอร0 MEGA 2560 ตัวที่ 2 เพื่อทำหน)าที่รับคXาจากลิมิตสวิทซ0ใน

การตรวจสอบการเปSดฝาตู)ล็อกเกอร0 

5. NodeMCU เพื่อแจ)งเตือนผู)ใช)งานผXานทางแอปพลิเคชันไลน0ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงใน

ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 การออกแบบวงจรการเช่ือมตXอ 

 

ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาตู)ล็อกเกอร0แสดงดังภาพที่ 5 และในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบได)

แบXงการทดสอบออกเปBน 2 สXวนด)วยกันคือในสXวนแรกจะทำการทดสอบประสิทธิภาพในการจดจำลายนิ้วมือ 

และสXวนที่สองจะเปBนการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม โดยมีรายละเอียดการทดสอบ

ดังน้ี 
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ภาพท่ี 5 ตู)ล็อกเกอร0ท่ีสร)างเสร็จแล)ว 

 

1. ทดสอบประสิทธิภาพการจดจำลายนิ้วมือ โดยทำการเก็บบันทึกลายนิ้วมือของผู)ใช)งานพร)อมกับ

การระบุหมายเลข ID ของลายนิ้วมือจำนวน 100 ลายนิ้วมือบันทึกไว)ในโมดูลสแกนลายนิ้วมือ จากนั้นให)

ผู)ใช)งานมาทำการสแกนลายน้ิวมือท้ังหมดจำนวน 100 ลายน้ิวมือ ซ่ึงจากผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการอXานลายน้ิวมือ 

จำนวนลายน้ิวมือท่ีทำการทดสอบ จำนวนลายน้ิวมือท่ีผลทดสอบถูกต)อง เปอร0เซ็นต0ความถูกต)อง 

100 ลายน้ิวมือ 100 ลายน้ิวมือ 100% 

 

2. ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรวมของระบบ โดยใช)ผู)ใช)งานทำการใช)งานจริงโดยการ

สแกนลายนิ้วมือ แล)วทำการตรวจสอบความถูกต)องในการเปSดตู)ล็อกเกอร0วXาสามารถทำงานได)ถูกต)องหรือไมX 

โดยทำการทดสอบจำนวน 50 คร้ังได)ผลการทดลองดังตาราง 
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ตารางท่ี 2 ผลทดสอบการเปSดตู)ล็อกเกอร0 

จำนวนคร้ังท่ีเปSดถูกต)อง จำนวนคร้ังท่ีเปSดผิด เปอร0เซ็นต0ความถูกต)อง 

50 0 100% 

 

จากนั้นทำการตรวจจับระยะเวลาในการใช)งานตั้งแตXผู)ใช)ทำการสแกนลายนิ้วมือจนตู)ล็อกเกอร0เปSด

ออกและผู)ใช)งานได)รับการแจ)งเตือนผXานทางแอปพลิเคชันไลน0 ซึ่งจากการทดลองพบวXาระยะเวลาในการ

ประมวลผลและปลดล็อคตู)ใช)เวลาประมาณ 1.5 วินาที และผู)ใช)จะได)รับข)อความแจ)งเตือนประมาณ 2 วินาที

หลังจากสแกนลายน้ิวมือท้ังน้ีข้ึนอยูXกับความเร็วของอินเตอร0เน็ตในขณะน้ัน 

   

อภิปรายผล  

  ตู)ล็อกเกอร0ขนาด 31 ชXองที่สร)างขึ้นสามารถทำงานได)อยXางถูกต)องตามที่ออกแบบไว) โดยมีผลการ

ทำงานถูกต)อง 100 เปอร0เซ็นต0 และมีระยะเวลาในการประมวลผลประมาณ 2 วินาทีตXอครั้ง และมีการแจ)ง

เตือนผXานไลน0แอปพลิเคชัน 2 ครั้งคือครั้งแรกจะมีการแจ)งเตือนเมื่อมีการปลดล็อกและจะมีการแจ)งเตือนอีก

ครั้งเมื่อมีการเปSดฝาตู)ล็อกเกอร0 ซึ่งการแจ)งเตือน 2 ครั้งจะมีประโยชน0ในกรณีที่ตู)โดนเปSดออกโดยไมXมีการ

ปลดล็อก ซึ่งเปBนการชXวยรักษาความปลอดภัยให)กับตู)ล็อกเกอร0อีกระดับหนึ่ง เมื่อทำการเทียบเปรียบกับ

งานวิจัยที่ผXานมาพบวXางานวิจัยชิ้นนี้เปBนการประยุกต0ใช)งานเทคโนโลยีทางด)าน IOT ได)อยXางมีประสิทธิภาพ

โดยมีลักษณะเดXนในด)านระบบการทำงานท่ีสามารถควบคุมการทำงานของตู)ล็อกเกอร0ได)ถึง 31 ชXอง ระบบการ

ยืนยันตัวบุคคลของผู)ใช)งานที่ใช)ระบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งมีความแมXนยำสูง และไมXต)องพกพากุญแจ และมี

ระบบการแจ)งเตือนผXานแอปพลิเคชันไลน0ซ่ึงทำให)ระบบมีความปลอดภัยสูง 

 

สรุปผลและข\อเสนอแนะ  

  สรุปผล 

  1. จากการทดสอบประสิทธิภาพการจดจำลายนิ้วมือของตู)ล็อกเกอร0ที่พัฒนาขึ้น โดยการเก็บบันทึก

ลายนิ้วมือของผู)ใช)งานพร)อมกับการระบุหมายเลข ID ของลายนิ้วมือ ข)อมูลจะถูกบันทึกไว)ในโมดูลสแกน

ลายนิ้วมือ จากนั้นให)ผู)ใช)งานมาทำการสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง พบวXา จำนวนลายนิ้วมือที่ทำการทดสอบ กับ 

จำนวนลายน้ิวมือท่ีผลทดสอบถูกต)อง มีเปอร0เซ็นต0ความถูกต)อง 100 เปอร0เซ็นต0 

  2. จากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรวมของระบบ โดยใช)ผู)ใช)งานทำการใช)งานจริงโดยการ

สแกนลายนิ้วมือ แล)วทำการตรวจสอบความถูกต)องในการเปSดตู)ล็อกเกอร0วXาสามารถทำงานได)ถูกต)องหรือไมX 

พบวXา ผลทดสอบการเปSดตู)ล็อกเกอร0 มีเปอร0เซ็นต0ความถูกต)องของการเปSดตู)ล็อกเกอร0 100 เปอร0เซ็นต0 
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  3. จากการตรวจจับระยะเวลาในการใช)งานของตู)ล็อกเกอร0 พบวXา ระยะเวลาในการประมวลผลและ

ปลดล็อคตู)ใช)เวลาประมาณ 1.5 วินาที และผู)ใช)จะได)รับข)อความแจ)งเตือนประมาณ 2 วินาทีหลังจากสแกน

ลายน้ิวมือท้ังน้ีข้ึนอยูXกับความเร็วของอินเตอร0เน็ตในขณะน้ัน 

 

ข\อเสนอแนะ 

ตู)ล็อกเกอร0ที่สร)างขึ้นสามารถนำไปประยุกต0ใช)งานได)ในหลายสถานที่ เชXน สถานีขนสXงสาธารณะ 

หอพัก คอนโดมิเนียม สถานที่ออกกำลังกาย หรือสถานศึกษาตXาง ๆ ได) และระบบสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน

ชXองของตู)ล็อกเกอร0ให)สามารถใช)งานท่ีหลากหลายได) 
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Buy-Sell Information Management System of Rern Pa Lee Ma Lae  
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1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา E-mail address: dinat.la@skru.ac.th  

  

 

บทคัดย'อ  

 ป(จจุบันร/านเรินผ/าลีมาแล เป8นร/านสินค/าพื้นถิ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา มีการวางขายสินค/า

หน/าร/านเทMานั้น ทำให/สินค/าของทางร/านขายได/เฉพาะกลุMมคนในพื้นที่หรือกลุMมคนที่เข/ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัด

สงขลา ทำให/สินค/าไมMเป8นที่รู/จักของกลุMมคนภายนอก ในการรับสินค/าเข/าร/านและการเช็คสินค/าที่ขายออกไป 

เจ/าหน/าที่จะจดบันทึกในรูปแบบแฟVมเอกสารแยกเป8นแตMละกลุMมหมูMบ/าน จึงทำให/เอกสารสูญหาย เสียเวลาใน

การค/นหาข/อมูล และเกิดข/อผิดพลาดบMอยครั้ง ผู/วิจัยจึงได/พัฒนาระบบการจัดการซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลี

มาแลขึ ้น เพื ่อเพิ ่มความสะดวกให/แกMลูกค/า สมาชิก รMวมทั ้งเจ/าหน/าที ่ โดยมีการพัฒนาในรูปแบบเว็บ         

แอปพลิเคชัน ด/วยภาษา PHP รMวมกับ HTML5 และใช/ระบบจัดการฐานข/อมูล MySQL ซึ่งผู/ใช/งานระบบแบMง

ออกเป8น 3 ประเภท ได/แกM เจ/าหน/าที่ สมาชิก และลูกค/า โดยระบบสามารถจัดการข/อมูลสมาชิก จัดการข/อมูล

สินค/า เลือกซื้อสินค/า ทำการสั่งซื้อสินค/า และออกรายงาน จากการประเมินความพึงพอใจตMอการใช/งานระบบ

พบวMา โดยรวมอยูMในระดับดีมาก ( = 4.52) จากผลการประเมินจึงสรุปได/วMา ระบบสามารถอำนวยความ

สะดวกให/แกMลูกค/าในการเลือกดูสินค/าที่สนใจ สมาชิกสามารถทำการสั่งซื้อสินค/าได/สะดวกรวดเร็วไร/ข/อจำกัด 

และเจ/าหน/าท่ีสามารถจัดการข/อมูลได/อยMางรวดเร็วและถูกต/อง 

 

คำสำคัญ :  ระบบจัดการข/อมูล  ฐานข/อมูล เว็บแอปพลิเคชัน  

 

Abstract 

Nowadays, Rern Pa Lee Ma Lae shop, a local merchandise store in Mueng Songkhla 

city, is being sold at the store only, lead to the product unknown to outsiders.  According to 

receiving product into the store and checking the sold products staff will take notes in a 

separate file for each village group.  The study shows that this business has encountered 

various difficulties such as data loss, slow data verification, and human error. To resolve these 

issues, we developed the Buy- Sell Information Management System of Rern Pa Lee Ma Lae, 
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to increase convenience for staff, members, and customers.  This system is developed in the 

form of a web application using PHP with HTML5 and MySQL as its database management 

system. Users of the system are divided into 3 different roles: staff, customers, and members. 

The application can manage member data, manage product data, shop for products, make an 

order, and report.  The evaluation of the system has shown a very good overall satisfaction 

level score ( =4.52). This result indicates that the system enables the customers to browse 

products conveniently, members can order products quickly and easily without any 

restrictions, and staff can handle the information quickly and accurately. 

 

Keywords: information management system, database, web  

 

บทนำ 

ร/านเรินผ/าลีมาแลเป8นศูนย�จำหนMายผลิตภัณฑ�ผ/าจังหวัดชายแดนภาคใต/ ป(จจุบันตั้งอยูMเลขท่ี 11 ถนน

ไทรบุรี ซอยโรงเรียนพาณิชย� 2 ตำบลบMอยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป8นกิจกรรมภายใต/โครงการ เทศกาล

ทMองเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ�กลุMมประเทศอาเซียน ได/รับความเห็นชอบจากผู/บริหาร กลุMมจังหวัดชายแดน

ภาคใต/ กำหนดให/มีการรวมกลุMมผ/าทอพื้นเมือง และ กลุMมผ/าบาติกขึ้น รMวมกันตั้งชื่อศูนย�วMา “เรินผ/าลีมาแล” 

ซึ่งเป8นการผสมผสานคำระหวMางภาษาใต/กับมาลายู โดยคำวMา “เรินผ/า” แปลวMา “เรือนผ/า” สMวนคำวMา “ลีมา

แล” เป8นภาษามาลายู แปลวMา “ของดี 5 อยMาง” โดยรวมหมายถึง บ/าน หรือ เรือนผ/า ที่รวมของดี จาก 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต/น่ันเอง เพ่ืออนุรักษ�ฟ��นฟู และสMงเสริมให/ผ/าทอ พ้ืนเมืองเป8นท่ีรู/จัก 

ร/านเรินผ/าลีมาแลในป(จจุบันมีการรับสินค/ามาจาก 5 กลุMมหมูMบ/าน ได/แกM สงขลาบาติก โกบาติก หน่ึง

บาติกสตูล ผ/าทอตากใบ และผ/าทอเกาะยอ ในการรับสินค/าเข/าร/านและการเช็คสินค/าที่ขายออกไป จะมี

เจ/าหน/าที่จดบันทึกในรูปแบบแฟVมเอกสารแยกเป8นแตMละกลุMมหมูMบ/าน เมื่อเจ/าหน/าที่ต/องการทราบข/อมูลวMา

สินค/าใดที่รับเข/ามาและขายออกไปในแตMละเดือนหรือป�จะทำให/เสียเวลาในการค/นหา และการโยกย/ายเอกสาร

ในแตMละครั้ง จะทำให/เอกสารบางสMวนเกิดความเสียหายหรือหลุดหายออกจากแฟVมเอกสาร การซื้อ-ขายสินค/า

ของร/านเรินผ/าลีมาแล ป(จจุบันมีการวางขายสินค/าเพียงหน/าร/านเทMานั้น ทำให/สินค/าของทางร/านขายได/เฉพาะ

กลุMมคนในพื้นที่หรือกลุMมคนที่เข/ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำให/สินค/าไมMเป8นที่รู/จักของกลุMมคนภายนอก 

สำหรับลูกค/าที่อยากได/สินค/าของทางร/าน จะต/องเดินทางมาซ้ือสินค/าที่ร/านด/วยตนเอง บางครั้งสินค/าของทาง

ร/านไมMมีแบบตามที่ต/องการ หรือสินค/ายังสMงมาไมMถึง ทำให/ลูกค/าเสียเวลาในการเดินทางและไมMได/รับความ

ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค/า  
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ดังนั้นผู/วิจัยจึงได/พัฒนาระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล เพื่อให/ลูกค/าและสมาชิก

ที่สนใจสินค/าสามารถเข/ามาเลือกดูสินค/าและสามารถสั่งซื้อสิ้นค/าได/ตลอดเวลา โดยเจ/าหน/าที่สามารถทำการ

ตรวจสอบข/อมูลการส่ังซ้ือและดำเนินการสMงของให/ลูกค/าได/อยMางรวดเร็ว  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขาย ของร/านเรินผ/าลีมาแล  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใช/งานระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขาย ของร/านเรินผ/าลีมาแล 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการแบMง

ขอบเขตและความสามารถของระบบตามกลุMมผู/ใช/ ดังน้ี 

1. เจ/าหน/าที่ มีขอบเขตและความสามารถ ดังนี้  1.1) บันทึกข/อมูลสินค/าเข/า 1.2) ตรวจสอบข/อมูล

สินค/าที่รับเข/า 1.3) เพิ่ม ลบ แก/ไขข/อมูลสินค/า 1.4) เพิ่ม ลบ แก/ไขข/อมูลกลุMมหมูMบ/าน 1.5) ตรวจสอบข/อมูล

กลุMมหมูMบ/านที่สMงสินค/า 1.6) เพิ่ม ลบ แก/ไขข/อมูลประเภทสินค/า 1.7) ตรวจสอบข/อมูลประเภทสินค/าที่รับเข/า

1.8) ตรวจสอบสต็อกสินค/า 1.9) บันทึกจำนวนสินค/าขั้นต่ำที่ต/องการสั่งเพิ่ม 1.10) ตรวจสอบรายการสั่งซ้ือ

1.11) บันทึกการจัดสMงสินค/า 1.12) ออกแบบรายงาน 

2. สมาชิก มีขอบเขตและความสามารถ ดังนี้  2.1) แก/ไขข/อมูลสMวนตัว 2.2) เลือกดูสินค/า 2.3) สั่งซ้ือ

สินค/า 2.4) ยกเลิกการส่ังซ้ือ 2.5) บันทึกข/อมูลในการจัดสMง 2.6) ยืนยันการส่ังซ้ือ 2.7) ยืนยันการจMายเงิน 

3. ลูกค/า มีขอบเขตและความสามารถ ดังน้ี 3.1) เลือกดูสินค/า  3.2) สมัครสมาชิก 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยการพัฒนาระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล โดยภาพรวมเป8นงานวิจัยและ

พัฒนา (Research & Development) ขั ้นตอนและวิธีการดําเนินการพัฒนาระบบ ใช/ SDLC (Software 

Development Life Cycle) โดยดัดแปลงจากวิธีการของ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ�, 2560) ดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมข/อมูลและความต/องการระบบ 

ผู/วิจัยเริ่มจากการรวบรวมความต/องการจากเจ/าหน/าท่ีร/านและลูกค/า โดยการสัมภาษณ� การสังเกต

กระบวนการทำงานของเจ/าหน/าที่ตลอดจนกิจกรรมระหวMางการซื้อขายที่เกิดขึ้น มีการศึกษาข/อมูลจากเอกสาร 

เชMน สมุดบันทึกการรับสินค/าจากกลุMมหมูMบ/าน สมุดบันทึกรายการขาย ใบเสร็จ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง 

จากการเก็บรวบรวมข/อมูลผู/ใช/มีความต/องการของระบบ ดังนี้ 1) สมัครสมาชิก 2) จัดการข/อมูลพื้นฐาน ซ่ึง
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ประกอบด/วย ข/อมูลสมาชิก ข/อมูลกลุMมหมูMบ/าน ข/อมูลประเภทสินค/า ข/อมูลสินค/า ข/อมูลสต็อกสินค/า 3) เลือก

ซ้ือสินค/า 4) ส่ังซ้ือสินค/า 5) ตรวจสอบข/อมูลการส่ังซ้ือ 6) ออกรายงาน 

2. การวิเคราะห�และออกแบบระบบ 

นำข/อมูลท่ีได/มาวิเคราะห�และออกแบบระบบ โดยแบMงการใช/งานออกเป8น 3 สMวนตามกลุMมของผู/ใช/ คือ 

สMวนท่ี 1 เจ/าหน/าท่ี สามารถจัดการข/อมูลพ้ืนฐาน ตรวจสอบข/อมูลการส่ังซ้ือ และออกรายงาน สMวนท่ี 2 สมาชิก 

สามารถเลือกซื้อสินค/า สั่งซื้อสินค/า สMวนที่ 3 ลูกค/าสามารถเลือกดูสินค/า สมัครสมาชิก โดยแสดงเป8นแผนภาพ

กระแสข/อมูลระดับที่ 1 ดังภาพที่ 1 และแผนภาพความสัมพันธ�ระหวMางข/อมูลของระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขาย

สินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพกระแสข/อมูลระดับท่ี 1 ของระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมา 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพความสัมพันธ�ระหวMางข/อมูลของระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมา 

 

3. การพัฒนาระบบ 

ระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมา พัฒนาด/วยภาษา PHP รMวมกับ HTML5 และใช/

โปรแกรม MySQL เป8นโปรแกรมระบบจัดการฐานข/อมูล  

4. การทดสอบระบบ 

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร/อยแล/ว ผู/วิจัยดำเนินการทดสอบระบบตามฟ(งก�ชันการทำงานของระบบ

ทั้ง 3 สMวน ประกอบด/วย สMวนของเจ/าหน/าที่ สMวนของสมาชิก และสMวนของลูกค/า เพื่อตรวจสอบความครบถ/วน

ของฟ(งก�ชันการใช/งานตMาง ๆ และตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

5. การประเมินระบบ 

ผู/วิจัยได/ทำการประเมินความพึงพอใจตMอการใช/งานของระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลี

มา จำนวน 32 คน ด/วยวิธีการสุMมตัวอยMางแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช/ในงานวิจัยนี้ คือ 

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป8นแบบมาตราสMวนประมาณคMา (rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร�ท (Likert 

scale) ซึ่งแบMงระดับคะแนน 5 ระดับ โดยให/เลือกตอบได/เพียงคำตอบเดียว คMาเฉลี่ยมีเกณฑ�แปลความหมาย 

ดังน้ี ระดับ 5 คMาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 ความหมาย ดีมาก, ระดับ   4 คMาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความหมาย ดี, ระดับ 3 

คMาเฉลี ่ย 2.51 - 3.50 ความหมาย ปานกลาง, ระดับ 2 คMาเฉลี ่ย 1.51-2.50 ความหมาย พอใช/, ระดับ 1 

คMาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความหมาย ควรปรับปรุง 

 

 
 

สมาชิก

สินค้า

มี

ประเภทสินค้า อยู่ใน กลุ่มหมู่บ้าน

มี สต็อกสินค้า มี

สี

การจัดส่ง

อยู่

การสั@งซืCอ

อยู่

ตะกร้าสินค้า

มี

มี รายละเอียดการสั@งซืCอ

M

1

1

1

1

1 1

1

M1M

M

1

1

เลือก
M 1

M

1มี

1

M
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ผลการวิจัย 

ผลการดำเนินงานวิจัย แบMงออกเป8น 2 สMวน คือ ผลการพัฒนาระบบ และผลการประเมินความพึง

พอใจตMอการใช/งานระบบ ดังรายละเอียดตMอไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบ เจ/าหน/าท่ี สมาชิก สามารถล็อกอินเข/าสูMระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขายสินค/า ร/าน

เรินผ/าลีมา ผMานเว็บแอปพลิเคชันฯ สMวนลูกค/าสามารถเลือกดูรายละเอียดของสินค/าท่ีสนใจผMานหน/าเว็บไซต�

โดยไมMต/องเข/าสูMระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหน/าจอการล็อกเข/าสูMระบบ 

 

 เมื่อเจ/าหน/าที่ล็อกอินเข/าสูMระบบเรียบร/อยแล/ว จะสามารถใช/งานระบบได/ ดังนี้ 1) จัดการข/อมูล

พื้นฐาน ซึ่งประกอบด/วย ข/อมูลสมาชิก ข/อมูลกลุMมหมูMบ/าน ข/อมูลประเภทสินค/า ข/อมูลสินค/า ข/อมูลสต็อก

สินค/า 2) ตรวจสอบข/อมูลการส่ังซ้ือ และ 3) พิมพ�รายงาน 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน/าจอการจัดการข/อมูลสินค/า 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงหน/าจอการตรวจสอบข/อมูลการส่ังซ้ือ 
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เม่ือสมาชิกล็อกอินเข/าสูMระบบเรียบร/อยแล/ว จะสามารถใช/งานระบบได/ ดังน้ี 1) เลือกซ้ือสินค/า 2) ส่ังซ้ือสินค/า  

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงหน/าจอการเลือกซ้ือสินค/า 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหน/าจอการส่ังซ้ือสินค/า 
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เมื่อลูกค/าเข/ามาหน/าเว็บไซต�ของระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมา จะสามารถเลือกดู

สินค/าท่ีสนใจ และสามารถสมัครสมาชิกเม่ือต/องการส่ังซ้ือสินค/า 
 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหน/าจอการเลือกดูสินค/า 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงหน/าจอการสมัครสมาชิก 
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจตMอการใช/งานระบบโดยผู/ใช/ จำนวน 32 คน ประกอบด/วยเจ/าหน/าท่ี 

2 คน สมาชิก 15 คน ลูกค/าท่ัวไป 15 คน สามารถสรุปผลการประเมินได/ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตMอการใช/งานระบบจัดการข/อมูลซ้ือ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล 

รายการ ค'าเฉล่ีย S.D. 

1. ด/านความสามารถในการทำงานตามความต/องการ

ของผู/ใช/ 
4.59 0.56 

2. ด/านความสามารถของระบบโดยรวม 4.59 0.50 

3. ด/านการออกแบบ 4.31 0.82 

4. ด/านความปลอดภัย 4.59 0.50 

ภาพรวมท้ังหมด 4.52 0.61 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจตMอการใช/งานระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล 

ผู/ใช/มีความพึงพอใจโดยรวมอยูMในระดับดีมาก คMาเฉลี่ย 4.52 โดยมีความพึงพอใจด/านความสามารถในการ

ทำงานตามความต/องการของผู/ใช/ ด/านความสามารถของระบบโดยรวม ด/านความปลอดภัย มีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก คMาเฉล่ียเทMากับ 4.59 รองลงมาคือด/านการออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับดี คMาเฉล่ีย 4.31 

 

อภิปรายผล  

  ระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล พัฒนาขึ้นเพื่อทำให/การจัดการข/อมูลการซื้อขาย

สินค/าของร/านเรินผ/าลีมาแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเจ/าหน/าที่สามารถจัดการข/อมูลตMาง ๆ ได/อยMางถูกต/อง

และสะดวกรวดเร็ว สมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค/าได/สะดวกรวดเร็วโดยไมMต/องเสียเวลาเดินทางมาที่ร/าน และ

ลูกค/าทั่วไปสามารถเข/ามาเลือกดูสินค/าได/ตลอดเวลา หากต/องการสั่งซื้อสินค/าก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อทำ

การสั่งซื้อสินค/าได/ทันที ซึ่งสอดคล/องกับงานวิจัยของนักขัตภาส เรืองเพิ่มพูน และเอกลักษณ� รังสิกรรพุม ที่ได/

นำเทคโนโลยีมาใช/ในการพัฒนาระบบการขายสินค/าออนไลน� ซึ่งทำให/เจ/าของร/านหรือเจ/าหน/าที่ร/านสามารถ

จัดการข/อมูลได/อยMางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มชMองทางการขายทำให/ลูกค/ามีความพึงพอใจในบริการของ

ร/าน และสามารถลดคMาใช/จMายท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหารสินค/าคงคลัง 
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สรุปผลและขhอเสนอแนะ 

 สรุปผล  

  ระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล สามารถนำไปใช/งานได/จริง จากการประเมิน

ความพึงพอใจตMอการใช/งานระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล ผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยผู/ใช/ พบวMา ผู/ใช/มีความพึงพอใจตMอระบบโดยรวมอยูMในระดับดีมาก ( = 4.52) โดยระบบสามารถนำไป

ประยุกต�ใช/กับร/านขายสินค/าชุมชนอื่น ๆ ได/ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มชMองทางการขายสินค/าให/กับชุมชนและเพิ่มความ

สะดวกสะบายให/กับเจ/าหน/าท่ีของร/าน 

 

 ขhอเสนอแนะ 

ระบบจัดการข/อมูลซื้อ-ขายสินค/า ร/านเรินผ/าลีมาแล สามารถนำไปประยุกต�ใช/กับร/านขายสินค/าชุมชน

อ่ืน ๆ ได/ แตMอาจจะต/องปรับเปล่ียนลำดับการดำเนินงานของร/านเพ่ือให/สอดคล/องกับการทำงานของระบบ 
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ผลการจัดกิจกรรมอ,านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใช>สื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่

สำหรับเด็กปฐมวัย 

Result of Reading and Writing English Alphabet Activities Using Montessori 

Materials for Early Childhood  

  
ศรัญญา เชื้อดวง1 พิมาพร วงศDเขื่อน1 ปUยภัทรD จิรปุณญโชติ2 และ ชญานิศา ธรรมยศ3 

1 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย:การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง  
2 อาจารย:ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย:การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

2 ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

บทคัดย'อ 

ผลการจัดกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใชBสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับ

เด็กปฐมวัย       มีวัตถุประสงคPเพื่อศึกษาทักษะการอ1านการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ก1อน-หลังของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูBโดยใชBสื่อ    การสอนแบบมอนเตสซอรี่ของเด็กปฐมวัยในศูนยPพัฒนาเด็กเล็กบBานบางกลุ1ม 

กลุ1มประชากรที่ใชBในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย    ในศูนยPพัฒนาเด็กเล็กบBานปางกลุ1ม ตำบลแม1ปะ อำเภอเถิน 

จังหวัดลำปาง อายุ  3 - 4 ปZ ปZการศึกษา  2563 จำนวน  19 คน  เครื่องมือที่ใชBในการวิจัย คือ สื่อตัวอักษร

กระดาษทรายภาษาอังกฤษ A – J แบบประเมินทักษะการอ1านการเขียน         จำนวน 10 ขBอ ต1อหนึ่งทักษะ 

และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูBโดยใชBสื่อมอนเตสซอร่ี สถิติที่ใชBในการวิจัย ไดBแก1 วิเคราะหPขBอมูลโดยใชB

สถิติบรรยาย ประกอบดBวย ความถี่ รBอยละ ค1าเฉลี่ย ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธPสหสัมพันธP       

แบบเพียรPสัน นำเสนอขBอมูลดBวยตารางและกราฟ  

ผลการวิจัยพบว1า ทักษะการอ1านภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยหลังจากการใชBสื่อการสอนแบบมอนเตส

ซอรี่ มีคะแนนเพิ่มขึ้นรBอยละ 43.75 และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยหลังจากการใชBสื่อการ

สอนแบบมอนเตสซอร่ี มีคะแนนเพ่ิมข้ึนรBอยละ 50 ของคะแนนท้ังหมด 

 

คำสำคัญ :  ปฐมวัย มอนเตสซอรี การอ1าน การเขียน 

 

Abstract 

Results of activities in reading and writing English letters Using Montessori teaching 

materials for early childhood the objective is to study reading and writing English alphabet 
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skills. Before and after the educational activities using Montessori materials of early childhood 

in some home child development centers. The population used in the study was Early 

childhood children in Ban Pang Child Development Center, Mae Pa Subdistrict, Thoen District, 

Lampang Province, 3 - 4  years old, academic year 2 0 2 0 , total 19 people.The research 

instruments were letter media, sandpaper, English A - J, a reading and writing skill evaluation 

form. 1 0  joints, one skill And a learning activity plan using Montessori media The research 

statistics were analyzed by descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, 

standard deviation. And the Pearson correlation coefficient Present data with tables and 

graphs. 

The research results were found that Early childhood English reading skills after using 

Montessori materials. There was a 4 3 . 7 5  percent increase in scores and the writing skills of 

early childhood children after using Montessori materials. The score increased by 50 percent 

of the total score. 

 

Keywords: Early Childhood, Montessori, Reading, Writing 

 

บทนำ 

ในป�จจุบันซึ่งเป�นยุคของโลกที่เป�ดกวBางเขBาถึงไดBง1ายหรือเรียกอีกอย1างหนึ่งว1า “โลกไรBพรมแดน”       

ไม1ว1าจะอยู1ต1างภูมิประเทศ ต1างเชื้อชาติไหน ต1างใชBก็ภาษาเป�นเครื่องมือในการสื่อสารของสังคมโลกและ     

เป�นสิ่งที่สำคัญเป�นอย1างมากในการติดต1อข1าวสารหรือการส่ือสารต1าง การที่จะพัฒนาและปลูกฝ�งการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษใหBเป�นภาษาที่สองใหBกับผูBคนในประเทศที่มีภาษาเป�นของตนเองแลBวจะตBองเริ่มจากการส1งเสริม

พัฒนาเด็กปฐมวัยควบคู1ไปกับภาษาอังกฤษ เพราะเด็กปฐมวัยเป�นวัยแห1งการเรียนรูBต1างๆ โดยพื้นฐานของ

ภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัยจะตBองเริ่มจากการใหBเด็กไดBเรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษครบทุกตัวจากง1ายไปหา

ยาก และค1อย ๆ ซึมซับใหBกับเด็กปฐมวัยใชBภาษาอังกฤษท่ีถูกตBอง ซ่ึงป�ญหาในการเรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ที่พบนั้น พบในช1วงวัยของเด็กปฐมวัยจะอยู1ในช1วงอายุ 3-4 ปZ ป�ญหาที่พบคือเด็กไม1รูBจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ

เป�นจำนวนมาก และไม1สามารถอ1านหรือเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไดBดBวยตนเอง โดยจะตBองอาศัยคุณครู 

ผูBปกครอง หรือผูBใกลBชิดเด็กในการช1วยเหลือ จึงตBองใส1ใจดูแลและคอยใหBคำแนะนำ การส1งเสริมในการเรียนรูB

ตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเริ ่มจากการใหBเด็กปฐมวัยเรียนรู Bจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื ่อเป�นพื้นฐาน         

ในการสรBางความม่ันใจในการใชBภาษาอังกฤษใหBกับเด็กในอนาคตไดB (สมโภชนP พนาวาส, 2556) 
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แนวทางในการแกBไขป�ญหาทักษะการอ1านการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยเริ่มจาก    

การใหBเด็กไดBเรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูBภาษาอังกฤษของเด็กปฐมใหBเด็กไดB

เรียนรูBอย1างลึกซึ้งนั้นเด็กจะค1อย ๆ เรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษไดBอย1างเหมาะสมกับวัยตามพัฒนาการ       

การเรียนรูBของเด็ก โดยไดBนำการนวัตกรรมสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่เขBามาช1วยในการส1งเสริมและแกBไข

ป�ญหาในเรื่องของการเรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซึ่งสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป�นสื่อการ

สอนที่ฝ�กใหBเด็กไดBใชBสติป�ญญา สมาธิ จดจ1ออยู1กับกิจกรรมที่เด็กไดBเรียนรูBและยังเป�นการสอนใหBเด็กไดBฝ�ก    

การใชBประสาทสัมผัสในการรับรูBในสิ่งที่เรียน และส1งเสริมการเตรียมความพรBอมใหBเด็กในการอ1านการเขียน

ตามการเรียนรูBในวิชาการต1าง ๆ และการนำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาใหBเด็กไดBเรียนรูB 

โดยการส1งเสริมพัฒนาการดBานสติป�ญญาของเด็กปฐมวัยผ1านการใชBสื่อชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษกระดาษทราย 

ซึ่งเป�นสื่อที่มีความสัมพันธPเกี่ยวขBองกับกลุ1มวิชาการที่ส1งเสริมทักษะการอ1านการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตBน

ใหBกับเด็กปฐมวัย และการเลือกสถานศึกษาที่ใชBในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูBวิจัยไดBเลือกสถานศึกษาในบริบท

ชุมชนในทBองถิ่นของตนเองซึ่งเด็กเด็กปฐมวัยจำนวนหนึ่งที่ยังไม1เขBาถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอย1าง

จริงจังและมีภาวะการเรียนรูBท่ียังไม1รูBจักตัวอักษรภาษาอังกฤษดีพอ (ธิดารัตนP กล่ินอำนวย, 2560) 

ดังนั ้น ผู Bวิจัยจึงนำสื ่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาจัดกิจกรรมกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และแกBป�ญหาในการอ1านการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซ่ึง

เป�นการเตรียมพรBอมดBานสติป�ญญาที่จะใหBเด็กไดBมีความพรBอมที่จะเรียนรูBตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นไปไดB

อย1างลึกซึ้ง และคาดว1าผลที่ไดBจะเป�นประโยชนPต1อการจัดการเรียนรูBใหBกับเด็กปฐมวัยใหBเกิดความพรBอม

ทางการอ1านเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีเป�นพ้ืนฐานของการเรียนรูBภาษาอังกฤษต1อไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใชBสื่อการสอนแบบมอนเตสซอร่ี

สำหรับเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดNานประชากร 

กลุ1มเป�าหมายที่ศึกษาเป�นเด็กระดับปฐมวัย อายุ 3-4 ปZ ที่ศึกษาในศูนยPพัฒนาเด็กเล็กบBานปางกลุ1ม 

ตำบลแม1ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปZการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน 

ขอบเขตดNานเน้ือหา 

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป�นการสอนในรูปแบบหนึ่งที่เนBนการสอนรายบุคคลในชั้นเรียนที่คละอายุ 

และคำนึงถึงเด็กเป�นหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยมีระบบการสอนที่ชัดเจน จัดการศึกษาใหBแก1เด็ก
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อย1างที่เด็กตBองการ เรียนรูBตามความสนใจ และความตBองการตามธรรมชาติของเด็ก เด็กมีโอกาสไดBเรียนรูB    

ดBวยตนเองตามศักยภาพ ทั้งการทำงานตามลำพังและการทำงานร1วมกับเพื่อนในสภาพแวดลBอมที่จัดไวBอย1างมี

ความสุข โดยผ1านหลักสูตรมอนเตสซอรี ่มี 3 กลุ 1ม ไดBแก1 กลุ 1มประสบการณPชีวิต กลุ 1มประสาทสัมผัส          

และกลุ1มวิชาการ (อัญญมณี บุญซ่ือ, 2551) 

เนื้อหาที่ผูBวิจัยใชBสำหรับออกแบบกิจกรรมเป�นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ1 (capital letter) โดยใชB

แนวคิดการสอนในกลุ1มวิชาการที่มุ1งหวังใหBเด็กมีประสบการณPพื้นฐานของการนับจากรูปธรรมไปสู1นามธรรม

ตามลำดับของการเรียนรู BตามวัยใหBเด็กไดBมีประสบการณPทางดBานภาษาและเป�นการเตรียมความพรBอม         

ในการอ1านการเขียน (จุ�ินฑิพา นพคุณ, 2560) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป�นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยมีเป�าหมายเพื่อมุ 1งบรรยาย       

ผลการจัดกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใชBส่ือการสอนแบบมอนเตสซอร่ีสำหรับเด็กปฐมวัย 

กลุ'มเปWาหมายในการวิจัย 

กลุ 1มเป�าหมาย คือ เด็กระดับปฐมวัย อายุ 3-4 ปZ ที ่ศึกษาในศูนยPพัฒนาเด็กเล็กบBานปางกลุ1ม        

ตำบลแม1ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปZการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน ไดBมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย

เป�นสถานศึกษา   ในบริบทชุมชนในทBองถิ่นของตนเองซึ่งเด็กเด็กปฐมวัยจำนวนหนึ่งที่ยังไม1เขBาถึงการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอย1างจริงจังและมีภาวะการเรียนรูBท่ียังไม1รูBจักตัวอักษรภาษาอังกฤษดีพอ 

ตัวแปรท่ีใชNในการวิจัย 

1. กิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง กิจกรรมเพื่อฝ�กอ1านและเขียนตัวอักษร

ภาษาอังกฤษตัวใหญ1 จากบัตรรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีตัวอักษร A-J เป�นกระดาษทรายติดอยู1กระดาษแข็งสีเขียว 

 2. ความสามารถในการอ1านตัวอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนการอ1านออกเสียงตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ A-J โดยวัดจากแบบประเมินการอ1านท่ีผูBวิจัยสรBางข้ึน  

 3. ความสามารถในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย หมายถึง คะแนนการการขีดใหB

เป�นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-J โดยวัดจากแบบประเมินการเขียนท่ีผูBวิจัยสรBางข้ึน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย 

 เครื ่องมือที่ใชBในการวิจัยประกอบดBวยสื่อชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษกระดาษทราย แบบประเมิน

ความสามารถในการอ1าน และแบบประเมินความสามารถในการเขียน ดังรายละเอียดต1อไปน้ี 
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 1. สื่อชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษกระดาษทราย เป�นสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย

โดยใชBแนวคิดการสอนในกลุ1มวิชาการ ประกอบดBวย บัตรรูปสี่เหลี่ยมที่มีตัวอักษร A-Z เป�นกระดาษทราย     

ติดอยู1บนกระดาษแข็งสีเขียว  

 2. แบบประเมินความสามารถในการอ1าน เป�นแบบทดสอบการอ1านตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยการอ1าน

ตามรูปภาพตBนแบบ จำนวน 10 ขBอ (อักษร A-J) ส1วนแบบประเมินความสามารถในการเขียน เป�นแบบทดสอบ

การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยการเขียนตามรอยปะจากรูปภาพตBนแบบ กำหนดเกณฑPการใหBคะแนนแบบ 

0, 1 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ โดยใหBผูBเชี่ยวชาญจำนวน 3 ท1าน ซึ่งเชี่ยวชาญดBาน

ปฐมวัย ดBานสอนแบบมอนเตสซอรี และดBานการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เมื่อพิจารณาค1าดัชนี

ความสอดคลBอง (Index of Congruence: IOC) พบว1าแบบประเมินท้ัง 2 ฉบับ มีค1า IOC เท1ากับ 1.00 ทุกขBอ 

การเก็บรวบรวมขNอมูล 

ผูBวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขBอมูลดBวยตนเองจากกลุ1มเป�าหมายก1อน ระหว1าง และหลังจัดกิจกรรม ฯ 

โดยใชBแบบประเมินชุดเดียวกัน ในการประเมินความสามารถในการอ1านตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผูBวิจัยเก็บขBอมูล

โดยใชBการทดสอบปากเปล1าแบบตัวต1อตัวกับผูBวิจัยและมีผูBร1วมวิจัยร1วมประเมินความสามารถตามเกณฑP        

ที ่กำหนด สำหรับการประเมินความสามารถในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผู Bวิจัยเก็บขBอมูลโดยใชB        

การทดสอบ และบันทึกคะแนนหลังดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง ทั้งน้ี ผูBวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขBอมูลในระหว1าง

วันท่ี 11 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

การวิเคราะหDขNอมูล 

 วิเคราะหPขBอมูลโดยใชBสถิติบรรยาย ประกอบดBวย ความถี่ รBอยละ ค1าเฉลี่ย ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสัมประสิทธPสหสัมพันธP นำเสนอขBอมูลดBวยตารางและกราฟ  

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหPขBอมูลพื้นฐานของกลุ1มเป�าหมายจำนวน 19 คน พบว1า เด็กปฐมวัยเป�นเพศชาย

มากกว1าเพศหญิง (รBอยละ 52.63 และ 47.36 ตามลำดับ) ส1วนใหญ1มีอายุ 4 ปZ (รBอยละ 89.47) ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรBอยละของเพศและอายุกลุ1มเป�าหมาย 

ขNอมูลพ้ืนฐาน จำนวน )คน(  รNอยละ 

   เพศ 19 100.00 

        1) ชาย 9 47.36 

        2) หญิง 10 52.63 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1665 ~ 
 

ขNอมูลพ้ืนฐาน จำนวน )คน(  รNอยละ 

   อายุ 19 100.00 

        1) 3 ปZ  2 10.52 

        2) 4 ปZ  17 89.47 

 

จากการวิเคราะหPขBอมูลการเปรียบเทียบคะแนนก1อนและหลังของการอ1านและการเขียนตัวอักษร

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยจากการใชBส่ือการสอนแบบมอนเตสซอร่ี โดยมีการแสดงกราฟขBอมูล ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากการแสดงผลของกราฟการเปรียบเทียบคะแนนก1อนและหลังของการอ1านและการเขียนตัวอักษร

ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย พบว1า คะแนนหลังการใชBสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัยของ

ทักษะการอ1านเพ่ิมข้ึนรBอยละ 43.75 และคะแนนทักษะการเขียนเพ่ิมข้ึนรBอยละ  50 ของคะแนนท้ังหมด 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการดำเนินงานวิจัยการจัดกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใชBสื่อการสอน

แบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย พบว1า ทักษะการอ1านภาษอังกฤษของเด็กปฐมวัยหลังจากการใชBสื่อการ

สอนแบบมอนเตสซอรี่ มีคะแนนเพิ่มขึ้นรBอยละ 43.75 และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย

หลังจากการใชBส่ือการสอนแบบมอนเตสซอร่ี มีคะแนนเพ่ิมข้ึนรBอยละ 50 ของคะแนนท้ังหมด 

   

สรุปผลและขNอเสนอแนะ  

ผลการจัดกิจกรรมอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใชBส่ือการสอนแบบมอนเตสซอร่ีสำหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคPเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการอ1านและการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชBส่ือ

ก่อนเรียน ก่อนเรียน 
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การสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปZ ที่ศึกษาอยู1ในศูนยPพัฒนาเด็กเล็กบBานปางกุ1ม ตำบล

แม1ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปZการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน มีการใชBเคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดBวย 

สื ่อชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษกระดาษทราย แบบประเมินความสามารถในการอ1าน และแบบประเมิน

ความสามารถในการเขียน โดยมีการเก็บรวบรวมขBอมูลโดยใชBแบบทดสอบและบันทึกขBอมูลทุกครั้ง ซึ่งผลจาก

การจัดกิจกรรมการอ1านและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใชBสื่อการสอนแบบมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กปฐมวัย 

พบว1า มีทักษะการอ1านเพ่ิมข้ึนรBอยละ 43.75 และมีทักษะการเขียนเพ่ิมข้ึนรBอยละ 50  

แนวทางการนำผลวิจัยในครั้งนี้ไปใชBในครั้งต1อไป ผูBวิจัยควรศึกษาขBอมูลพื้นฐานของการอ1านและการ

เขียนของเด็กปฐมวัย รวมทั้งสังเกตทักษะพฤติกรรมที่มีต1อทักษะการอ1านและการเขียนภาษาอังกฤษของกลุ1ม

ประชากรที่ใชBในการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรูBภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยระดับที่ยากขึ้นต1อไป

ในอนาคต และการใชBเครื่องมือสื่อชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษกระดาษทรายสามารถเพิ่มความสนใจในการจดจ1อ

ในการอ1านเขียนภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถนำไปเป�นแนวทางในการสอนอ1านเขียนอื่นๆ ไดB เช1น 

พยัญชนะภาษาไทย ตัวเลข เป�นตBน 
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บทคัดย'อ 

วัตถุประสงค1ของการวิจัยครั้งนี้คือ 1) เพื่อศึกษาการเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน และ 2) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตSอการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

ผสมผสานสำหรับงานบริการวิชาการหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ1 เก็บขGอมูลดGวยการสัมภาษณ1เชิงลึกจาก

ผูGรับผิดชอบโครงการ 3 คน เก็บแบบสอบถามกSอนรับการฝUกอบรม/แบบประเมินความพึงพอใจจากผูGเขGารับ

การอบรม 48 คน และใชGการวิเคราะห1ขGอมูลเชิงคุณภาพ พรGอมกับรายงานผลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวSา การอบรมออนไลน1เลือกใชGแพลตฟอร1ม Zoom Meeting  การติดตSอสื่อสารกับ

วิทยากรและผูGเขGารับการอบรมในกรณีมีขGอสงสัย ใชGสื่อสังคมออนไลน1 Facebook group สำหรับการสSงผล

งานเลือกใชG google drive ในสSวนของการตกแตSงภาพถSาย เลือกใชG Application Snapseed และเลือกใชG

งาน Canva สำหรับการออกแบบกราฟฟyค สำหรับผลลัพธ1การวิจัยสรุปไดGคือ การจัดการอบรมรูปออนไลน1น้ัน

มีความเหมาะสมสำหรับการจัดการอบรมในสถานการณ1วิถีชีวิตใหมS ผูGเรียนมีสื่อเสริม / แหลSงเรียนรูGและ

คGนควGาขGอมูลเพิ่มเติมไดGดGวยตนเอง สามารถเรียนไดGทุกที่ทุกเวลา การเลือกใชGแพลตฟอร1มเดียวกันตลอด

ระยะเวลาการอบรมจะทำใหGเกิดความสะดวกแกSผูGเขGารับการอบรม สSวนผูGเขGารับการอบรมมิไดGมีขGอจำกัดใน

การเขGาถึงการเรียนรูGออนไลน1 ทั้งในดGานอุปกรณ1/ความรูGพื้นฐานในการใชGงาน และมีความพรGอมที่จะเรียนรูG 

สำหรับการประเมินความพึงพอใจ พบวSาสามารถนำความรูGที่ไดGรับไปปรับใชGในงานไดGจริง โดยเฉพาะอยSางย่ิง

ดGานการพัฒนาความคิดสรGางสรรค1 มีความเขGาใจเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ1ดีขึ้น แพลตฟอร1มที่ใชGงานงSาย

ตSอการใชGงานและเรียนรูGเพิ่มเติมดGวยตนเองสSงผลใหGสามารถปฏิบัติการออกแบบไดG นอกจากนั้นยังสามารถนำ

ความรูGท่ีไดGไปปรับใชGกับงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขGองกับการพัฒนาความคิดสรGางสรรค1และการออกแบบไดG  

 

คำสำคัญ :  แพลตฟอร1มออนไลน1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบบรรจุภัณฑ1  วิถีชีวิตใหมS 
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Abstract 

The objective of this research is to investigate the online platform for blended training 

and evaluated academic service blended training in packaging design courses. This research 

collected data from 3 project managers by deep interview and collected data of knowledge 

pre-training and satisfaction for training by questionnaire from 48 participants. This research 

used descriptive statistic for explained. 

This research found that zoom meeting is used for online training. Facebook group is 

used for communicated between lecturer and participants. Google drive is used by participants 

for sent their project and canva program is used for graphic design. For the results this research 

found that online training is suitable for new-normal situations. Participants have a resource 

for explored knowledge by themselves and convenient to study all the time. Participates have 

convenient for one platform training. Participants have not limitation in information technology 

tools and knowledge. From satisfaction evaluation, this section shows that participants can 

applied knowledge for their occupation, especially creative thinking development. Participants 

have gained an understanding of packaging design. The training platform convenient for 

usability and self-learning. Moreover, participants applied knowledge from training to develop 

creative thinking and design. 

 

Keywords: Online platform, Blended training, Packaging design, New normal 

 

บทนำ 

จากสถานการณ1การแพรSระบาดไวรัสโคโรนSา 2019 หรือ COVID 19 ในประเทศไทย สSงผลกระทบตSอ

สังคมในทุกดGานทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสSง รวมถึงการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันที่ปรับเปลี่ยนไปอยูSใน

รูปแบบวิถีชีวิตใหมS (New normal) มีการตีกรอบตามมาตรการเวGนระยะหSางทางสังคม (Social Distancing) 

สิ่งเหลSานี้สSงผลกระทบทั้งตSอรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวัน และดGานการศึกษาของสังคมไทยอยSางขนาน

ใหญS มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอน สูSรูปแบบการสอนออนไลน1 ซ่ึงมีหลากหลายแพลตฟอร1มใหGใชG

งาน การสอนในระบบออนไลน1น้ีไดGเริ่มเขGามาเป�นสSวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของ

ไทยมาบGางแลGว โดยการเรียนในระบบนี้จะเป�นเรียนทางผSานทางอินเทอร1เน็ต ผSานอุปกรณ1คอมพิวเตอร1 หรือ

โทรศัพท1อัจฉริยะ (สมาร1ทโฟน – Smart Phone) สรGางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ1คุณภาพสูง ผูGเรียนสามารถ
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เรียนไดGดGวยตนเองจากทุกสถานที่ๆ มีสัญญาณอินเทอร1เน็ต สามารถทบทวนความรูGไดGดGวยตนเอง ซึ่งเป�นการ

สรGางการศึกษาตลอดชีวิตใหGกับประชากรในชาติ (จักรกฤษณ1 โพดาพล, 2563) 

มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย เป�นสถาบันอุดมศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระบบใหGกับนิสิต นั่นคือการใหGบริการทางดGาน

วิชาการในการตอบสนองตSอนโยบายของภาครัฐ และความตGองการของชุมชนในการสSงเสริมและสนับสนุน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตSาง ๆ ในการพัฒนาวัตถุดิบใหGเป�นผลิตภัณฑ1  ทำใหGชุมชนตSางๆ ในจังหวัดหนองคาย

มีผลิตภัณฑ1ประจำชุมชน การใหGบริการวิชาการน้ีดำเนินการโดยคณะสหวิทยาการ ซ่ึงเป�นคณะซ่ึงทำการบูรณา

การองค1ความรู GดGานอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร  วิทยาการคอมพิวเตอร1 และ

เศรษฐศาสตร1 เขGาดGวยกัน  ทางคณะทำงานไดGมีการลงพื้นที่สำรวจความตGองการของชุมชน วSามีป�ญหาใดที่ทาง

มหาวิทยาลัยจะสามารถใหGการสนับสนุนทางดGานวิชาการไดG ผลจากการสำรวจพบวSา ผลิตภัณฑ1ของชุมชน

รวมถึงตัวผูGประกอบการรายอื่นที่มีการผลิตสินคGาเป�นของตนเองภายในจังหวัดหนองคาย  ยังขาดความรูGใน

เร่ืองระบบบรรจุภัณฑ1  แนวคิดเชิงสรGางสรรค1ในการออกแบบบรรจุภัณฑ1ทำใหGบรรจุภัณฑ1ไมSสวยงามดึงดูดผูGซ้ือ  

รวมถึง การมีบรรจุภัณฑ1ที่ใชGวัสดุไมSเหมาะสมกับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ1ชุมชนอันมีอายุการเก็บสั้น ทำใหG

ผลิตภัณฑ1ที่จำหนSายเสียหายไดGงSาย   ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย จึงไดGเห็นความสําคัญ

ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ1 และสSงเสริมใหGผูGประกอบการและนิสิตมีความรูGความเขGาใจดGานการออกแบบ

บรรจุภัณฑ1เพ่ือเพ่ิมมูลคSาใหGกับสินคGาและเพ่ิมความสามารถในการแขSงขันทางธุรกิจการผลิตสินคGา จึงไดGทำการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ1 เร่ือง “Packaging Design ออกแบบ

อยSางไรใหGโดนใจผูGซื้อ ”  ขึ้นมา ซึ่งไดGรับความสนใจจากผูGประกอบการในพื้นที่ รวมถึงนิสิตซึ่งกำลังจะสำเร็จ

การศึกษาและมีความตGองการจะยกระดับผลิตภัณฑ1ของตนเองใหGมีมาตรฐาน หรือตGองการจะเลือกเป�น

ผูGประกอบการทั้งในรูปแบบของธุรกิจสSวนตัว และเป�นอาชีพเสริม แตSเนื่องจากสถานการณ1การแพรSระบาด

ไวรัสโคโรนSา 2019 ที่เกิดขึ้นมานั้น สSงผลใหGทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงาน ตGองกลับมาทบทวนถึงการจัด

โครงการคร้ังน้ีวSา จะสามารถเดินหนGาตSอไดGหรืออาจตGองยกเลิกการจัดโครงการคร้ังน้ี 

คณะวิจัยซึ่งไดGรับการติดตSอประสานงานจากคณะทำงานใหGมาเป�นวิทยากรหลักสำหรับการอบรมคร้ัง

น้ี ไดGมีการประชุมผSานระบบออนไลน1หลายคร้ังวSาจะจัดอบรมคร้ังน้ีอยSางไร ท่ีจะตGองยึดตามรูปแบบวิถีชีวิตใหมS 

แตSสามารถตอบสนองการอบรมภาคทฤษฏี และการฝUกทักษะปฏิบัติไดG  สิ่งนี้เป�นโจทย1คำถามสำคัญสำหรับ

คณะวิจัย เนื่องจากหัวใจสำคัญของการอบรมครั้งนี้คือ การฝ¡กฝนทักษะดGานการปฏิบัติผนวกกับความรูG/ความ

เขGาใจไดGมาจากการเรียน เพื่อการสรGางสรรค1ผลงานการออกแบบสำหรับนำไปใชGไดGจริง จากการศึกษาเบื้องตGน

พบวSา รูปแบบการอบรมท่ีมีความเหมาะสมสำหรับโครงการในลักษณะน้ี จะตGองใชGการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบผสมผสาน (Blended Training) เนื่องจากเป�นการจัดการอบรมโดยผสมผสานรูปแบบการสอน/การใชGส่ือ

การเรียนการสอนที่หลากหลายเขGาดGวยกัน การจัดกิจกรรมจะมีทั้งการมีปฏิสัมพันธ1ระหวSางผูGเรียนกับผูGสอนท้ัง
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ในรูปแบบออนไลน1และการพบปะทะแบบเผชิญหนGา การจัดกิจกรรมแบบนี้ตอบโจทย1ในเรื่องการดำเนินชีวิต

ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหมSไดGอยSางเต็มรูปแบบ  

แตSเนื่องจากเป�นการจัดการอบรมแบบผสมผสานครั้งแรกของทางมหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขต

หนองคาย การอบรมจะตGองมีการออกแบบและเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1ที่มีความยืดหยุSนและเหมาะสม

สำหรับผูGเขGารับการอบรม ผูGบริหาร บุคลากร เจGาหนGาที่ของมหาวิทยาลัย ก็คSอนขGางใหGความสำคัญกับการ

จัดทำโครงการครั้งน้ี เพราะจะสามารถใชGเป�นกรอบแนวทางในการกำหนดแพลตฟอร1มสำหรับการจัดการเรียน

การสอนออนไลน1สำหรับนิสิตไดG นอกจากนี้ผลของการวิจัยจะถือเป�นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย สูSการบริการวิชาการรูปแบบใหมS สอดคลGองกับยุทธศาสตร1มหาวิทยาลัยขอนแกSน  

ในประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 4  การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ  กลยุทธ1ท่ี 2 สรGางโครงการบริการวิชาการใหมS

ที่เป�นการทำงานรSวมกันของคณาจารย1 บุคลากร และนิสิต โดยมีจุดมุSงหมายเพื่อแกGไขป�ญหาและพัฒนาสังคม 

ทำใหGมหาวิทยาลัยเป�นแหลSง เรียนรูGและภูมิป�ญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) ไดGอยSางสมบูรณ1

แบบ    

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน  

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตSอการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานสำหรับงานบริการ

วิชาการหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ1 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

ขอบเขตดOานพื้นท่ี การวิจัยครั้งนี้ดำเนินงานในพื้นที่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยา

เขตหนองคาย 

ขอบเขตดOานเนื้อหา เป�นการศึกษาการเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับการจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบผสมผสานสำหรับหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ1 และทำการประเมินผลความพึงพอใจตSอ

การฝUกอบรมคร้ังน้ี 

ขอบเขตดOานเวลา การวิจัยคร้ังน้ี ดำเนินงาน ต้ังแตSชSวงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2563 

ขอบเขตดOานประชากร คือนิสิต อาจารย1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขต

หนองคาย และผูGประกอบการซ่ึงมีสSวนรSวมกับการอบรมในคร้ังน้ี 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

สามารถสรุปไดGดังน้ี 
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1. กลุSมตัวอยSางคือ หนึ่งผูGบริหารมหาวิทยาลัย  หัวหนGาโครงการ อาจารย1ผูGดำเนินโครงการ จำนวน 3 

คน และสอง กลุ Sมนิสิต อาจารย1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย และ

ผูGประกอบการซ่ึงเขGารSวมการอบรมคร้ังน้ีจำนวน 48 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

   2.1 ตัวแปรตGนในการวิจัยคือ แพลตฟอร1มออนไลน1 , เน้ือหาท่ีใชGในการอบรม 

               2.2 ตัวแปรตามในการการวิจัยคือ ประสิทธิภาพในการอบรม ,ผลสัมฤทธิ์จากการอบรม และ

ความพึงพอใจจากการเขGารับการอบรม 

3. ข้ันตอนการสรGางและพัฒนา แบSงวิธีดำเนินการออกเป�น 2 ระยะ ดังน้ี   

  ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาการเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ

ผสมผสานมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. ทำการสัมภาษณ1ออนไลน1ผูGดำเนินโครงการ จำนวน 3 คน วSาในการจัดโครงการครั้งน้ี 

ตGองการผลลัพธ1โครงการอยSางไร 

 2. ผลลัพธ1ของโครงการที่ตGองการคือ ผูGเขGารับการอบรมมีความเขGาใจทฤษฎีและความสำคัญ

ของหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ1  และการสามารถนำไปประยุกต1ใชGในการดำเนินธุรกิจจริงไดG  สำหรับผลลัพธ1

ของกิจกรรมคือผูGเขGารับการอบรมสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ1ไดG และผลิตภัณฑ1ที่ไดGรับการออกแบบสามารถ

นำไปใชGงานไดGจริง 

  3. หลังจากไดGขGอมูลเบ้ืองตGน คณะวิจัยไดGทำการสัมภาษณ1ผูGดำเนินโครงการอีกจำนวน 3 คร้ัง 

ไดGขGอสรุปคือ ใชGการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน โดยมีขอบเขตดGานระยะเวลาในการอบรม

ประกอบดGวย วันเสาร1ท่ี 29 สิงหาคม วันเสาร1ท่ี  5 กันยายน และวันเสาร1ท่ี 12 กันยายน 2563 รวมเวลา 3 วัน 

(เวลา 8.00 – 17.00 น.) เพื่อเป�นการอำนวจความสะดวกใหGกับผูGเขGารับการอบรม การอบรมสองวันแรก จะ

เป�นการอบรมถSายระบบออนไลน1 และการอบรมวันที ่สามจะเป�นการอบรม ณ หGอง Innovation Hub  

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย   

 4. หลักจากไดGมีการกำหนดวันและเวลาในการอบรมแลGวไดGมีการกำหนดหัวขGอซึ่งใชGในการ

บรรยาย ประกอบดGวย 8 หัวขGอดังนี้  หนึ่งความสำคัญของบรรจุภัณฑ1 สองวัสดุบรรจุภัณฑ1 และการเลือกใชGใหG

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ1ประเภทตSางๆ สามประเภทของบรรจุภัณฑ1 สี่กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ1 หGา

ความคิดสรGางสรรค1และการพัฒนาความคิดสรGางสรรค1 หกการออกแบบกราฟyคดGวยโปรแกรมคอมพิวเตอร1 เจ็ด

กฎหมายฉลากบรรจุภัณฑ1  และขGอจำกัดบรรจุภัณฑ1  แปดกรณีศึกษาและการประกวดการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ1ใหGเหมาะสมกับผลิตภัณฑ1 

 5. การสำรวจขGอมูลเบื้องตGนจากแบบสอบถาม โดยจะเป�นชุดคำถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

พื้นฐานความรูGความเขGาใจของผูGเขGารับการอบรม ในสSวนของความเขGาใจดGานบรรจุภัณฑ1 ความตGองการในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ1และบรรจุภัณฑ1ของตน การปรับตัวเขGากับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน ความ

พรGอมดGานอุปกรณ1และการเขGาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และความคาดหวังจากการเขGารSวมโครงการคร้ังน้ี 

 6. หลักจากไดGขGอมูลเบ้ืองตGนแลGว จะเป�นขั ้นตอนในการเลือกใชGแพลตฟอร1มใหGมีความ

เหมาะสมกับผูGเขGารับการอบรม  

  ระยะที่ 2 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตSอการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานสำหรับงาน

บริการวิชาการหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ1 ขั้นตอนนี้จะเป�นการประเมินผลโดยนำแบบประเมินเก็บ

ขGอมูลจากกลุSมตัวอยSางทั้ง 48 คน รSวมกับการการสนทนากลุSมตัวอยSาง ภายหลังการสำเร็จการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ณ หGอง Innovation Hub  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย   

4. เครื ่องมือวิจัยเลือกใชGแบบสัมภาษณ1 แบบสอบถาม แบบประเมินผลความพึงพอใจ และการ

สนทนากลุSม โดยแบSงสSวนของเคร่ืองมือออกไดGดังน้ี 

  4.1 แบบสัมภาษณ1สำหรับเก็บขGอมูลจากผูGดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบดGวยผูGบริหารมหาวิทยาลัย 

หัวหนGาโครงการ และอาจารย1ผูGดำเนินโครงการ 

  4.2 แบบสอบถามเก็บขGอมูลจากกลุSมตัวอยSางท้ัง 48 คน กSอนทำการจัดการอบรม 

  4.3 แบบประเมินผลความพึงพอใจประกอบไปดGวย 

 สSวนท่ี 1  ขGอมูลท่ัวไปของผูGตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

 สSวนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจตSอการใชGแพลตฟอร1มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี

ลักษณะเป�นแบบสอบถามตามแบบมาตราสSวนประมาณ 5 ระดับ (5 Point Rating Scale)  

 สSวนท่ี 3 ขGอเสนอแนะ 

4.4 การสนทนากลุSม ใชGการพูดคุยและสอบถามกลุSมตัวอยSางถึงป�ญหา/ ขGอจำกัด ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

อบรม และความตGองการในการจัดการอบรมคร้ังตSอไป  

 

หมายเหตุ : ในการออกแบบเครื ่องมือในการวิจัยนี ้ ทางคณะวิจัยไดGมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เคร่ืองมือ โดยผSานการตรวจสอบจากท่ีปรึกษาโครงการ และผูGดำเนินโครงการ กSอนทำการเก็บรวบรวมขGอมูล 

 

5. ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขGอมูล สามารถสรุปผลออกมาไดGตามตารางดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขGอมูลงานวิจัย 

ข้ันตอน วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขGอมูลเร่ืองผลลัพธ1จากการจัดโครงการ - สัมภาษณ1ผูGดำเนินโครงการจำนวน 3 คน  

- การศึกษางานเอกสาร / การคGนควGาผSานเครือขSาย

ออนไลน1 

2. การกำหนดกรอบเน้ือหา จำนวนวันและเวลาใน

การจัดกิจกรรม และวิธีการในการจัดการอบรม

แบบผสมผสาน 

- นำผลท่ีไดGจากข้ันตอนท่ี 1 สรุปผล  

- สัมภาษณ1ผูGดำเนินโครงการจำนวน 3 คน 

- ไดGแผนปฏิบัติงานในการจัดโครงการ 

3. สำรวจพ้ืนฐานความรูGความเขGาใจของผูGเขGารับ

การอบรม 

4. ศึกษาการเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1 

 

5. ดำเนินกิจกรรมการจัดการอบรม 

 

 

6. ประเมินผลความพึงพอใจผูGเขGาการอบรม / 

สนทนากลุSม 

- เก็บแบบสอบถามจากผูGสมัครเขGาโครงการ 48  คน 

- ทราบพ้ืนฐาน / ศักยภาพของผูGเขGารับการอบรม  

- คGนควGาหาขGอมูลและทำการทดสอบการใชGงานจริง 

- ไดGแพลตฟอร1มซ่ึงจะนำมาใชGในโครงการ 

- การสังเกตพฤติกรรม/ การมีปฏิสัมพันธ1ระหวSางผูG

อบรมและวิทยากรผSานแพลตฟอร1มออนไลน1 

- ตรวจผลงานซ่ึงผูGเขGาการอบรมออกแบบสำเร็จ 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

- การสนทนากลุSม 

- สรุปผลการวิจัย 
 

6. การวิเคราะห1ขGอมูล  

  6.1 ขGอมูลจากการสัมภาษณ1 ใชGการวิเคราะห1เชิงคุณภาพ 

  6.2 แบบสำรวจขGอมูลเบ้ืองตGนจากแบบสอบถามใชGการวิเคราะห1เชิงคุณภาพ 

  6.3 แบบประเมินผลความพึงพอใจ ใชGการวิเคราะห1ขGอมูลดังน้ี 

  1) ขGอมูลสSวนที่ 1 ซึ่งเป�นขGอมูลทั่วไปของผูGตอบแบบประเมินความพึงพอใจใชGการวิเคราะห1

ขGอมูลโดยใชGสถิติ คSาความถ่ี (Frequency) และรGอยละ (Percentage)   

  2) ขGอมูลในสSวนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจตSอการใชGแพลตฟอร1มในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใชGลักษณะของคำถามเป�นแบบมาตราสSวนประมาณคSา  (Rating scale) การวิเคราะห1ขGอมูลโดยใชG

สถิติ คSาเฉลี่ย (Mean) และรGอยละ (Percentage) โดยมีเกณฑ1การใหGคะแนน และการแปลความหมายของ

คSาเฉล่ียโดยยึดหลักเกณฑ1  ระดับความพึงพอใจมากที่สุดไดG 5 คะแนน ลดหลั่นกันลงไปจนระดับความพึงพอใจ
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นGอยที่สุดไดG 1 คะแนน โดยคะแนนที่ไดGจะนำมาวิเคราะห1หาคSาเฉลี่ยเลขคณิตโดยการแปลความหมายของ

ระดับคSาเฉล่ีย   

3) ขGอมูลในสSวนท่ี 3 นำมาสรุปเป�นการรายงานผลเชิงพรรณา 

  6.4 สรุปขGอมูลจากการสนทนากลุSมในประเด็น ป�ญหา/ ขGอจำกัด ซ่ึงเกิดข้ึนจากการอบรม และความ

ตGองการในการจัดการอบรมคร้ังตSอไป  

 7. การรายงานผล จะอยูSในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 

การตอบวัตถุประสงค1การวิจัยขGอที่ 1 การเลือกใชGแพลตฟอร1มออนไลน1สำหรับการจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบผสมผสาน ใชGการเก็บขGอมูลจากการสัมภาษณ1ผูGดำเนินโครงการ 3 คน และแบบสอบถามกSอน

การอบรมจำนวน 48 ชุด สามารถรายงานผลไดGดังน้ี 

1. การเลือกใชGแพลตฟอร1มสำหรับการอบรมผSานระบบออนไลน1   

  1.1 ทางมหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยาเขตหนองคาย ไดGมีการนำ แพลตฟอร1ม Microsoft Team มา

ใชGงานสำหรับการสอนในรูปแบบออนไลน1บGาง แตSจากการใชGงานจริง พบวSามีป�ญหาคSอนขGางมากเนื่องจาก

ความไมSเสถียรของระบบสารสนเทศ และจะไมSสามารถตอบสนองผูGเขGารับการอบรมซึ่งเป�นผูGประกอบการไดG 

เนื ่องจากมิไดGมีการใชGแบบลิขสิทธิ ์ คณะวิจัยไดGทำการทดสอบการใชGงานแพลตฟอร1ม Zoom Meeting 

เนื่องจากทางคณะวิจัย ใชGบัญชีผูGใชGงานแบบ Professional ดังนั้นจะมีความสามารถรองรับผูGเขGารSวมการ

ประชุมหรืออบรมออนไลน1ในจำนวนมาก โดยจากการทดสอบกSอนหนGานี้ คณะวิจัยสามารถใชGงานรองรับ

ผูGเรียนไดGสูงถึง 300 คน ดังนั้นการใชG Zoom Meeting จะสนับสนุนการอบรมไดGมากกวSาแพลตฟอร1มอื่นๆ 

สำหรับผูGเขGารับการอบรมถึงจะมิไดGมีการใชGบัญชีผูGใชGงานแบบ Professional ซึ่งจะตGองมีการชำระเงินก็ตาม 

เนื่องจากจะเป�นการเขGารับฟ�งการอบรมออนไลน1ผSานการใชGงานจากบัญชีผูGใชGงานของคณะวิจัย (Account) ซ่ึง

ต้ังตัวเองเป�นเจGาภาพหรือ Host ดังน้ันผูGเขGารับการอบรมจะสามารถเขGารSวมการอบรมไดGเกิน 40 นาที และไมSมี

การตัดสัญญาณ นอกจากนั้น Zoom Meeting ยังมีคุณสมบัติที่สะดวกในการจัดทำคลิปวีดิโอประกอบการ

บรรยายไดGงSาย ไฟล1ที่สรGางขึ้นมามีความละเอียดสูง มีขนาดไฟล1ท่ีเล็ก สามารถทำการเผยแพรSผSานสื่อออนไลน1

อ่ืนๆไดGงSาย    

  1.2 การใชGแพลตฟอร1มสำหรับสรGางเป�นชSองทางติดตSอสื่อสารระหวSางผูGมีสSวนเกี่ยวขGองทั้งหมดผSาน

เครือขSายสังคมออนไลน1 เลือกใชGงานแพลตฟอร1ม Facebook group ในการแชร1เนื้อหาสSวนซึ่งเป�นเอกสารคำ

สอน ไฟล1วีดิโอสื่อการเรียนรูGจากวิทยากร แหลSงเรียนรูGเสริมอื่นๆ  และใชGเป�นชSองทางในการติดตSอสื่อสารกับ

วิทยากรและผูGเขGารับการอบรมในกรณีมีขGอสงสัย การเลือกใชGแพลตฟอร1มที่ใชGงานงSาย ทุกคนสามารถเขGาถึงไดG

สะดวกไมSมีขGอจำกัดเป�นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผลจากแบบสอบถามระบุชัดเจนวSาผูGเขGาอบรมทั้งหมด
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มีความคาดหวังถึงผลที่จะไดGรับจากการฝUกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการที่จะนำความรูGและทักษะที่ไดGจากการ

ฝUกอบรม  ไปทำการสรGางบรรจุภัณฑ1สำหรับผลิตภัณฑ1ของตนเองเป�นสำคัญ พรGอมกันนี ้ย ังมีผู Gตอบ

แบบสอบถามบางสSวนที่พรGอมจะนำผลิตภัณฑ1และบรรจุภัณฑ1ที ่มีอยู Sมาสอบถามวิทยากรในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ1และบรรจุภัณฑ1 

  1.3 ในการสSงผลงาน แพลตฟอร1มที่มีความสะดวกและงSายตSอการใชGงานมากที่สุดคือ google drive 

ซ่ึงผูGเขGาการอบรมสSวนใหญSผSานการอบรมการใชGงานมาพอสมควร สามารถสSงผลงานผSานแพลตฟอร1มน้ีไดG  

  1.4 สำหรับแพลตฟอร1มซึ่งใชGสอนเนื้อหาดGานการฝUกปฏิบัติเพื่อการตกแตSงภาพถSายดิจิทัลผSาน

โทรศัพท1มือถือเลือกใชG Application Snapseed เนื่องจากผลสำรวจกSอนทำการอบรม ทั้งหมดมีความพรGอม

ในการเขGารSวมการอบรม เน่ืองจากผูGเขGาอบรมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร1ใชGงานเป�นของตนเอง  มีโทรศัพท1มือถือแบบ 

smart phone ในการรองรับการอบรมนอกสถานที่  แตSยังไมSมีความพรGอมทางดGานโปรแกรมคอมพิวเตอร1และ

วิธีการใชGงานโปรแกรมคอมพิวเตอร1กราฟฟyคในการออกแบบบรรจุภัณฑ1 ดังนั ้นแพลตฟอร1มท่ีสามารถ

สรGางสรรค1การตกแตSงผลงานภาพถSายดิจิทัลไดGตั้งแตSระดับพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ ผSานโทรศัพท1มือถือ 

และเป�นโปรแกรมไมSมีคSาลิขสิทธ์ิ  จะมีความเหมาะสมสำหรับผูGเขGารับการอบรม 

  1.5 แพลตฟอร1มท่ีเลือกใชGเพ่ือฝUกทักษะดGานการออกแบบบรรจุภัณฑ1คือ Canva แพลตฟอร1มสำหรับ

ออกแบบกราฟฟyคผSานระบบออนไลน1 รองรับการทำงานท้ังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร1 และผSานโทรศัพท1มือถือ  

 2. การตอบวัตถุประสงค1การวิจัยขGอที่ 2 หลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้น มีผูGผSานการอบรมและดำเนิน

ตามเง่ือนไขของการอบรมน่ันคือ เขGารับการอบรมเกินรGอยละ 80 ของการอบรมท้ังหมด พรGอมกับสSงผลงานเขGา

รSวมประกวด  ผูGเขGารSวมโครงการทุกคนสามารถเขGารSวมกิจกรรมไดGครบตามที่กำหนดและสSงผลงานครบทุกคน 

การรายงานผลในสSวนนี้ จะเป�นการรายงานผลจากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากการอบรมครั้งน้ี 

สามารถรายงานผลไดGดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงขGอมูลผูGเขGารับการอบรม 

 

11

37

ผูOเขOารับการอบรม 

ชาย หญิง 

42

1
4

ผูOเขOารับการอบรม 

นิสิต อาจารยD ผู7ประกอบการ 
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  2.1 ผูGเขGารSวมการอบรมครั้งนี้ สSวนใหญSเป�นเพศหญิง จำนวน 37 คน  คิดเป�นรGอยละ 77.08  และ

เป�นเพศชาย จำนวน 11 คน คิดเป�นรGอยละ 22.92 เป�นนิสิตคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกSน วิทยา

เขตหนองคาย  จำนวน 42 คน คิดเป�นรGอยละ 87.50  รองลงมาคือประชาชนทั่วไป จำนวน 5 คน คิดเป�นรGอย

ละ 10.44 และอาจารย1 จำนวน 1 คน คิดเป�นรGอยละ 2.08 

 

 
 

ภาพท่ี 2 (ซGาย) แสดงขGอมูลการศึกษาผูGเขGารับการอบรม (ขวา) แสดงอายุผูGเขGารับการอบรม 

 

  2.2 วุฒิการศึกษาของผูGเขGารับการฝUกอบรมนั้น เนื่องจากผูGเขGาอบรมเป�นนิสิตในระดับปริญญาตรี จึง

มีผูGตอบแบบสอบถามที่ระดับต่ำกวSาปริญญาตรี เนื่องจากยังไมSจบการศึกษา จำนวน 43 คน คิดเป�นรGอยละ 

89.58  รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 4 คน คิดเป�นรGอยละ 8.33 และสูงกวSาระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป�นรGอยละ 2.08 อายุ 20 ถึง 40 ป¡  จำนวน 47 คน คิดเป�นรGอยละ 97.92  และ

อายุมากกวSา 41 ป¡ข้ึนไป จำนวน 1 คน คิดเป�นรGอยละ 2.08 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงขGอมูลผูGเขGารับการอบรม นำความรูGไปปรับใชG 

43

4
1การศึกษา 

ต่ำกวVา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวVา 

47

1 อายุ 

20-40 ปG 41 ปGขึ้นไป 

45

3
การนำความรูOไปปรับใชO 

นำไปใช7ได7 ไมVสามารถนำไปใช7ได7 
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  2.3 การประเมินในดGานการนำความรูGที่ไดGไปปรับใชGนั้น สSวนใหญSสามารถนำความรูGที่ไดGรับไปปรับใชG

ในการปฏิบัติงานไดG  จำนวน 45 คน คิดเป�นรGอยละ 93.75  และไมSสามารถนำความรูGที่ไดGรับไปปรับใชGในการ

ปฏิบัติงานไดG  จำนวน 3 คน คิดเป�นรGอยละ 6.25 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงขGอมูลความรูGความเขGาใจในการนำความรูGท่ีไดGรับไปปรับใชGหลังการอบรม 

 

  2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูGความเขGาใจในการนำความรูGที่ไดGรับไปปรับใชGหลังการอบรมนั้น มี

ความพึงพอใจโดยรวมมีคSาเฉลี่ยในระดับมาก (คSาเฉลี่ย 4.20)  ในรายละเอียดมีความพึงพอใจในระดับมาก

เรียงลำดับคือ ความคิดสรGางสรรค1และการพัฒนาความคิดสรGางสรรค1 (คSาเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ ความสำคัญ

ของบรรจุภัณฑ1 (คSาเฉล่ีย 4.31) และกฏหมายฉลากบรรจุภัณฑ1และขGอจำกัดบรรจุภัณฑ1 กับกรณีศึกษาและการ

ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ1ใหGเหมาะสมกับผลิตภัณฑ1 เทSากัน (คSาเฉล่ีย 4.23) 

 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงขGอมูลประโยชน1ของผูGเขGารับการอบรมในการนำความรูGท่ีไดGรับไปปรับใชGหลังการอบรม 

 

4.18 4.2 4.22 4.24 4.26 4.28 4.3 4.32 4.34

ความคิดสร1างสรรค3และการพัฒนาความคิดสร1างสรรค3  

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ3  

กฏหมายฉลากบรรจุภัณฑ3และข1อจำกัดบรรจุภัณฑ3  

กรณีศึกษาและการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ3ให1เหมาะสมกับผลิตภัณฑ3 

ความรู'ความเข'าใจในการนำความรู'ท่ีได'รับไปปรับใช'หลังการอบรม 

4.3 4.32 4.34 4.36 4.38 4.4 4.42 4.44

วัสดุบรรจุภัณฑ3และการเลือกใช1ให1เหมาะสมกับผลิตภัณฑ3ประเภทตVางๆ  

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ3  

ประเภทของบรรจุภัณฑ3  

ความคิดสร1างสรรค3และการพัฒนาความคิดสร1างสรรค3  

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ3  

ประโยชน(ในการนำความรู1ที่ได1รับไปปรับใช1หลังการอบรม 
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  2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน1ของการนำความรูGที่ไดGรับไปปรับใชGหลังการอบรม ผูGเขGาอบรมมี

ความพึงพอใจโดยรวมมีคSาเฉลี่ยในระดับมาก (คSาเฉลี่ย 4.32)  ในรายละเอียดมีความพึงพอใจในระดับมาก

เรียงลำดับคือ วัสดุบรรจุภัณฑ1และการเลือกใชGใหGเหมาะสมกับผลิตภัณฑ1ประเภทตSาง ๆ (คSาเฉลี่ย 4.42) 

รองลงมาคือ ความสำคัญของบรรจุภัณฑ1 ประเภทของบรรจุภัณฑ1 ความคิดสรGางสรรค1และการพัฒนาความคิด

สรGางสรรค1 เทSากัน (คSาเฉล่ีย 4 .38) และ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ1 (คSาเฉล่ีย 4.35) 

 2.6 สำหรับความคิดเห็นตSอการอบรม ในการที่จะนำความรูGความเขGาใจเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ1ดีข้ึน  

ทักษะดGานการปฏิบัติการออกแบบเพิ่มขึ้น  และกำหนดชนิดของบรรจุภัณฑ1ใหGเหมาะสมกับผลิตภัณฑ1ไดG 

จำนวน 48 คน  คิดเป�นรGอยละ 100.00  รองลงมาคือ มีทักษะดGานความคิดสรGางสรรค1เพิ่มขึ้น และสามารถ

ดำเนินการหรือจัดทำฉลาก/ตราสินคGาไดGถูกตGอง จำนวน 47 คน  คิดเป�นรGอยละ 97.92 และ มีความรูGความ

เขGาใจดGานการอบรมในรูปแบบออนไลน1ดีข้ึน จำนวน 45 คน คิดเป�นรGอยละ 93.75 

 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงขGอมูลในการนำความรูGท่ีไดGรับไปปรับใชGหลังการอบรม 

 

  2.7 ดGานการนำความรูGไปปรับใชG สSวนใหญSสามารถใหGความชSวยเหลือ แนะนำผูGอื ่นหากมีป�ญหา

เกี่ยวกับเรื่องที่ไดGอบรมมากที่สุด จำนวน 42 คน คิดเป�นรGอยละ 87.50  รองลงมาคือ สามารถเผยแพรSความรูG

จากการฝUกอบรม ตSอบุคคลอื่น จำนวน 40 คน คิดเป�นรGอยละ 83.33 และ ปรับใชGกับงานดGานอื่น ๆ จำนวน 

25 คน คิดเป�นรGอยละ 52.08 

  2.8 ในสSวนของตัวอยSางผลงานดGานอื่น ๆ ซึ่งสามารถปรับใชGกับงานดGานอื่น ๆ ผูGเขGารับการอบรมไดG

ระบุถึงงานท่ีไดGปฏิบัติจริง และนำไปใชGแสดงผลงาน ในดGานการพรีเซนต1โลโกGจังหวัด  การออกแบบส่ือประเภท

ตSาง ๆ การออกแบบสินคGา การนำไปปรับใชGในการนำเสนอประเภทตSาง ๆ และการใชGโปรแกรมในการ

ออกแบบสื่อ  และผูGเขGารับการอบรมทุกคน มีความรูG/ความเขGาใจเกี่ยวกับการอบรมในรูปแบบออนไลน1เพิ่มข้ึน 

จำนวน 48 คน คิดเป�นรGอยละ 100.00 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ให1ความชVวยเหลือ แนะนำผู1อ่ืน 

สามารถเผยแพรVความรู1จากการฝ̂กอบรม ตVอบุคคลอ่ืน  

ปรับใช1กับงานด1านอ่ืน ๆ  

การนำความรู1ไปปรับใช1  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1679 ~ 
 

อภิปรายผล  

  การเลือกใชGแพลตฟอร1มสำหรับการอบรมทางดGานทฤษฎีนั้น การใชG Application การประชุมออนไลน1 จะ

มีความเหมาะสมคSอนขGางมากสอดคลGองแนวคิดของกับจักรกฤษณ1 โพดาพล (2563) เนื่องจากจะตGองมีการสรGาง

ปฏิสัมพันธ1รSวมกับผูGเขGารับการอบรม ผูGสอน / วิทยากรสามารถสังเกตพฤติกรรมของผูGเขGารับการอบรม เพื่อที่จะไดG

มีการปรับเปลี่ยนใหGผูGเรียนใหGความสนใจกับการอบรมมากขึ้น นอกจากนั้นหลังจากอบรมเสร็จสิ้น แพลตฟอร1มน้ี 

สามารถซักถามหรือพูดคุยไดGทันที ผSานทั้งการพิมพ1ขGอความ หรือการสนทนาผSานออนไลน1 นอกจากน้ีในการฝUก

ดGานทักษะปฏิบัติ หากเกิดป�ญหาหรือสงสัยการทำงานของโปรแกรมเหลSาน้ีผูGอบรมสามารถสอบถามและใหGทาง

ผูGสอน/วิทยากร สามารถตรวจสอบหนGาจอคอมพิวเตอร1ของแตSละบุคคลไดGทันทีซึ่งแพลตฟอร1มอื่นๆไมSสามารถ

กระทำไดG มีความเหมาะสมสำหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในภายใตGวิถีชีวิตใหมS 

ในเชิงเทคนิค การเลือกใชGงานแพลตฟอร1มออนไลน1 ซึ ่งมีใหGเลือกใชGงานอยSางหลากหลายนั้น หาก

พิจารณาถึงความครบถGวนในดGานการใชGงาน และการเชื่อมโยงการใชGงานกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ  Microsoft 

Meeting จะมีความเหมาะสมมากที่สุด แตSเนื่องจากการทดลองใชGงานกSอนการอบรมจริงจะเริ่มตGนนั้น มีป�ญหาใน

การใชGงานคSอนขGางมาก ทั้งในดGานการใชGงานของผูGเขGารับการอบรมบุคคลภายนอกซึ่งไมSมีบัญชีรายชื่อผูGใชGงาน 

การใชGงานผSานระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความเสถียรของระบบคSอนขGางต่ำ และการทำความเขGาใจในการใชGงาน

สSวนประกอบเสริมตSางๆ  ดังนั้นการเลือกใชGงานแพลตฟอร1ม Zoom Meeting ประเภทไมSมีคSาใชGจSายสำหรับบัญชี

ผูGใชGงาน จะมีความเหมาะสมสำหรับผูGเขGารับการอบรม ในบริบทการจัดการอบรมในครั้งนี้มากที่สุด แตSผูGจัดการ

อบรม/วิทยากร จะตGองมีการใชGงานบัญชีผูGใชGงานแบบ Professional อยSางนGอย 1 บัญชีผูGใชGงาน เพื่อใหGการอบรม

ดำเนินไปไดGอยSางราบรื่น สSวนของขGอตกลงเชิงเทคนิคที่จะตGองมีการกำหนดไวGอยSางชัดเจนคือ จะตGองเลือกใชG

แพลตฟอร1ม ซึ่งรองรับการทำงานทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร1 และผSานโทรศัพท1มือถือ เนื่องจากในการอบรมฝUก

ทักษะปฏิบัติน้ัน ผูGเขGารับการอบรมจะตGองมีการใชGงานอุปกรณ1เช่ือมตSอสัญญาณอินเตอร1เน็ตอยSางนGอย 2 ชSองทาง 

โดย ชSองทางที่หนึ่ง เป�นชSองทางในการสื่อสารกับวิยากร การรับชมคลิปวีดิโอ การรับฟ�งเนื ้อหา ตลอดจน

การศึกษาจากไฟล1เอกสารอิเล็กทรอนิกส1 และชSองทางท่ีสอง ใชGสำหรับการฝUกปฏิบัติในดGานการออกแบบ  สำหรับ

ชSองทางในการติดตSอสื่อสารระหวSางวิทยากรและผูGเขGารับการอบรมในกรณีมีขGอสงสัย เลือกใชGงานแพลตฟอร1ม 

Facebook โดยการตั้งกลุSมชื่อ “Packaging Design ออกแบบอยSางไรใหGโดนใจผูGซื้อ” และกำหนดใหGเป�นกลุSม

สSวนตัว สำหรับประเด็นนี้ ผูGเขGาอบรมบางสSวน เกิดการตั้งขGอสงสัยถึงการเขGาใชGงาน เนื่องจากจะมีความเคยชินกับ

การใชGงานแพลตฟอร1ม Line มากกวSา และบางรายไมSมีบัญชีผูGใชGงาน ของ Facebook หรือมิไดGใชGงานจนลืมรหัส

การเขGาใชGงาน ประเด็นน้ีคณะวิจัยไดGทำการชี้แจงใหGกับผูGเขGาอบรมไดGรับทราบวSา Line นั้นเป�นสื่อสังคมออนไลน1ท่ี

คSอนขGางเนGนการส่ือสารกับบุคคลเฉพาะกลุSม เนGนความเป�นสSวนตัว แตSจะมีขGอจำกัดคือขGอมูลตSางๆ ท่ีมีการส่ือสาร

กันนั้น จะทำการเรียกขGอมูลกลับมาดูไดGอยSางจำกัด เพราะ Line จะเก็บขGอมูลไวGกับอุปกรณ1เครื่องนั้นๆ หากมีการ

ใชGงานผSานอุปกรณ1เคร่ืองอื่นๆ จะไมSพบขGอความเหลSานี้  ซึ่งขGอจำกัดเหลSานี้จะไมSพบใน Facebook สำหรับความ
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เป�นสSวนตัวเฉพาะผูGเขGารับการอบรม วิทยากร และคณะผูGจัดงานนั้น การตั้งเป�นกลุSมสSวนตัว จะเป�นการคัดกรอง

สมาชิกผูGใชGงานในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นการใชGงาน Facebook ผSานเครื่องคอมพิวเตอร1 จะมีความสะดวกในดGาน

การศึกษาเรียนรูGดGวยตนเอง (การเชื่อมโยงไฟล1วีดิโอ การอSานขGอมูลจากแหลSงความรูGตSางๆ และการสSงผลงานเขGา

ระบบ) ซึ่งหลังจากทำการชี้แจงใหGเขGาใจแลGว ผูGเขGาอบรมทุกคน ยินดีที่จะรSวมกันใชGงาน Facebook เพื่อเป�น

ชSองทางสื่อสารกันในกลุSม การสSงผลงานผSาน google drive มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสSงผลงาน ทั้งใน

ดGานขนาดของไฟล1ผลงาน หากใชGการสSงผSาน E-mail ในรูปแบบดั้งเดิม จะเกิดป�ญหาดGานขGอจำกัดในดGานขนาด

ของผลงาน ซึ่ง E-mail สSวนใหญSจะกำหนดขนาดไฟล1ไวGไมSเกิน 25 MB (ซึ่งผลงานการออกแบบกราฟฟyคโดยทั่วไป 

มีขนาดไฟล1เกิน 25 MB) การตรวจสอบการสSงผลงานทำไดGงSาย และตัวผลงานผูGใชGงานในระบบทุกคนสามารถเขGา

รับชม / ศึกษาผลงานการอกแบบของผูGเขGารับการอบรมคนอื่นๆไดG ซึ่งการฝUกอบรมทักษะปฏิบัติน้ัน มีความสำคัญ

มากในการพัฒนาความคิดสรGางสรรค1กับผูGเขGารับการอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูG และสามารถเชื่อมโยงเขGาสูS

เน้ือหาการอบรมหัวขGอท่ีแปด กรณีศึกษาและการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ1ใหGเหมาะสมกับผลิตภัณฑ1 ไดG 

การเลือกใชGแพลตฟอร1ม Application Snapseed สำหรับการตกแตSงภาพถSายผSานโทรศัพท1มือถือน้ัน 

นอกจากเป�น Application ชนิดไมSมีคSาใชGจSายแลGว ประเด็นสำคัญคือ ผูGเขGารับการอบรมทุกคน มีการใชGงาน

โทรศัพท1มือถือแบบ Smart Phone นอกจากนั้นรูปแบบการทำงานผSานอุปกรณ1สารสนเทศของมนุษย1ในยุค

ศตวรรษที่ 21 นั้น จะใชGงานผSานโทรศัพท1มือถือเป�นหลัก สาเหตุจากความงSายตSอการใชGงาน การเชื ่อมตSอ

อินเตอร1เน็ตกับผูGใหGบริการเครือขSายสัญญาณโทรศัพท1 (ซึ่งมีการแขSงขั้นสูง ผูGบริโภคไดGประโยชน1) และพฤติกรรม

การบันทึกภาพถSายดGวยโทรศัพท1มือถือ สิ่งเหลSานี้เป�นสาเหตุสำคัญ ซึ่งคณะวิจัย ตGองมีการปรับใหGผูGเขGารับการ

อบรม สามารถนำส่ิงท่ีทุกคนมีใชGงานอยูSแลGว ใหGเกิดประโยชน1สูงสุดในการทำงาน  

ประเด็นในการเลือกใชGงาน Canva สำหรับการออกแบบกราฟฟyคนั้น เนื่องจากเป�นโปรแกรมออนไลน1ท่ี

ใชGสำหรับสรGางงานกราฟฟyคโดยเฉพาะ สามารถสรGางงานไดGหลากหลายรูปแบบ ทั้งในดGานการออกแบบงานเพ่ือ

การนำเสนอ จัดทำงานเอกสารใหGมีความสวยงาม การออกแบบตราสินคGา การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ1 ซ่ึง

ป�จจุบัน โปรแกรมมีความสามารถในการใชGงานตัดตSอวีดิโอ นอกจากนั้นยังมีบริการแมSแบบ (Template) สำหรับ

ใหGผูGใชGงานเลือกใชGกับผลงานของตนเองไดG  

  สำหรับการออกแบบการจัดอบรมครั้งน้ีมุSงเนGนพัฒนาดGานทักษะปฏิบัติ ผูGเขGารับการอบรมสามารถนำ

ความรูGพรGอมทั้งทักษะปฏิบัติที่ไดGรับจากการอบรมใชGกับผลิตภัณฑ1/สินคGาของตนเองไดG  สอดคลGองกับชูชัย สมิทธิ

ไกร (2549)  เนื ่องจากเป�นการผสมผสานรูปแบบการฝUกอบรมแบบตSางๆ เขGาดGวยกัน และเนGนการใชGงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหGเกิดประโยชน1สูงสุด สามารถอบรมไดGทุกท่ี ทุกเวลาตามอัธยาศัย  

สรุปผลและขOอเสนอแนะ  

ผูGเขGาอบรมมีความคิดเห็นในตรงกันในการเลือกใชGงานแพลตฟอร1มตSางๆ สำหรับการจัดฝUกอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบผสมผสานในครั้งนี้  ทั้งในดGานการประหยัดเวลา / คSาใชGจSาย สามารถติดตั้งดGวยตนเอง ตาม
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คำแนะนำของวิทยากรไดG มีความเหมาะสมในสถานการณ1ยุควิถีชีวิตใหมS เนื่องจากมีประสบการณ1ในการใชGงาน

แพลตฟอร1มบางสSวนในชีวิตประจำวันเป�นพื้นฐาน ดังนั้นการปรับตัวเพื่อการยอมรับการนำเทคโนโลยีเหลSานี้มาใชG

เพื่อการศึกษาหาความรูGมิไดGถือเป�นอุปสรรค การใชGงานแพลตฟอร1มเหลSานี้ เป�นการอบรมที่เอื้อประโยชน1ดGาน

ความสะดวกแกSผูGเขGาอบรม  สามารถทำการศึกษาทบทวนไดGดGวยตนเอง  เขGาใจไดGงSาย  และสามารถอบรมจาก

สถานท่ีใดก็ไดG  เนื่องจากสามารถเขGาถึงโดยผSานการสื่อสารสัญญาณกับเครือขSายอินเตอร1เน็ต ซึ่งป�จจุบันถือเป�น

สิ ่งที ่ประชาชนทุกคนสามารถเขGาถึงไดG สำหรับความรู Gที ่ไดGจากการอบรมพบวSา มีความเขGาใจทฤษฎีและ

ความสำคัญของหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ1มากขึ้นสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ1ไดGทุกรูปแบบเพื่อใหGตรงกับ

ความตGองการของผูGบริโภคและสามารถผลิตไดGจริง และกระตุGนใหGเกิดความคิดเพื่อสามารถนำไปนำไปประยุกต1ใชG

ในการดำเนินธุรกิจ และการทำงานไดG  

  ในการเลือกใชGงานแพลตฟอร1มเพื่อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสานครั้งตSอไป 

อาจจะตGองมีการทดสอบใหGหลากหลายขึ้น โดยพยายามเลือกตัวท่ียืดหยุSนตSอผูGเขGาอบรมมากขึ้น ทั้งในดGานการหา

แพลตฟอร1มเสริมการเรียนรูGใหGกับผูGเขGาอบรม หรืออาจจะตGองมีการหาแพลตฟอร1มที่งSายตSอการใชGงานดGานการ

ออกแบบ พรGอมกับจัดทำคลิปวีดิโอสอนการใชGงานเบื้องตGนใหGผูGเขGาอบรมรับชมกSอนเขGาสูSการอบรมในภาคทฤษฏี 

เพ่ือเป�นการลดความกังวลใจ และทำการปรับพ้ืนฐานดGานทักษะปฏิบัติใหGกับผูGเขGารับการอบรม 

 

รายการอOางอิง 

จักรกฤษณ1 โพดาพล. 2563. การจัดการเรียนรูOออนไลนD: วีถีท่ีเปfนไปทางการศึกษา. เลย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลGานชGาง. 

ชูชัย สมิทธิไกร. 2549. การฝiกอบรมบุคลากรในองคDการ. พิมพDคร้ังท่ี 5. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย. 

ณัฐปคัลภ1  กิตติสุนทรพิศาล. 2552.  การพัฒนาบทเรียนออนไลนD เร่ือง การวิจัยทางการส่ือสาร.   

นครปฐม: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร1. 

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ1. 2551. การประยุกตDใชOเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:  

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ศูนย1เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส1และคอมพิวเตอร1แหSงชาติ. 

สุวิมล ทองเรือนเหมือน. 2562. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรD โดยการใหOขOอมูล

ยOอนกลับ เรื ่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที ่ 2. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติคร้ังท่ี 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1  วิทยาเขตกำแพงแสน. 

สุวุฒิ ตุGมทอง และปณิตา วรรณพิรุณ . 2555. การพัฒนารูปแบบการฝiกอบรมแบบผสมผสานโดยใชOเทคนิค 

การจัดการความรูOเพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล. วิทยบริการ. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1682 ~ 
 

เว็บเบสเฝ'าระวังและแจ0งเตือนสำหรับผู0ป:วยในภาวะเจ็บป:วยวิกฤต 

ด0วยการใช0คEาสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 

SURVEILLANCE AND NOTIFY WEB-BASED FOR CRITICAL ILLNESS PATIENTS VIA 

NATIONAL EARLY WARNING SCORES 

 
วาทิน  คงช7าง1, ปฐมพงษD เกิดทรัพยD2, ไพฑูรยD งิ้วทั่ง3, พงษDพิชญD  เลิศเจริญวุฒา4, ธงรบ อักษร5 

 ศุภชัย คนเที่ยง6, ภวัต ฉิมเล็ก7, กชวรรณ นงคDเเย7ม8 

1  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร3และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร3และเทคโนโลย ี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3  ผูCชDวยศาสตราจารย3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4  ผูCชDวยศาสตราจารย3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5  อาจารย3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6  อาจารย3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 อาจารย3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 พยาบาล, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมD 

 

บทคัดย'อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค; 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 2) 

เพื่อวิเคราะห;ขJอมูลผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 3) เพื่อการแจJงเตือนของผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต โดยใน

งานวิจัยนี้ผูJวิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขJอมูล เขJามาชZวยในการประเมิน 

ดูแล เฝGาระวังในเชิงรุกโดยการพัฒนาเว็บเบส และมีการแจJงเตือนผZานโปรแกรมไลน; ผลการวิจัยพบวZา 1) 

สามารถพัฒนาเว็บเบสเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต ใหJกับแผนกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหมZ 2) สามารถวิเคราะห;ขJอมูลของผูJปKวยที่ไดJจากการบันทึกผZานเว็บเบสไดJอยZางรวดเร็ว ถูกตJองและ

แมZนยำ 3) สามารถแจJงเตือนแพทย; พยาบาล หรือผูJเกี่ยวขJอง เพื่อทำการดูแลรักษาและบรรเทาอาการของ

ผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤตไดJอยZางรวดเร็ว ทำใหJลดความเส่ียงตZอการสูญเสียชีวิตของผูJปKวย 

 

คำสำคัญ :  ผูJปKวย  ระบบเฝGาระวัง  ภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 

 

Abstract 

The purpose of this research was 1) To design and develop Surveillance and Notify 

Web-Based for Critical Illness Patients, 2) To analyze data critical illness patients 3) To 

Notification of critically ill patients. In this research, we have the idea to use Information 
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technology and data communication. To help in assessment, care, surveillance by developing 

Web-Based and notify by Line application.  From the result show that 1) Can development a 

Web-Based surveillance critical Illness Patients to the male med unit in Maharaj Nakorn Chiang 

Mai Hospital. 2) Can analyze data of patients obtained from the recording is fast and accuracy 

3) Can notify physician, nurse, and nursing assistant or related people. To care, heal Critical 

Illness Patients to fast and reduce risk to the waste of patients. 

 

Keywords   patients, critical illness, surveillance 

 

บทนำ 

ภาวะเจ็บปKวยวิกฤต เป�นภาวะเจ็บปKวยที่เกิดขึ้นไดJทั้งที่มีการคาดการณ;ลZวงหนJาและที่เกิดขึ้ทันทีทันใด 

โดยไมZสามารถคาดการณ;ลZวงหนJาไดJซึ่งภาวะเจ็บปKวยวิกฤตนี้เป�นภาวะเจ็บปKวยที่คุกคามตZอชีวิตจำเป�นตJอง

ไดJรับการดูแลอยZางใกลJชิดเพ่ือใหJผูJปKวยมีชีวิตรอดและปGองกันภาวะแทรกซJอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดJท้ังจากโรคและ 

จากการรักษา นอกจากนี้ ภาวะเจ็บปKวยดังกลZาวยังเป�นภาวะเจ็บปKวยที่มีความซับซJอน อาการไมZคงที่และมี

โอกาสทรุดลงไดJงZาย (สิรีย; ศรีศุภโอฬารและ นรลักขณ; เอ้ือกิจ, 2559) 

ป�จจุบันพบวZาผูJปKวยที่เขJารักษาตัวในโรงพยาบาลทุกแหZงทั่วโลกประมาณรJอยละ10ที่ตJองบาดเจ็บ

สาหัส หรือถึงแกZชีวิตเนื่องจากกระบวนการรักษาผิดพลาด ขาดการประเมินหรือเฝGาระวังอาการและมีการนำ

แนวทางการประเมิน การดูแลผูJปKวยโดยใชJสัญญาณเตือนการเขJาสูZภาวะวิกฤต (Modified early warning 

scores system: MEWS) เป�นเครื ่องมือในการ ชZวยประเมินอาการผูJปKวยที่ใชJกันอยZางกวJางขวางชZวยใหJ

สามารถแบZงระดับความรุนแรง นำไปสูZการตัดสินใจในการใหJการดูแลรักษาตามแนวทางเพื่อใหJผูJปKวยมีความ

ปลอดภัยมากที่สุด โดยการประเมินระดับความรุนแรงของผูJปKวยจากขJอมูลสรีระวิทยาของผูJปKวย 7 อยZาง คือ

การเฝGาระวังอาการ และอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงของผูJปKวยที่ รวบรวมจากสัญญาณชีพของผูJปKวยออกมาใน 

รูปคะแนน NEWS score ทำใหJสามารถชZวยเหลือผูJปKวยไดJทันสถานการณ;และชZวยชีวิตผูJปKวยไดJ (วันเพ็ญ ศุภ

ตระกูล และคณะ, 2563) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขJอง และสภาพป�ญหาดังกลZาว ผูJวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขJามาชZวยในการประเมิน ดูแลและเฝGาระวังเพื่อใหJชZวยเหลือผูJปKวยที่เขJาสูZภาวะวิกฤต ดJวยการ

พัฒนาเว็บเบสเพื่อเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต รZวมกับแอปพลิเคชันไลน; (Line Application) ในการ

บันทึกลงฐานขJอมูลและประเมินระดับความเส่ียง เพ่ือสZงไปยังแพทย;ไดJทราบขJอมูลไดJอยZางรวดเร็วและถูกตJอง 
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วัตถุประสงคDการวิจัย 

  1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 

  2. เพ่ือวิเคราะห;ขJอมูลผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต  

  3. เพ่ือการแจJงเตือนเม่ือผูJปKวยอยูZในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตดJานประชากรและกลุZมตัวอยZาง ไดJแกZ บุคลากรในแผนกอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหมZ จำนวน 16 คน ประกอบดJวย แพทย; 4 คน, พยาบาล 6 คน และผูJชZวยพยาบาล 6 คน 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขSอง 

สมพร รอดจินดา (2563) ไดJศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลผูJปKวยติดเชื้อในกระแส

เลือดโรงพยาบาลนZานภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเป�นภาวะวิกฤตคุกคามตZอชีวิตที่สำคัญเกิดจากการอักเสบท่ี

ขึ้นเกิดในรZางกายอยZางรุนแรงและตZอเนื่อง ซึ่งเป�นสาเหตุเสียชีวิตสูง 1 ใน 4 ของผูJปKวยท่ีมีภาวะติดเชื้อทั้งหมด 

จากสถิติป� 2560-2562 มีผูJติดเชื้อในกระแสเลือดจำนวน 3,048, 1,093 และ 1,205 และพบอัตราการเสียชีวิต

จากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรJายละ 32.61, 28.51, และ 22.33 ในการพัฒนาระบบการดูแลผูJปKวยติดเช้ือ

ในกระแสเลือดไดJพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพอยZางตZอเนื่องของวงจร เดมมิ่ง มีการใชJเครื่องมือ 

NEWS Score ในการคัดกรองผู JปKวยเพื ่อเขJารับการรักษาไดJอยZางรวดเร็ว จากงานวิจัยดังกลZาวผู Jวิจัยมี

แบบฟอร;มในการเก็บคZา NEWS Score จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบฟอร;มการกรอกคZา NEWS Score มาใชJใน

เว็บเบสระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต เพ่ือใหJมีการทำงานไดJสะดวก  

พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย;, นรเศรษฐ; อุปริพุทธางกูร, กษมณฑ; อรZามวาณิชย; (2019) ไดJศึกษาและวิจัย

เก่ียวกับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหลายระบบการทำนายผูJปKวยท่ีมีภาวะจำเป�นตJองไดJรับหัตถการกูJชีพ

ในแผนกฉุกเฉิน มีการพัฒนาระบบใหมZๆในการเตือน เชZน ระบบ MEWS (Modified early warning score) 

ร ะบบ  REMS (Rapid emergency medicine score) ร ะบบ  WPS (Worthing physiological scoring 

system)และระบบ NEWS (National early warning score) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใหJคะแนน 

เพื่อเตือนกZอนเขJาสูZภาวะวิกฤตในหJองฉุกเฉินของทั้ง 4 ระบบ จะชZวยใหJสามารถประยุกต;ใชJเพื่อสรJางความ

ปลอดภัยใหJแกZผูJปKวยไดJเป�นอยZางดี จากงานวิจัยดังกลZาว ระบบ NEWS มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทำนาย

ผูJปKวยที่มีแนวโนJมตJองการรักษาในหJองกูJชีพอีกครั้ง ผูJวิจัยจึงนำระบบ NEWS มาทำเป�นแบบฟอร;มในการ

พัฒนาระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต  

สกุล คำนวณชัย และชม กิ้มปาน (2560) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอินเทอร;เน็ตออฟติงการดน้ำในแปลง

ผักชีพรJอมแจJงเตือนผZานไลน;แอปพลิเคชัน การแจJงเตือนโดยใชJ Line Notify สZงขJอความการทำงานของระบบ
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ใหJกับสมาชิกที่ใชJ Line เทZานั้น โดยแจJงเตือนเฉพาะขJอความเริ่มรดน้ำและหยุดรดน้ำ จากงานวิจัยดังกลZาว

ผูJวิจัยจึงนำมาประยุกต;ใชJในการแจJงเตือนขJอความทางแอปพลิเคชันไลน;  

เชิดศักดิ์ เจริญชัย, สุรศักดิ์ แวZนรัมย; และ ณัฏฐ; ดิษเจริญ (2560) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกผูJปKวยโรคมะเร็งปากมดลูกในการออกแบบภาพรวมของระบบการพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชันซึ่งประกอบไปดJวย หนJาจอในการจำแนกผูJปKวยและแบบฟอร;มในการกรอกขJอมูลรักษา จากงานวิจัย

ดังกลZาวผูJวิจัยศึกษาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือมาประยุกต;ใชJในการออกแบบเว็บเบสระบบระวังผูJปKวย

ในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป�นการพัฒนาเว็บเบสระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต มีขั้นตอนการศึกษาและ

ดำเนินการ ดังน้ี 

 

 1.วิเคราะหDและออกแบบระบบ 

 ในขั้นตอนน้ี ผูJวิจัยไดJทำการศึกษาสภาพป�ญหาของการตรวจประเมินและเฝGาระวังผูJปKวยที่ในภาวะ 

เจ็บปKวยวิกฤต พบวZา การตรวจผูJปKวยในแตZละครั้ง จะมีการประเมินสภาพผูJปKวยโดยการจัดเก็บขJอมูลลงใน

กระดาษ จากน้ันจึงนำขJอมูลไปใหJแพทย;สำหรับทำการวินิจฉัยอาการ ซ่ึงจะทำใหJเกิดความลZาชJาในการประเมิน

อาการผูJปKวย สZงผลใหJเกิดความเสี่ยงในภาวะช็อคสำหรับผูJปKวยติดเชื้อไดJสูง ผูJวิจัย จึงมีแนวคิดที่จะแกJไขป�ญหา

ดังกลZาว โดยการใชJ เทคโนโลยีสารสนเทศมาชZวยในการจัดเก็บขJอมูลเฝGาระวังผูJปKวยที่ในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต 

โดยมีกรอบแนวคิดในการ ศึกษาวิจัย ดังภาพท่ี 1   

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการทำงานของระบบ 
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  จากภาพที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดการทำงานของระบบ โดยพยาบาลที่เฝGาระวังผูJปKวยเป�นผูJบันทึก

ขJอมูลที่ไดJจากการตรวจผูJปKวยลงในเว็บเบสเฝGาระวังและแจJงเตือนสำหรับผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต โดยใน

การประเมินผูJปKวยจะใชJเครื่องมือมาตรฐานเพื่อประเมินการตอบสนองการ เจ็บปKวย มีการแบZงระดับการใหJ

คะแนน ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เกณฑ;การใหJคะแนนของ News Score ในการประเมินการตอบสนองตZอการเจ็บปKวยภาวะวิกฤต  

(Royal College of Physicians, 2017) 

 

 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงเกณฑ;การใหJคะแนนในการประเมินการตอบสนองตZอการเจ็บปKวยของผูJปKวยเพ่ือ 

ติดตามความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นกับผูJปKวย เพื่อประเมินโอกาสการติดเชื้อหรือภาวะวิกฤตของผูJปKวย มีการ

วิเคราะห; ขJอมูลทางกายภาพ 6 ระบบ ดังน้ี 

1. อัตราการหายใจตZอนาที (Respiration rate: RR)  

2. คZาความอิ ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง (Oxygen Saturation: SpO2) ซึ ่งแบZงผู JปKวยออก2 

ประเภท คือ ผูJปKวยภาวะปกติ และผูJปKวยกลุZมเสี่ยงตZอภาวะหัวใจลJมเหลว และประเมินวZาผูJปKวยใชJอุปกรณ;

บำบัด ออกซิเจนในเลือดแดง (Air or oxygen)  

3. คZาความดันโลหิตสูงท่ีสุดเม่ือหัวใจหJองลZางซJายบีบตัว (SBP: Systolic Blood Pressure)  

4. อัตราการเตJนของชีพจร (Pulse: P)  
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5. ระดับความรูJสึกตัว (Consciousness: C) ซึ่งกำหนดเกณฑ;การใหJคะแนน 2 ระดับ คือ คZา คะแนน

เทZากับ 0 หมายถึง ผูJปKวยท่ีรูJสึกต่ืนตัวปกติ และคZาคะแนนเทZากับ 0 หมายถึง ผูJปKวยท่ีสับสน พูดเป�นคำๆหรือไมZ

รูJสึกตัว  

6. อุณหภูมิของรZางกาย (Temperature: T) แบZงการตอบสนองตZอการดูแลเป�น 4 ระดับ 

0 หมายถึง ใหJการดูแลตามมาตรฐาน (standard of care)  

1 หมายถึง ใหJการดูแลตามบริบทของหอผูJปKวย (ward-base response)  

2 หมายถึง ใหJการดูแลเรZงดZวนตามบริบทของหอผูJปKวย (urgent ward base response)  

3 หมายถึง แจJงผูJท่ีเก่ียวขJองเพ่ือใหJการดูแลเรZงดZวน (key threshold for urgent response)  

จากขJอมูลดังกลZาว จะนำผลมารวมกันเพ่ือแปลเป�นระดับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับผูJปKวย และสามารถ

แบZง การตอบสนองตZอการดูแลออกมาไดJ 5 ระดับ ท่ีแตกตZางกันออกไป 

 

 3.ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม 

ในขั ้นตอนนี้ ผู JวิจัยใชJโปรแกรมวิชวลสตูดิโอโคJด (Visual Studio Code) ซึ ่งเป�นโปรแกรม โคJด

อิดิเตอร;สำหรับเขียนและแกJไขซอร;สโคJด โดยใชJเอชทีเอ็มแอล (HTML) และบูทแสป(Bootstrap) ในการสรJาง

หนJาเว็บเพจ สำหรับในสZวนของการเขียนโปรแกรม ผูJวิจัยใชJภาษา พีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาเว็บเบสเฝGา

ระวังและแจJงเตือนสำหรับผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤตโดยแสดงตัวอยZางการเขียนโปรแกรมสำหรับการพัฒนา

แอปพลิเคชันดังกลZาว ดังภาพท่ี 3 

 

 
     

ภาพท่ี 3 ซอร;สโคJดคำส่ังเพ่ิมขJอมูลบนฐานขJอมูลดJวยภาษา PHP 

 

จากภาพที่ 3 เป�นตัวอยZางการใชJภาษาพีเอชพีสำหรับเขียนโปรแกรมในการพัฒนาเว็บเบสในการ เพ่ิม

ขJอมูลภาวะการเจ็บปKวยของผู JปKวย สำหรับการประเมินผู JปKวยที่มีโอกาสเสี ่ยงที ่จะติดเชื ้อ เพื ่อใหJระบบ
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ประมวลผล เพื่อวิเคราะห;สภาวะความเสี่ยงของผูJปKวย จากนั้นระบบจะสZงขJอมูลผูJที่มีความเสี่ยงสูงไปที่ระบบ

แอปพลิเคชันไลน; ซ่ึงผูJวิจัย ใชJคำส่ังในการเขียนซอร;สโคJด ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ซอร;สโคJดคำส่ังในการแจJงเตือนผZานไลน; API (Line Notify API) 

 

จากภาพที่ 4 เป�นซอร;สโคJดคำสั่งที่สั่งใหJระบบที่ประมวลผลแลJวสZงขJอมูลไปเก็บบนฐานขJอมูล จากน้ัน 

แอปพลิเคชันไลน;จะดึงขJอมูลไปแสดงในไลน;กลุZมที่ตJองการใหJแสดงผลโดยบริการแจJงเตือนของไลน;(Line 

Notify) มี รูปแบบการทำงาน ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การทำงานของบริการแจJงเตือนไลน; (Line Notify) 

 

  จากภาพที่ 5 เป�นการทำงานของ Line Notify โดยการเชื่อมตZอฐานขJอมูลและเซิร;ฟเวอร;ของระบบ

เฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต เขJากับแอปพลิเคชันไลน; ในการทำงาน เซิร;ฟเวอร;และฐานขJอมูล เมื่อถึง
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เกณฑ;ที่กำหนดไวJจะทำการใหJแสดงขJอมูลผZานแอปพลิเคชันผZานการเชื่อมตZอ Line Notify เพื่อสZงการ แจJง

เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน; 

 

ผลการวิจัย 

ผูJวิจัยไดJพัฒนาเว็บเบสระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต มีข้ันตอนการใชJงานและสรุปผล

วิจัยดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพหนJาจอทำประวัติผูJปKวย 

 

 จากภาพที่ 6 เป�นภาพแสดงหนJาทำประวัติผูJปKวยบนเว็บเบส สามารถเก็บขJอมูลผูJปKวยไดJดังนี้ เลขบัตร

ประชาชน, HN(เลขประจำตัวผูJปKวย), ชื่อ, นามสกุล, เพศ, วัน เดือน ป�เกิด, อายุ, กรุ ปเลือด, ที่อยูZและเบอร;

โทรศัพท;ขJอมูลจะถูกเก็บไปยังฐานขJอมูลและนำมาแสดงดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 ภาพหนJาจอแสดงรายช่ือผูJปKวยท้ังหมด 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพหนJาจอแสดงการกรอกขJอมูล NEWS 

   

  จากภาพที่ 8 เป�นภาพที่แสดงรายละเอียดใหJพยาบาลกรอกขJอมูลจากการตรวจรZางกายของผูJปKวยเม่ือ

ทำการกรอกขJอมูลที่ไดJจากการตรวจผูJปKวย ไดJแกZ อัตราการหายใจตZอนาที, คZาความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือดแดง, คZาความดันโลหิตสูงที่สุดเมื่อหัวใจหJองลZางซJายบีบตัว, อัตราการเตJนของชีพจร, ระดับความรูJสึกตัว,
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อุณหภูมิของรZางกายของผูJปKวย ขJอมูลจะถูกเก็บไปยังฐานขJอมูล จากนั้นเว็บเบสจะทำการประมวลผลขJอมูลท่ี

ไดJวZาผูJปKวยอยูZในเกณฑ;ใดแลJวแจJงเตือนไปยังแพทย;ผZานแอปพลิเคชันไลน; 

 

  
 

ภาพท่ี 9 ภาพหนJาจอแสดงการแจJงเตือนอัตโนมัติผZานไลน;แอปพลิเคชัน 

 

  จากภาพที่ 9 แสดงการแจJงเตือนที่ไดJจากการประมวลผลขJอมูลไปที่ไลน;แอปพลิเคชันในกลุZมที่กำหนด 

โดยระบบจะสZงขJอความที่ไดJจากการประมวลผล การทำงานของแอปพลิเคชันไลน;ที่ไดJรับการแจJงเตือนจาก 

Line Notify โดยผZานตัวกลางในการเชื่อมตZอของ Line Notify เชื่อมไปยังฐานขJอมูลและเครื่องเซิร;ฟเวอร; เม่ือ

ขJอมูลของผูJปKวยที่อยูZในเกณฑ;การใหJคะแนนในการประเมินการตอบสนองตZอการเจ็บปKวย (อJางอิงเกณฑ;การใหJ

คะแนนดัง ภาพท่ี 2) เมื่อผูJปKวยอยูZในเกณฑ;คะแนนอยูZที่ 3 เป�นเกณฑ;ที่อันตราย Line Notify จะทำดึงขJอมูลท่ี

อยูZในฐานขJอมูล และเซิร;ฟเวอร;สZงขJอความแจJงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน; 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวZาการพัฒนาเว็บเบสเฝGาระวังและแจJงเตือนสำหรับผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวย

วิกฤตดJวยการใชJคZาสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตสามารถนำไปใชJงาน ชZวยในการทำงานใหJสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพ่ือ
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ทำการดูแลรักษาและบรรเทาอาการของผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤตไดJอยZางรวดเร็ว ทำใหJลดความเสี่ยงตZอ

การสูญเสียชีวิตของผูJปKวย และสามารถนำขJอมูลท่ีไดJจากผูJปKวย มาวินิจฉัยขJอมูลจากประวัติ เกZาๆไดJ 

 

สรุปผลและขSอเสนอแนะ  

 การพัฒนาเว็บเบสระบบเฝGาระวังผูJปKวยในภาวะเจ็บปKวยวิกฤต สามารถจัดเก็บขJอมูลขอผูJปKวยไดJเป�น

จำนวนมากไดJและมีการสZงการแจJงเตือนผZานไลน;ไปยังผูJเฝGาระวังไดJอยZางแมZนยำและรวดเร็ว ในงานวิจัยน้ี

สามารถพัฒนาตZอในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ;เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด; (Android) 

และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เพ่ือความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
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บทเรียนอินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ 

LESSONS LEARNED FROM INFORGRAPHICHS IN THE ANIMATED ON 

WETER RESOURCES  

 
อรรถพล เดชธน ูศิ1, ปนัดดา ดาบทอง2, นิธิพร  วรรณโสภณ3* 

Attapon Dechthanu 1*, Panadda Dabthong 2, Nitiporn Vonnasopon3* 
1 ,2  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3 อาจารย9ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 

 

บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่อง บทเรียนอินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ มีวัตถุประสงคEเพื่อ 1) 

พัฒนาสื่อการเรียนรูHอินโฟกราฟKกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ใหHมีความนNาสนใจและงNายตNอ

การศึกษา 2) ศึกษาความพึงพอใจตNอสื่อการเรียนรูHอินโฟกราฟKกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ 3) 

เผยแพรNสื่อการเรียนรูHแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ โดยกลุNมตัวอยNางที่ใชHในการวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 30 คน 

ไดHแกN นักศึกษาที่เรียนในวิชาสิ่งแวดลHอมและการจัดการทรัพยากร และผูHที่สนใจเรื่องราวของทรัพยากรน้ำ 

จำนวนการเผยแพรNสื่อมัลติมีเดียผNานสื่อสังคมออนไลดE โดยมีผูHเขHาชมสื่ออินโฟกราฟKก จำนวน 433 คน โดย

วิธีการสุNมแบบบังเอิญ  เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย ไดHแกN 1) บทเรียนอินโฟกราฟKกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง 

ทรัพยากรน้ำ 2) แบบประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟKก 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตNอสื่ออินโฟกราฟKก 

4) การเผยแพรNสื่อมัลติมีเดียผNานสื่อสังคมออนไลนE  ทั้งนี้สถิติที่ใชHในการวิเคราะหEขHอมูล ไดHแกN รHอยละ คNาเฉล่ีย 

และสNวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวNา บทเรียนอินโฟกราฟKกในรูปแบบแอนิเมชัน เร่ือง ทรัพยากรน้ำ มีคุณภาพโดยรวมอยูN

ในระดับดี กลุNมตัวอยNางมีการรับรูHโดยรวมอยูNในระดับดี (�̅� = 4.23, S.D. =  0.76) มีความพึงพอใจอยูNในระดับ

ดีและผูHเขHาชมสื่อมัลติมีเดียผNานส่ือสังคมออนไลนE จำนวน 433 คน โดยสรุป บทเรียนอินโฟกราฟKกในรูปแบบ

แอนิเมชัน เร่ือง ทรัพยากรน้ำ และผูHสนใจท่ัวไปผNานส่ือสังคมออนไลนEไดHอยNางมีประสิทธิภาพ 
 

คำสำคัญ: บทเรียน  อินโฟกราฟิก ทรัพยากรน้ำ  
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Abstract 

Research Infographics in the form of animation on Water Resources. The objectives of 

this research were to: 1) develop the Infographics learning media in the form of animation on 

water resources to be interesting and easy to study. 2)  study satisfaction with learning media 

in the form of animation on water resources. 3) publish learning media to provide knowledge 

about water resources for students and interested people. The research sample included 

students enrolled in environmental education and resource management and those 

interested in the story of water resources. 433 visitors to the media, infographic, through social 

media. By accidental random method. The instruments used in the research were: 1) lessons 

learned from infographics in the animated on water resources. 2) Quality Assurance 

Infographics. 3) Satisfaction evaluation form for Infographic. 4)  Multimedia publishing via social 

media. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The research found that; lessons learned from infographics in the animated on water 

resources. The overall quality is good. The samples were rated at a good level (�̅� = 4.23,                

S.D. = 0.76). The satisfaction level is good and 433 multimedia visitors via social media. In 

conclusion lessons learned from infographics in the animated water resources and people 

through online social media effectively. 

 
Keyword  Leaning  Infographics  Water resources 

 

บทนำ 

การเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่น้ันจะมีการใช้ส่ือต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในด้านการเรียนการศึกษา 

และ เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำ และ ปัญหาเรื่องน้ำที่ไม่พอใช้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ทุกคนมองข้ามและให้ความ

สนใจน้อย ทั้งทุกวันนี้การใช้น้ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ต้องใช้กันทุกคน ทุกวัน และยังมีหลักสูตรรายวิชา

ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมากมาย และยังมีการนำเนื้อหาเหล่านี้นำมาประยุกต์ ทำเป็นสื่ออื่นๆ อีก

มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น การนำข้อมูลเน้ือหามาสร้างเป็นส่ือแอนิเมชันท่ีจะทำให้สามรถเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

ทุกวันนี้มีการนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากมาย ที่ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและ

ต้องการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ช่วยสร้างรากฐานท่ีเป็น
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รูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน ทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินตามแบบที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นให้ดูน่าสนใจ

และดึงดูดให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้ทราบถึงเนื้อหามากขึ้น ปัจจุบันสื่อประเภทนี้ได้เข้ามามีบทบาทต่อ

การศึกษาและให้ความสนใจกันมากขึ้น บทเรียนด้วยสื่อ เรื ่อง ทรัพยากรน้ำ ได้ทำมาเพื่อนำเสนอข้อมูล

ความสำคัญของน้ำว่าน้ำและการใช้น้ำของมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจ และยังเป็นหนึ่งในความรู้เบื้องต้น

ของทรัพยากรน้ำ 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ จึงมีแนวคิดสร้าง สื่ออินโฟกราฟิก 

เรื่องทรัพยากรน้ำ ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ให้มีความเข้าใจในการเรียนมากย่ิงข้ึนและเป็นส่ือการเรียนรู้ใหม่ของนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เร่ือง ทรัพยากรน้ำ ให้มีความน่าสนใจ

และง่ายต่อการศึกษา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เร่ือง ทรัพยากรน้ำ 

3. เพ่ือเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้แอนิเมชัน เร่ือง ทรัพยากรน้ำ 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานเร่ืองราวความสำคัญของน้ำ 

2. ทฤษฎีเก่ียวกับความเป็นมาของน้ำ 

3. ข้อมูลประเภทของน้ำ 

4. ปัญหาทรัพยากรน้ำ 

5. สาเหตุมลพิษทางน้ำ 

6. เสนอผลกระทบของน้ำเสียต่อส่ิงแวดล้อม 

7. เสนอการอนุรักษ์การป้องกันและการแก้ไขต่อทรัพยากรน้ำ 

8. ศัพท์บรรยายภาษาอังกฤษของแต่ละฉาก 

วิธีดำเนินการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการข้างต้นทำให้ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา สื่ออินโฟ

กราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ เพื่อการเรียนรู้และรับรู้ถึงความรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึง

ได้เลือกเทคโนโลยีทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นำมาใช้สร้างส่ือให้เป็นท่ีน่าสนใจมากย่ิงข้ึน 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
- ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรน้ำ 
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- ศึกษาการใช้โปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 
- ศึกษาเก่ียวกับภาษาท่ีใช้ในการนำเสนอ 

2. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 
- จัดทำ Storyboard เร่ือง ทรัพยากรน้ำ 

3. ออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 
- สร้างรูปภาพกราฟิกและฉากประกอบ 
- สร้างบทนำเน้ือเร่ือง ทรัพยากรน้ำ 
- บันทึกเสียง เช่น เสียงบรรยายในส่ือ 

4. สร้างและพัฒนาส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 
- พัฒนาส่ือตามความต้องการและตามโครงสร้างการออกแบบ 
 

 
ภาพ 1 แสดงโครงสรHางภาพรวมของเน้ือหาท้ังหมด 

 

หลังจากที่ได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดเนื้อหาให้ครบตรงตามความต้องการของ

ระบบเรียบร้อยแล้ว ก็นำมาสู่ขั้นตอนของการดำเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 

เร่ือง ทรัพยากรน้ำ มีดังน้ี 

ทรั
พย
าก
รน้
ำ 

        ความสำคัญของน้ำ 

        ความเป็นมาของน้ำ 

        ประเภทของน้ำ 

        ปัญหาทรัพยากรน้ำ 

        สาเหตุมลพิษทางน้ำ 

        ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

        การอนุรักษ์การป้องกันและการแก้ไขต่อทรัพยากรน้ำ 
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รูปที ่1 INTRO ทรัพยากรน้ำเข้าสู่สื่ออินโฟกราฟิก   รูปที่ 2 ส่วนประกอบของโลก 

  
รูปที่ 3 น้ำในร่างกายมนุษย ์       รูปที่ 4 การดื่มน้ำ : วัน ของมนุษย ์

  
รูปที่ 5 ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำ    รูปที่ 6 ประเภทของทรัพยากรน้ำ 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 7 ความเป็นมาของทรัพยากรน้ำ    รูปที่ 8 ปัญหาของน้ำมากเกินไป 
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รูปที่ 9 ปัญหาของน้ำเสีย รูปที่ 10 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 
รูปที่ 11 ผลกระทบของน้ำเสีย   รูปที่ 12 แสดงพฤติกรรมการใช้น้ำ 

  
รูปที่ 13 การใช้น้ำอย่างประหยดั   รูปที่ 14 รายงานจากองค์การสหประชาชาติ 

 

5. ทดสอบส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน 
- นำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับชมส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เร่ือง 
ทรัพยากรน้ำ ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจความถูกต้องของแบบประเมิน 

- ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชันเพ่ือทำการแก้ไขปรับปรุง 
- ช่องทางการนำเสนอส่ือแอนิเมชัน 

1. นำเสนอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

2. นำเสนอผ่านอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา มนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

6. ประเมินผลการทดสอบ 
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- นำส่ืออินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชันให้นักศึกษาในรายวิชา มนุษย์และส่ิงแวดล้อม ศึกษา
และประเมินผล 

- ทดสอบระบบตามหลักวิศวกรรม (System Testing) เป็นการทดสอบโดยรวม จะเป็นการ

รวมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจึงทดสอบ สามารถแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

§ Alpha Testing เป็นการทดสอบของผู้พัฒนาส่ือเอง ภายใต้สถานการณ์ดำเนินการ

พัฒนาส่ือ โดยยังไม่มีการทดลองในสถานท่ีจริง 

§ Beta Testing เป็นการให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานจริง 

- การประเมินส่ือแอนิเมชันอินโฟกราฟิกจะมีการประเมิน 2 ส่วน ดังน้ี   

§ ตัวส่ือแอนิเมชันอินโฟกราฟิก 
§ ประสิทธิภาพของส่ือ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเน้ือหาและข้อมูล 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย	

(𝒙%) 
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเน้ือหาและข้อมูล    

1. ความถูกต้องครบถ้วนของเน้ือหา 4.13 0.94 ดี 

2. ภาพประกอบสอดคล้องกับเน้ือหา 4.50 0.68 ดีมาก 

3. การเข้าใจในเน้ือหา 4.37 0.67 ดี 

4.เน้ือหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.50 0.68 ดีมาก 

รวม 4.38 0.74 ดี 

 

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

( �̅� = 4.38, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าใน ข้อท่ี 2 ภาพประกอบ

สอดคล้องกับเน้ือหา (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68 ) และ ข้อท่ี 4  เน้ือหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้  (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68  )อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รองลงมา คือ ข้อท่ี 3 การเข้าใจในเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� 

= 4.37, S.D. = 0.67) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อท่ี 1 ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา (�̅� = 4.13, S.D. = 

0.94)  เน่ืองจากเน้ือหาอาจจะรวบรัดเกินไป 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการนำเสนอ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย	

(𝒙%) 
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการนำเสนอ    

1. ความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษร 4.27 0.64 ดี 

2. การนำเสนอส่ือมีความสอดคล้องกับเน้ือหา 4.30 0.84 ดี 

3. ความน่าสนใจของส่ือ 4.57 0.50 ดีมาก 

รวม 4.38 0.66 ดี 

 

จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการนำเสนอ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� = 

4.38, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการนำเสนอ พบว่าในข้อท่ี 3 ความน่าสนใจของสื่อ มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (�̅� = 4.57, S.D. = 0.50 ) รองลงมาคือข้อท่ี 2 การนำเสนอสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี (�̅� = 4.30, S.D. = 0.84) และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษร อยู่ใน

เกณฑ์ดี (�̅� = 4.27, S.D. = 0.64) เน่ืองจากอาจจะตัวอักษรไม่โดดเด่น  

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา 

รายการประเมิน 
ค:าเฉล่ีย	

(𝒙%) 
S.D. ระดับความพึงพอใจ 

การใชMภาษา    

1. ความถูกตHองของภาษาท่ีใชH 3.63 1.03 ดี 

2. ความเหมาะสมของภาษาท่ีใชH 3.97 0.93 ดี 

3. ความชันเจนของภาษาท่ีใชHส่ือความหมาย 4.20 0.66 ดี 

รวม 3.93 0.88 ดี 

 

จากตาราง 3 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาพบว่า อยู ่ในเกณฑ์ดี                

(�̅� = 3.93, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการการใช้ภาษา พบว่าใน ข้อท่ี 3 ความชันเจนของภาษาท่ี

ใช้สื ่อความหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.66) รองลงมาคือข้อท่ี 2 ความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช้ อยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� = 3.97,S.D. = 0.93 ) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อท่ี 1 ความถูกต้อง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
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ของภาษาที่ใช้ อยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� = 3.63, S.D. = 1.03 ) เนื่องจากภาษาที่ใช้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะมีผิด

ผลาดไปบ้าง 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช้ันปีท่ี1 ปีการศึกษา 1/2561 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี1 ปี

การศึกษา 1/2561 จำนวน 30 คน 

การผลิตสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกในรูปแบบแอนิเมชัน เรื่อง ทรัพยากรน้ำ เป็นการนำเสนอเรื่องราว

ของทรัพยากรน้ำ ในรูปแบบแอนิเมชันอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พร้อมบอกความสำคัญของน้ำ ความ

เป็นมาของน้ำ ประเภทของน้ำ ปัญหาทรัพยากรน้ำ สาเหตุมลพิษทางน้ำ พฤติกรรมของผู้ใช้น้ำ ผลกระทบของ

น้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์การป้องกันและการแก้ไขต่อทรพยากรน้ำ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1 กลุ่ม คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี1 ปีการศึกษา 

1/2561 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 30 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนค่าเบี่ยงค่า

มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเน้ือหา จากกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง �̅� S.D. 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี1 30 4.38 0.74 

 

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านเนื้อหาต่อสื่อแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก 

พบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

1/2561 เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างในด้านความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาอยู่ใน

เกณฑ์ที ่ดี การเรียบเรียงเนื ้อหาที ่เข้าใจง่ายอยู ่ในเกณฑ์ที ่ดี เนื ้อหามีสาระสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการนำเสนอ จากกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง �̅� S.D. 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี1 30 4.38 0.66 

 

จากตาราง 5 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการนำเสนอต่อสื่อแอนิเมชัน อินโฟ

กราฟฟิก พบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี1ปี

การศึกษา 1/2561 เท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การนำเสนอสื่อมี

ความสอดคล้องกับเน้ือหา/เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ความน่าสนใจของแอนิเมชันอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา จากกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง �̅� S.D. 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี1 30 3.93 0.88 

 

จากตาราง 6พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาต่อสื ่อแอนิเมชัน               

อินโฟกราฟิก พบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยโดยรวมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีท่ี1 ปี

การศึกษา 1/2561 เท่ากับ 3.93 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างในด้านความถูกต้องของภาษาที่ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้อยู่

ในเกณฑ์ท่ีดี  ความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ส่ือความหมายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 

สรุปผลและขMอเสนอแนะ  

- สามารถนำสื่อนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อีกหลายวิชา และ นำสื่อไปประยุกต์ใช้ในการรณรงค์การ

รักษาน้ำ 
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บทคัดย่อ 

  โครงการเรื่อง การสร้างสื่อการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

มีวัตถุประสงค์ เพื ่อทำการศึกษากระบวนการทำงานของ Building Information Modeling (BIM) เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและทำการเผยแพร่สื่อในรูปแบบ สื่อวีดีโอ ตามแนวทางของ BIM 

ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานโดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา เขียนวัตถุประสงค์ สร้างส่ือ

มัลติมีเดีย สร้างแบบประเมิน พบผู้เชี่ยวชาญ นำไปเผยแพร่ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์หาความพึงพอใจของส่ือ

มัลติมีเดีย ด้วยกลุ่มตัวอย่าง โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS Version 24 จากผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี ต่อสื่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ด้าน

เนื้อหานั้นเห็นด้วยอยู่ใน ระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สื่อการ

ประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง นั้นเห็นด้วย อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งผลการประเมิน

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความพึงพอใจด้านเนื้อหาและ ด้านสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมากที่สุด

ท้ัง 2 ด้าน และกลุ่มตัวอย่างยังสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในด้านการประมาณราคาได้ จึงสรุปได้

ว่า ส่ือการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานประมาณราคา

ได้ด้วยตนเอง 

 

คำสำคัญ :  แบบจำลองข้อมูลอาคาร  การประมาณราคาค่าก่อสร้าง  ส่ือการสอน  
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Abstract 

This article discusses and analyzes the construction of materials and application of building 

information models in construction cost estimation. Major purposes of the paper include a 

study of the Building Information Modeling (BIM) working process, an application of BIM in 

construction cost estimation, and a distribution of media in the form of video media according 

to the BIM guidelines. The paper has an implementation process that begins with the study 

of relevant information, content analysis, writing purpose, multimedia creation, creating the 

assessment, meeting an expert, publication of the website, satisfaction analysis of multimedia 

experimented by the sample group with the satisfaction assessment form respectively. The 

statistics used in data analysis are mean and standard deviation by using the IBM SPSS Version 

2 4  program. Through this paper, results of the research indicate that experts' opinions on 

media application of BIM in the construction cost estimation is in the direction that most agree 

as well as expert’s opinions on multimedia on application of BIM in the construction cost 

estimation. Further, the results of the satisfaction assessment of the sample group show that 

the satisfaction of content and multimedia are at the highest level in both areas, and the 

samples are able to apply the knowledge gained in the field of cost estimation. Researchers 

conclude that materials and application of BIM in estimating construction costs are efficient 

and able to be used for cost estimation on one’s own. 

 

Keywords: Building Information Models, BIM, Cost Estimation, Instructional Media 

 

บทนำ 

 ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำแบบก่อสร้างในระบบสองมิติมักเกิดขึ้นด้วยกันหลากหลายไม่ว่าท่ี

เกิดจากการทำงานร่วมกันของทีมงานหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อสร้างชิ้นงานเดียวกันโดยในทีมงานแต่ละฝ่ายจำเป็น

จะต้องมีข้อมูลที่สอดคล้องและถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปัญหาแบบก่อสร้าง

ไม่เป็นปัจจุบันทำให้เกิดความผิดพลาดในงานก่อสร้างหรือกระท้ังการใช้คนจำนวนมากในการทำแบบก่อสร้าง 

  เพื่อตรวจสอบความไม่ถูกต้องของแบบและขั้นตอนการก่อสร้าง การมีเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับเคลียร์แบบ 

เขียนแบบ ประจำหน่วยงานก่อสร้างเพ่ือลดปัญหาข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน แต่ด้วยวิธีการเหล่าน้ีมักเป็นสาเหตุของ

การใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมากเพ่ือเข้ามาลดและแก้ไขปัญหาในการทำแบบก่อสร้างในปัจจุบัน  
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 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของการทำงาน และความรวดเร็ว

ของการทำแบบก่อสร้างที่เรียกว่า “BIM” (Building Information Modeling) หรือแบบจำลองข้อมูลอาคาร 

โดย BIM ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบ ในลักษณะของการบันทึก

ฐานข้อมูล (Information) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปในวัตถุ 3 มิติ และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึก

ลงไปนั้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบได้ ไม่ว่าจะ

เป็นข้อมูลในด้านของพฤติกรรมขององค์ประกอบ คุณลักษณะขององค์ประกอบ ข้อมูลทางด้านการประมาณ

ราคา (Cost Estimate) กระบวนหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการก่อสร้าง (Phasing) ตลอดจนการนำเสนองานใน

รูปของแบบรูป และโมเดล 3 มิติ ฯลฯ โดยแนวคิด BIM สามารถสร้างการเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบในงานก่อสร้างเข้าด้วยกัน ทำให้กระบวนการออกแบบ กระบวนการวิเคราะห์ และกระบวนการ

นำเสนองานออกแบบ สามารถดำเนินงานไปพร้อม ๆ กันได้ในลักษณะ Real-time สอดคล้องกับกระบวนการ

ทำงานจริงได้มากยิ่งขึ้น มีความแม่นยำสูง ลดการสูญเสียจากกระบวนการออกแบบทั้งในด้านของเวลาในการ

ทำงาน และทรัพยากรที่ใช้ไปในกระบวนการออกแบบ เป็นการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก

อันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ต้ังแต่กระบวนการออกแบบและพัฒนาแบบน่ันเอง (วิวัฒน์ อุดมปิ ติทรัพย์, 2552) 

 ในส่วนการประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร หรือประมาณราคาแบบวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาต้องมีแบบก่อสร้างเป็นแนวทางเพื่องานก่อสร้างนั้น ๆ แต่คำถามมักเกิดขึ้นเสมอว่าแบบยังไม่ชัดเจน 

แบบขัดแย้ง หรือการประมาณราคาแบบผิดเพี้ยน และเกิดการตีความหมายไปคนละทางที่ผิดพลาด การนำ

แบบหลายๆชุดมาทำงาน โดยไม่ได้มีการปรับแก้แบบตามข้อมูลล่าสุดซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและความ

เสียหายกับงาน  

 ในปัจจุบัน แม้จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแล้ว แต่แบบก่อสร้าง เช่น แปลนอาคาร รูปด้าน รูปตัด แบบ

ขยาย แต่ละแผ่นเขียนแยกกัน ทำให้เกิดปัญหาแบบไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างเสมอ 

นอกจากนี้ กระบวนการทำงานของ BIM จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหา

ดังกล่าว โดยนำเสนอในรูปแบบของส่ือวีดีโอ 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

เทคโนโลยี building information modeling (BIM) คือ BIM (Building Information Modeling) 

เปGนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาสำหรับ การออกแบบอาคารดWวย ระบบคอมพิวเตอร]เพื่อควบคุมกระบวนการต_างๆ

ใหWสอดคลWองและถูกตWองมากยิ่งขึ้น ท้ังในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ, เวลาในการทำงาน, การควบคุม

คุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส_วนต_างๆที่เกี่ยวขWอง โดยผูWใชWสามารถกำหนดและใส_ขWอมูลต_างๆ

ตลอดจนรายละเอียดลงไปในทุก ๆ ส_วนขององค]ประกอบอาคาร เช_น ขนาดความกวWางยาว, วัสดุต_าง ๆ, 

รูปแบบในการเขียนแบบ , ราคา และอื่น ๆ ทำใหWทุกส_วนของการออกแบบมีความครบถWวนทั้งในรูปแบบ 2 มิติ
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และ 3มิติ โดยมิใช_เปGนเพียงแค_การเขียนเสWนหรือแค_การขึ้นรูปเปGน 3มิติเท_านั้น แต_เปGนการทำงานควบคู_กันไป

ท้ังกระบวนการทำใหWสถาปนิกไดWใชWทักษะในดWานออกแบบไดWอย_างเต็มท่ีอย_างแทWจริง มากกว_าแค_การเขียนแบบ

ธรรมดาทั่วไป (Nimeta, 2557: ออนไลน]) ซึ่งเทคโนโลยีใหม_ที่เขWามามีบทบาทในวงการก_อสรWางตั้งแต_ขั้นตอน 

การออกแบบไปจนถึงการก_อสรWางอาคาร ซึ่งปuจจุบันนี้การออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสรWาง การ

ประมาณราคา รวมไปถึงการวางแผนงานต_างๆของอาคาร เปGนการทำงานแบบแบ_งกันคิดแบ_งกันทำ ปuญหาคือ 

ขWอมูลต_างๆ จะกระจัดกระจาย และควบคุมไดWค_อนขWางลำบาก (MioMio, 2555 : ออนไลน]) 

โดยท่ีBIM (Building Information Modeling)เปGนเทคโนโลยีที่จะมาช_วยใหWขWอมูลของการทำงาน

ร_วมกันเปGนกลุ_มเปGนกWอน และถูกตWองตรงกันมากข้ึน ระหว_าง สถาปนิก วิศวกร ผูWรับเหมาและทุกคนท่ีเก่ียวขWอง

กับการขWอมูลต_างๆ ของอาคารไดWอีกดWวยดWวยก_อสรWางอาคาร BIM (Building Information Modeling) ยัง

สามารถช_วยในการจัดทำเอกสารรายงาน และ BIM ยังช_วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย]เอง  ซึ่งปuจจุบัน

การเขียนแบบแบบสองมิติ บน AutoCad ก็ คือการเขียนแบบเหมือนกับตอนที่เรานั่งเขียนแบบบนโตzะเขียน

แบบปกติ เพียงแต_เปGนการเขียนในคอมพิวเตอร]เท_านั้นดWวยพื้นฐานทฤษฎีแบบเดิม ๆ คือ การโปรเจ็คเสWน เช_น 

ถWาตWองการเขียนรูปดWานใน AutoCAD เราตWองนำแปลนมาทาบเพื่อลากเสWนจากแปลนไปเขียนรูปดWาน หรือรูป

ตัด ซึ่งขั้นตอนนี้ก_อใหWเกิดปuญหาความผิดพลาดของขWอมูลไดWง_ายดาย โดยเฉพาะงานอาคารที่มีการแกWไขขWอมูล

บ_อย ๆ หรืออีกตัวอย_างหนึ่งคือหากตWองการแกWไขส_วนหนึ่งส_วนใดของอาคาร เราอาจจะลืม หรือไม_สามารถ

ตามไปแกWในส_วนที่เกี่ยวขWองกันไดWทั้งหมด ซึ่งเปGนปuญหาที่เกิดจากผูWใชWงานนั่นเอง ในการจัดทำแบบเราสามารถ

ถอดรูปดWานรูปตัดหรือดึงขWอมูลต_างๆ ไปใชWไดWเลย จากตัวโมเดลเพียงกWอนเดียว (MioMio, 2555 : ออนไลน]) 

การนำ BIM มาใชWก็เปรียบไดWกับการที่เราตัดโมเดล ในคอมพิวเตอร] เพียงแต_เราจะไดWขWอมูลที่สมจริง

ขึ้นสามารถควบคุม และเขWาถึงขWอมูลในเชิงลึกสำหรับงานก_อสรWางไดWง_ายกว_าการเขียนแบบ แบบเดิม ๆ อีกท้ัง

ยังช_วยลดขWอผิดพลาดที่เกิดจากผูWใชWงานเองอีกดWวย แต_ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู_กับระดับของการใชWงานขWอมูลดWวย เช_น 

สถาปนิกอาจจะไม_จำเปGนตWองลงรายละเอียดของชิ้นงาน Curtain Wall ไปถึงขนาดตWองระบุยาแนว หรือระบุ

จำนวนน็อตเขWาไปในแบบ เพียงแต_ในระดับที่สถาปนิกจะใชWงานก็เพียงแค_ตWองการรูWขนาด กวWาง ยาว สูง ความ

หนาและชนิดของ Curtain Wall เท_าน้ัน (MioMio, 2555 : ออนไลน]) 

การประมาณราคาค_าก_อสรWางเปGนกระบวนการหรือวิธีการเพื่อใหWไดWมาซึ่งราคาค_าก_อสรWางที่ใกลWเคียง

กับ ค_าก_อสรWางที่เปGนจริงมากที่สุด ดังนั้น ประมาณราคาค_าก_อสรWางที่ไดWจากการประมาณราคานั้น จึงไม_ใช_

ราคาค_าก_อสรWางท่ีแทWจริงหรือถูกตWองตรงกับราคาค_าก_อสรWางจริง แต_เปGนเพียงราคาโดยประมาณซึ่งใกลWเคียงกับ

ราคา  ค_าก_อสรWางจริงเท_าน้ัน ท้ังน้ี เน่ืองจากมีปuจจัยหลายประการเขWามาเก่ียวขWองท่ีสำคัญ ไดWแก_ 

      1) ปริมาณวัสดุท่ีประมาณการโดยเผ่ือการเสียหายไวWแลWวน้ันไม_ตรงกับท่ีใชWในการก_อสรWางจริง 

      2) ราคาวัสดุก_อสรWางท่ีใชWประมาณการราคา ไม_ตรงกับท่ีจัดหาเม่ือทำการก_อสรWางจริง 

      3) ค_าแรงงานท่ีใชWประมาณการราคา ไม_ตรงกับท่ีว_าจWางเม่ือทำการก_อสรWางจริง 
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      4) ค_าใชWจ_ายในการดำเนินงานก_อสรWางต_าง ๆ ตามที่ไดWประมาณการไวWนั้น ไม_ตรงกับค_าใชWจ_ายที่เกิดข้ึน

จริง 

      5) เทคนิคและการบริหารจัดการของผูWดำเนินการก_อสรWาง สามารถลดตWนทุนและค_าใชWจ_ายในการ

ก_อสรWางลงไดW 

แนวทางการประมาณราคาค_าก_อสรWางในงานก_อสรWางอาคารและสิ่งปลูกสรWางโดยทั่วไป การวิจัยนี้จะ

ใชWวิธีการประมาณราคาจากปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน เปGนวิธีประมาณราคา โดยการ ถอดแบบก_อสรWาง 

เพื่อกำหนดรายการก_อสรWาง และคำนวณปริมาณงาน วัสดุ และแรงงานออกมาเปGนหน_วย ๆ สำหรับแต_ละกลุ_ม

งาน / งาน แลWวคูณดWวยราคาวัสดุต_อหน_วย ค_าวัสดุมวลรวมต_อหน_วย และหรือค_าแรงงานต_อหน_วย ไดWเปGนยอด

รวมค_าวัสดุและค_าแรงงานทั้งหมด แลWวนำไปคำนวณรวม กับค_าอำนวยการ ค_าดอกเบี้ย ค_ากำไร และค_าภาษี 

รวมทั้งค_าใชWจ_ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขWองไดWเปGนประมาณราคาค_าก_อสรWางทั้งหมด (วิเชียร ปuญญาจักร, 2545 : 

ออนไลน]) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างส่ือวิดีโอประกอบการเรียนรู้เร่ืองการประยุกต์ใช้ BIM เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 2. เพ่ือประเมินคุณภาพของส่ือวิดีโอท่ีสร้างข้ึน โดยผู้เช่ียวชาญ 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ีมีต่อส่ือวิดีโอท่ีสร้างข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  1. การศึกษานี้จะเน้นศึกษากระบวนการทำงานของ BIM สำหรับโมเดลบWานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน

โดยมีพ้ืนท่ีใชWสอยท้ังหมด 194.3 ตารางเมตร  

  2. การศึกษาน้ีจะนำกระบวนการทำงานของ BIM มาประยุกต์ใช้ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

  3. การศึกษาน้ีจะทำการจัดทำส่ือวีดีโอ และทำการนำไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การสร้างสื่อประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เริ่มจากการศึกษาข้อมูลจากข้อมูล

เอกสาร หนังสือ คู่มือ และผู้ชำนาญงาน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเนื้อหาของงาน และศึกษา ค้นคว้า

เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายว่าให้มีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง 

ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และจะต้องเรียนรู้ในเน้ือหาในเร่ืองใดบ้าง 
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 วิเคราะห์เน้ือหา  

นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้ามาทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เหมาะสม ครบถ้วน และตรง

ตามจุดประสงค์ที่ผู้จัดได้กำหนดไว้โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่สำคัญในเนื้อหานั้น ๆ และวิเคราะห์แยก

หัวข้อเร่ืองในแต่ละส่วน จากน้ัน ให้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการวิเคราะห์เน้ือหา 

กำหนดจุดประสงค์ 

คัดเลือกและวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาแล้วผู้จัดทำต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ผู้ที่จะใช้สื่อสื่อวิดิโอ หรือ

ผู้เรียนที่จะต้องได้ความรู้ โดยพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในสื่อการเรียนรู้น้ัน ตามหัวข้อ โดย

ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม 

การศึกษาค้นคว้าและคัดเลือกโปรแกรมในการสร้างส่ือ 

  ในการสร้างสื่อวิดีโอ การประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มีโปรแกรมหลากหลาย

โปรแกรม  ที่สามารถสร้างได้ คณะผู้จัดทำได้เลือกโปรแกรม ocam เพื ่อใช้เป็นการสร้างสื ่อวิดีโอ และ

โปรแกรมที่เกี ่ยวข้องในการจัดทำเนื ้อหา ได้แก่ โปรแกรม Sketchup pro 2017 และโปรแกรม Profile 

builder เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีมีฟังก์ชันให้เลือกมากมาย ง่ายต่อการใช้งานและเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้อย่าง

แพร่หลาย (Chulalak Boosapar, 2557: ออนไลน์) 

 

 

 
ภาพท่ี 1 โปรแกรม Sketchup pro 2017,โปรแกรม Profile builder และโปรแกรม ocam  
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ข้ันตอนการสร้างส่ือวิดีโอและคู่มือการใช้งาน 

ใช้โปรแกรม Sketchup pro ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

§ สร้างโมเดลตัวอย่างสำหรับใช้ในการประมาณราคา 
§ นำโมเดลมาประมาณราคา 
§ จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
§ ตรวจสอบเน้ือหาให้ถูกต้องและเรียบเรียงลำดับข้ันตอนในการจัดทำส่ือ 
§ เพ่ิมเสียงเพลงและภาพประกอบในการทำส่ือให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ  
§ ทำการบันทึกวิดีโอข้ันตอนการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ในโปรแกรม Sketchup  

§ ทำการบันทึกเสียงบรรยายในแต่ละข้ันตอน เพ่ือให้ส่ือวีดิโอมีความเข้าใจง่ายมากข้ึน 
§ ทำการตัดต่อวีดิโอและเสียงบรรยาย 
§ ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย พร้อมท้ังนำเสนอและเผยแพร่ส่ือวิดีโอ  

 

ประเมินส่ือวิดีโอโดยผู้เช่ียวชาญ 

 นำสื่อวิดีโอไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินทางด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลเนื้อหา และ

ด่านส่ือวิดีโอท่ีจะนำเสนอเผยแพร่ 

 1. ด้านเนื้อหา ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่นำมาใช้สร้างสื่อวิดีโอและ

การสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจ และชัดเจน ภาษาที่ใช้สื่อความหมายได้ดีเข้าใจง่าย เนื้อหามีปริมาณท่ี

เหมาะสมถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

 2. ด้านสื่อวิดีโอ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องด้านสื่อวิดีโอ มีภาพประกอบคมชัด มี

ขนาดใหญ่เหมาะสม เสียงประกอบในส่ือวิดีโอท่ีชัดเจน ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรมีความเหมาะสมชัดเจน อ่าน

ง่าย และข้ันตอนการจัดลำดับการเสนอท่ีถูกต้อง ท่ีผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 

แล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข โดยแบบประเมินผลเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นละข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีจะนำมาปรับปรุง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  �̅�  = 
∑"
#

 

เม่ือ      �̅� แทน  คะแนนตัวกลางเลขคณิต 

∑𝑥 แทน  ผลรวมท้ังหมดของคะแนน 

𝑁 แทน จำนวนคะแนนในข้อมูลน้ัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม IBM SPSS version20 มาแปลค่าและวิเคราะห์ผล 

 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 แบบคือ 

1. ผลงาน ส่ือการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง ส่ือการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนของงานโครงสร้าง 

 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอย่าง ส่ือการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญท่ีใช้ส่ือการประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) 

ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) แปลผลตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคา

ค่าก่อสร้าง ด้านเน้ือหา 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคา

ค่าก่อสร้าง ด้านส่ือมัลติมีเดีย 
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!.! เร้าความสนใจ ให้ข้อมลูพื 6นฐานที::จําเป็น(วตัถ ุประสงค์  เมนหูลกัสว่นช่วยเหลือ) 

รวมคะแนนสว่นของสว่นนําของบทเรียน 

M.!การเรียงลําดบัการนําเสนอมีความเข้าใจง่าย 

M.M โครงสร้างของเนื 6อหามีความชดัเจน  

M.P เนื 6อหามีความถกูต้องและเหมาะสม 

M.Q ปริมาณเนื 6อหามีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป 

M.U เนื 6อหามีความชดัเจน เข้าใจง่าย 

M.V สื:อวิดีโอมีความชดัเจน เข้าใจง่าย 

M.W เสียงประกอบวิดีโอมีความชดัเจน 

รวมคะแนนสว่นของเนื 6อหาของบทเรียน 

P.! ใช้ภาษาถกูต้อง เหมาะสม 

P.M สื:อความหมายได้ชดัเจนและเข้าใจง่าย 

รวมคะแนนสว่นของการใช้ภาษา 

รวมคา่เฉลี:ย 

คา่เฉลี(ยความคิดเห็นของผู้ เชี(ยวชาญที(มีตอ่สื(อการประยกุต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ด้านเนื Fอหา

4.5

4.5

4.5

4

4.38

4

4.5

4.5

4

4.21

4.3

!.! ออกแบบด้วยระบบตดัตอ่ที:ดี เนื 6อหามีความตอ่เนื:อง 

!.M สง่เสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

!.P ความยาวของการนําเสนอแตล่ะขั 6นตอนเหมาะสม 

!.Q กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเนื 6อหาน่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

รวมคะแนนสว่นของการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

M.! ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษรชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย เหมาะสม 

M.M ออกแบบหน้าจอเหมาะสมเอื 6อเฟื6อตอ่การเรียนรู้ สดัสว่นเหมาะสม สวยงาม 

M.P คณุภาพของสื:อวิดีโอมีความชดัเจน เหมาะสม 

M.Q คณุภาพเสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 

รวมคะแนนสว่นของสว่นประกอบด้าน MULTIMEDIA

รวมคา่เฉลี:ย 

คา่เฉลี(ยความคิดเห็นของผู้ เชี(ยวชาญที(มีตอ่สื(อการประยกุต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ด้านสื(อมลัติมีเดีย
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 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการประยุกต์ใช้ Building Information Modeling (BIM) ในการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) แปลผลตามเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้สื ่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่า

ก่อสร้าง ด้านเน้ือหา 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้สื ่อการประยุกต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาค่า

ก่อสร้าง ด้านส่ือมัลติมีเดีย 

 
 

4.37
4.37
4.37

4.43
4.57

4.5
4.4

4.47
4.3

4.43
4.3

4.23
4.27

4.35

!.! มีความน่าสนใจ ให้ข้อมลูพื 6นฐานที::จําเป็น 

รวมคะแนนสว่นของสว่นนําของบทเรียน 

M.!การเรียงลําดบัมีความเข้าใจง่าย 

M.M โครงสร้างของเนื 6อหามีความชดัเจน  

M.P เนื 6อหามีความถกูต้องและเหมาะสม 

M.Q ปริมาณเนื 6อหามีความเหมาะสม 

M.U เนื 6อหามีความชดัเจน เข้าใจง่าย 

M.V สื:อวิดีโอมีความชดัเจน เข้าใจง่าย 

M.W เสียงประกอบวิดีโอมีความชดัเจน 

รวมคะแนนสว่นของเนื 6อหาของบทเรียน 

P.! ใช้ภาษาถกูต้อง เหมาะสม 

P.M สื:อความหมายได้ชดัเจนและเข้าใจง่าย 

รวมคะแนนสว่นของการใช้ภาษา 

รวมคา่เฉลี:ย 

คา่เฉลี(ยของความพงึพอใจของผู้ใช้สื(อการประยกุต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ด้านเนื Fอหา 

4.37

4.43

4.53

4.6

4.48

4.27

4.67

4.53

4.47

4.48

4.48

!.! ออกแบบด้วยระบบตดัตอ่ที:ดี เนื 6อหามีความสมัพนัธ์ตอ่เนื:อง 

!.M สง่เสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

!.P ความยาวของการนําเสนอแตล่ะขั 6นตอนเหมาะสม 

!.Q กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเนื 6อหาน่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

รวมคะแนนสว่นของการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

M.! ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษรชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย เหมาะสม 

M.M ออกแบบหน้าจอเหมาะสมเอื 6อเฟื6อตอ่การเรียนรู้ สดัสว่นเหมาะสม สวยงาม 

M.P คณุภาพของสื:อวิดีโอมีความชดัเจน เหมาะสม 

M.Q คณุภาพเสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 

รวมคะแนนสว่นของสว่นประกอบด้าน MULTIMEDIA

รวมคา่เฉลี:ย 

คา่เฉลี(ยของความพงึพอใจของผู้ใช้สื(อการประยกุต์ใช้ BIM ในการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ด้านสื(อมลัติมีเดีย
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ส่ือานผลการสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหาและผู้เชี ่ยวชาญด้

มัลติมีเดีย 

 ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือมัลติมีเดีย 

  1. ปรับปรุงเร่ืองเสียงบรรยายให้ละเอียดและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

  2. ปรับปรุงเร่ืองตัวอักษรคำบรรยายให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 

การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ในบทนี้กล_าวถึงผลสรุปจากการวิเคราะห]ขWอมูลรวมท้ังปuญหาที่เกิดขึ้นและขWอเสนอต_างๆ ที่ตWองมีการ

ปรับปรุงแกWไขเพ่ิมเติม เพ่ือเปGนประโยชน]และแนวทางในการพัฒนาโครงการใหWมีประสิทธิภาพมากข้ึนต_อไป  

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยขWางตWนพบประเด็นที่น_าสนใจ และนำมาสู_การอภิปรายผล ไดWดังนี้จากการจัดทำสื่อการ

ประยุกต]ใชW BIM ในการประมาณราคา ค_าก_อสรWาง ผลที่วิเคราะห]พบว_า ความคิดเห็นของผูWเชี่ยวชาญที่มีต_อส่ือ

การประยุกต]ใชW BIM  อยู_ในระดับมากที่สุดเมื่อแยกตามดWานเนื้อหาและดWานสื่อมัลติมีเดีย เนื่องจากคณะ

ผูWจัดทำมีการวางแผนกระบวนการจัดทำสื่อค_อนขWางดีและมีการตรวจสอบปรับปรุงสื่ออยู_เสมอ มีการจัดทำ

แบบสอบถาม   ความพึงพอใจของผูWใชWต_อสื่อการประยุกต]ใชW BIM ในการประมาณราคาค_าก_อสรWาง  ผลท่ี

วิเคราะห]พบว_า มีความพึงพอใจต_อสื่อการประยุกต]ใชW BIM ในการประมาณราคาค_าก_อสรWางเมื่อแยกตามดWาน

เนื้อหาและดWานสื่อมัลติมีเดีย อยู_ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เนื่องจาก สื่อการเรียนรูWมีความน_าสนใจ        

มีเน้ือหาค_อนขWางชัดเจนสามารถอธิบายใหWเขWาใจไดWง_าย  

 ข5อเสนอแนะ 

1. ในขั้นตอนการสรWางสื่อมัลติมีเดียจากการใชWโมเดลควรใชWโมเดลที่มีความละเอียดคลWายอาคารหรือ

บWานพักอาศัยใหWมีความเหมือนจริงมากท่ีสุด 

2. ควรมีการเปรียบเทียบในลักษณะโครงการที่หลายหลายขึ้น เช_น งานถนน งานอาคารสูง และนำมา

เปรียบเทียบกับผลของงานท่ีวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัยในอนาคตต_อไป 

3. เพิ ่มขนาดของกลุ _มผู WใชWงานและผู Wเช ี ่ยวชาญ และนำผลการประเมิณมาปรับแกW เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงานวิจัยในอนาคตต_อไป 
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Development of online used phone selling management system 
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บทคัดย'อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 2) 

ศึกษาความพึงพอใจจากผูQที ่ใชQที่มีตSอผลตSอระบบบริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน:โดยการ

ประเมินดQวยแบบสอบถามความพึงพอใจของผูQใชQงาน 

ผลการวิจัยพบวSา 1) การพัฒนาระบบบริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: ขั้นตอนในการ

พัฒนางานวิจัยไดQแกS ศึกษาเอกสารระบบงานที่เกี ่ยวขQอง วางแผนงานพัฒนาระบบ วิเคราะห:ขQอมูล และ

ออกแบบระบบ ภาษาท่ีใชQพัฒนาระบบไดQแกS ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ระบบการ

จัดการฐานขQอมูลโดยใชQมายเอสคิวแอล (MySQL) ระบบที่ไดQสามารถจัดเก็บขQอมูลสมาชิก ขQอมูลสินคQา การ

สั่งซื้อออนไลน: ขQอมูลการชำระเงิน ขQอมูลการสSงสินคQา และสSวนการรายงาน 2) ผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูQใชQที่มีตSอระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: จำนวน 30 คน โดยสำรวจความพึงพอใจของ

ผูQใชQงานโดยแบบสอบถาม ดQานเนื้อหา มีความพึงพอใจอยูSในเกณฑ:มาก คSาเฉลี่ย เทSากับ 4.32 ดQานการ

ออกแบบ มีความพึงพอใจอยูSในเกณฑ:มาก คSาเฉลี่ย เทSากับ4.35 ดQานประสิทธิภาพของระบบ มีความพึงพอใจ

อยูSในเกณฑ:มาก คSาเฉลี่ย เทSากับ 4.27 และดQานการรักษาความปลอดภัยของขQอมูลในระบบ มีความพึงพอใจ

อยูSในเกณฑ:มาก คSาเฉลี่ย เทSากับ 4.28  ผลการวิเคราะห:ขQอมูลไดQแกS คSาเฉลี่ย รQอยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยรวมความพึงพอใจของผูQใชQงานอยูSในระดับมาก 

 

คำสำคัญ :  ระบบบริหารจัดการ  โทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

Abstract 

          The purpose of this research were to: 1) develop management system for selling used 

phones online, and 2)  study the satisfaction of users towards of online used phone selling 

management system assessing with the satisfaction questionnaire for users. 
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    The research findings showed that: 1) development of online used phone selling 

management system. The steps for research include study related documents systems 

planning for system development work data analysis and system design Languages used in 

system development include ( PHP)  and ( HTML) . Manage database system by using MySQL. 

The resulting system can store member information, product information, online ordering, 

payment information, shipping information, and the report. 2) the results of the evaluation of 

the satisfaction of the users towards the online secondhand phone sales management amount 

30 people. From user satisfaction survey by questionnaire. The content, there is a high level 

of satisfaction average as 4.32. The design, there is a high level of satisfaction average as 4.35. 

The system efficiency, there is a high level of satisfaction average as 4.27. The information 

security in the system, there is a high level of satisfaction average as 4.28. The analysis results 

were mean, percentage, standard deviation. Overall, the user satisfaction is at a high level. 

 

Keywords: Management system, online used phone 

 

บทนำ 

ในป�จจุบันเกิดวิกฤติการแพรSระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหQสSงผลกระทบตSอการซ้ือขายโดยตรงท่ีขาย

สินคQาไดQนQอยกวSายอดท่ีเคยทำมา เน่ืองจากสถานการณ:ท่ีตQองป�องกันการติดเช้ือจากโรคหลายคนจึงตQองอยูSบQาน

ทำใหQออกไปใชQชีวิตแบบเดิมไดQนQอยลง เพื่อลดการแพรSระบาดของไวรัส และอาจจะตQองนำเทคโนโลยีเขQามาใชQ

ในการทำงานเพื่อการสื่อสารที่ลดการอยูSรSวมกัน ทั้งในการทำงานจากที่บQานรวมถึงการนำมาสรQางธุรกิจใหมSๆ 

เพื่อความอยูSรอดจากรูปแบบเดิม ๆ จึงจำเป�นจะตQองเพิ่มชSองทางการซื้อขายผSานอินเตอร:เน็ตที่สามารถ

ตอบสนองตSอผูQใชQงาน หรือในการทำธุรกิจใหมSๆ ผSานเทคโนโลยีดิจิทัล (ธนชาติ นุSมนนท:,2563)  

รQานขายโทรศัพท:มือสองnamneungshop ยังไมSมีเทคโนโลยีเขQามาชSวยในการทำงานและจัดการ

ภายในรQานทำใหQเกิดป�ญหาการจดบันทึกจำนวนสินคQาการซื้อขาย และไมSสามารถรูQยอดขายสินคQายQอนหลังไดQ 

มีการคำนวณยอดการขายดQวยตนเอง ในสSวนของการซื้อขายใชQระบบการขายโดยตรงทางหนQารQานเทSานั้น การ

ซื้อขายแบบเดิมลูกคQาที่ใชQบริการสSวนมากจะเป�นลูกคQาที่อยูSแคSในพื้นท่ี การเก็บขQอมูลแบบเกSาใชQสมุดในการ

เก็บบันทึกขQอมูลท้ังหมด ทำใหQขQอมูลอาจจะสูญหายไดQ และการคQนหาขQอมูลยQอนหลังท่ีซับซQอนทำใหQเสียเวลา 

ดังนั ้นการวิจัยครั ้งนี ้จึงทำการศึกษาป�จจัยที ่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสอง

ออนไลน: เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และการติดตSอสื่อสารเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือ

ขายใหQกับลูกคQาอยSางมีประสิทธิภาพ และไดQนำเทคโนโลยีมาประยุกต:ใชQเพื่อพัฒนาเว็บไซต:ใหQมีคุณภาพท่ีสรQาง
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โอกาสในการดำเนิน และขยายธุรกิจการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขQอมูลของธุรกิจในรูปแบบตSางๆ 

(กัณฑมาศ แสงจันทร:,ชลดา เฉลิมพุฒิ,2561) มีการเพิ่มชSองทางการขายและตSอยอดธุรกิจ ลดตQนทุนในการเชSา

พื้นที่การซื้อขาย และลูกคQายังสามารถเขQาใชQบริการไดQ 24 ชั่วโมง จึงนำขQอมูลผลงานวิจัยมาใชQเป�นแนวทางใน

การประกอบธุรกิจและวางแผนพัฒนาธุรกิจการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน:ใหQประสบผลสำเร็จ 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

2. เพื่อศึกษาสSงเสริมเพิ่มชSองทางการซื้อขายใหQสะดวกเขQาถึงกลุSมลูกคQาไดQงSายขึ้นและเพิ่มความพึง

พอใจในการใหQบริการ 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีไดQกำหนดขอบเขตวิจัย ดังน้ี 

 ผูQดูแลระบบ 

สามารถเพ่ิมลบแกQไขขQอมูล ผูQดูแลระบบไดQ 

สามารถเพ่ิมลบแกQไขขQอมูลสมาชิก 

สามารถตรวจสอบขQอมูลสมาชิกท้ังหมด 

 สามารถเพ่ิมลบแกQไขขQอมูลสินคQา 

 สามารถเพ่ิมลบแกQไขขQอมูลประเภทสินคQา 

 สามารถจัดการขQอมูลสินคQาคงเหลือในคลัง 

สามารถตรวจสอบขQอมูลการชำระเงิน 

 สามารถสรุปรายงานการขายสินคQา 

สมาชิก 

สามารถ (login) เขQาสูSหนQาสมาชิก 

สามารถตรวจสอบขQอมูลสมาชิก 

สามารถดูสินคQาและรายละเอียดสินคQา 

สามารถส่ังซ้ือสินคQา 

สามารถยืนยันการส่ังซ้ือสินคQา 

สามารถเพ่ิมลบจำนวนสินคQาท่ีมีอยูSในตะกรQา 

สามารถตรวจสอบการส่ังซ้ือสินคQา 

     สามารถแจQงขQอมูลการชำระเงิน 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยใหQระบุเป�นรายขQอ ดังน้ี 

1. กำหนดประชากรและกลุ'มตัวอย'าง หรือกลุ'มเป\าหมายถูกตQองตามระเบียบวิธีวิจัย 

กลุSมเป�าหมายในครั้งน้ี คือ ผูQทดสอบการใชQงานระบบการบริหารจัดการขายโทศัพท:มือสองออนไลน: กลุSมลูกคQา

จากรQานขายโทรศัพท:namneungshop จำนวน 30คน โดยทำการประเมินความพึงพอใจ 

2. ข้ันตอนในการสรQางและพัฒนางานวิจัย 

2.1 ศึกษาเอกสารและระบบงานท่ีเก่ียวขQอง จาการท่ีไดQศึกษาสถานการณ:ป�ญหาของระบบงาน 

เดิมของรQานขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: เพื่อเป�นแนวทางในการวิเคราะห:และพัฒนาระบบการบริหารการ

จัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: ลูกคQาเดินทางมาซื้อโทรศัพท:ที่รQานซึ่งไมSสะดวกกับลูกคQาเพราะตQอง

เสียเวลาเวลาในการเดินทางจึงไมSสะดวกในชSวงวิกฤติแพรSระบาดไวรัสโควิด-19 ผูQวิจัยจึงไดQพัฒนาระบบขาย

โทรศัพท:มือสองออนไลน:เพ่ือแกQไขป�ญหาดังท่ีไดQกลSาวไวQ 

              2.2 การวางแผนงานพัฒนาระบบ ทำการวางแผนและกำหนดข้ันตอนการดำเนินงาน ขอบเขตของ

ระบบงานท่ีพัฒนา จากการเก็บรวบรวมขQอมูลจากกลุSมตัวอยSางท่ีทำแบบสำรวจความตQองการของระบบรQาน

ขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: จากน้ันนำขQอมูลท่ีไดQมาวิเคราะห:และนำมาออกแบบเว็บไซต: แบSงลำดับการ

ทำงานของเว็บไซต:ภาพท่ี 1  ไดQดังน้ี 

 
 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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             2.3 การวิเคราะห:ขQอมูล คณะผูQวิจัยไดQทำการเก็บรวบรวมขQอมูลงานเดิมของกลุSมซ้ือขายโทรศัพท: 

โดยการสัมภาษณ: และสนทนากลุSมกับผูQนำกลุSมและสมาชิก รวมท้ังผูQท่ีเก่ียวขQองเพ่ือศึกษาบทบาทหนQาท่ีของ

สมาชิกกลุSมและวิธีการบริหารจัดการของกลุSม เพ่ือนำขQอมูลมาวิเคราะห:ความตQองการในการทำงานของระบบ

การบริหารจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: พรQอมจัดหมวดหมูSขQอมูล วิเคราะห:การเดินทางของขQอมูล 

และฐานขQอมูลท่ีเก่ียวขQอง 

 

 
ภาพท่ี 2  แผนภาพแสดงกระแสขQอมูลของระบบการบริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

 2.4 การออกแบบระบบ หลังจากขั้นตอนการวิเคาระห:ขQอมูลเรียบรQอยแลQว คณะผูQวิจัยไดQทำการ

ออกแบบระบบไดQแกS การออกแบบระบบฐานขQอมูลที ่เกี ่ยวขQอง การออกแบบบหนQาจอการแสดงผล ซ่ึง

สอดคลQองกันและรองรับการใชQงานของผูQใชQแตSละประเภท  
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การสมัครสมาชิกเพื่อเขQาใชQงานเว็บไซต:การบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: มีขั้นตอนการทำงาน

ดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 3  หนQาหลักของการใชQงานระบบการบริหารการจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

 จากภาพที่ 3 แสดงถึงการล็อคอินเขQาสูSระบบของสมาชิกเพื่อดูสินคQา รายละเอียดสินคQา หรือสั่งซ้ือ

สินคQา สำหรับผูQใชQงานทั่วไปที่ยังไมSไดQสมัครสมาชิก สามารถดูสินคQา รายละเอียดสินคQาไดQ แตSไมSสามารถสั่งซ้ือ

สินคQาไดQ ตQองทำการสมัครสมาชิกกSอน 

 

 
ภาพท่ี 4  สSวนการยืนยันการการส่ังซ้ือสินคQาระบบการจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 
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จากภาพท่ี 4 สมาชิกสามารถเลือกจำนวนสินคQาท่ีตQองการใสSในตะกรQาสินคQา พรQอมคำนวณราคาสินคQา 

และลบรายการสินคQาไดQ 
 

 
 

ภาพท่ี 5  สSวนการแจQงชำระเงินของสมาชิกระบบการจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

        จากภาพท่ี 5 เม่ือสมาชิกทำการส่ังซ้ือสินคQาเสร็จเรียบรQอยแลQวจะแสดงหนQารายการแจQงชำระเงิน 

สมาชิกกรอกขQอมูลชำระเงิน ประกอบดQวย เลือกบัญชีธนาคารท่ีตQองการโอนเงิน วันท่ีโอนเงิน เวลา จำนวนเงิน

ท่ีโอน หลักฐานการโอนเงิน 
 

          3. ระบุเคร่ืองมือวิจัยต'าง ๆ รวมถึงข้ันตอนการสรQางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยตามหลัก

วิชาการ     

   3.1 เคร่ืองมือท่ีใชQในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

3.1.1) ซอฟแวร: (Software) 

    - โปรแกรม Apache รุSน 3.2.4 

    - โปรแกรม visual studio 

    - โปรแกรมจัดการฐานขQอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 

    - ภาษาคอมพิวเตอร:ท่ีใชQในการพัฒนา ไดQแกS ภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็ม  

      แอล (HTML) 

3.1.2) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตSอระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 
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ผลการวิจัย 

1. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

 
ภาพท่ี 6  สSวนการจัดการขQอมูลสมาชิกของผูQดูแลระบบ ระบบบริหารจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

 จากภาพที่ 6 ผูQดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกQไขขQอมูลสมาชิกไดQ เมื่อผูQดูแลระบบตQองการแกQไขขQอมูล

สมาชิก จะปรากฏแบบฟอร:มการแกQไขขQอมูลสมาชิก จะแสดงรายการที่เราแกQไขขQอมูลไวQประกอบดQวย ช่ือ 

นามสกุล ท่ีอยูS อีเมล เบอร:โทรศัพท: 

 

 
ภาพท่ี 7  สSวนการจัดการรายงานรอชำระเงินของสมาชิก ระบบบริหารจัดการการขายโทรศัพท:มือสอง

ออนไลน: 
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 จากภาพที่ 7 เมื่อเขQาสูSหนQาตรวจสอบรายการรอชำระเงินในหนQาจอการแสดงผลนี้ผูQดูแลระบบสามารถ

ตรวจสอบรายการรอชำระเงินไดQโดย รหัสสมาชิก รหัสการส่ังซ้ือ วันท่ีส่ังซ้ือ ราคา จำนวนวันหลังจากส่ังซ้ือ 
 

 
ภาพท่ี 8  สSวนการจัดการรายงานการชำระเงินของสมาชิก ระบบบริหารจัดการการขายโทรศัพท:มือสอง

ออนไลน: 
 

 จากภาพที่ 8 เมื่อเขQาสูSหนQาตรวจสอบรายการชำระเงินในหนQาจอการแสดงผลนี้ผู Qดูแลระบบสามารถ

ตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิกไดQโดย รหัสการสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ บัญชีธนาคารที่โอนเงิน วันที่โอนเงิน เวลา 

จำนวนเงินท่ีโอน หลักฐานการโอนเงิน 
 

 
ภาพท่ี 9  สSวนการจัดการรายงานสรุปยอดขาย ระบบบริหารจัดการการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 
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 จากภาพท่ี 9 ผูQดูแลระบบสามารถดูรายงานสรุปยอดขายการส่ังซ้ือสินคQา รายวัน รายเดือน รายป�ไดQ 

 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูQใชQท่ีมีตSอระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: รQาน 

namneungshop จำนวน 30คน การวิเคราะห:ขQอมูลไดQแกS การหาคSาเฉลี่ย รQอยละ สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยรวมอยูSในระดับมาก  

ตารางท่ี 1 ผลประเมินความพึงพอใจท่ีมีตQอระบบการบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: 

 

 

3.ด7านประสิทธิภาพของระบบ 𝐱" S.D ระดับความพึงพอใจ 

 1) ความรวดเร็วในการแสดงผลและการใช7งาน 4.27 0.63 มาก 

 2) ความเร็วในการเรียกดูรายงาน 54.2  0.57 มาก 

 3) ความถูกต7องของข7อมูล 4.33 0.54 มาก 

 4) ความปลอดภัยการใช7งาน 4.23 0.50 มาก 

เฉลี่ยรวมด7านประสิทธิภาพระบบ 4.27 0.56 มาก 

 

4.ด7านการรักษาความปลอดภัยของข7อมูลในระบบ 𝐱" S.D ระดับความพึงพอใจ 

 1) กำหนดรหัสผู7ใช7งาน และรหัสผbานในการตรวจสอบผู7เข7าใช7ระบบ 4.40 0.62 มาก 

 2) ตรวจสอบสิทธิ์กbอนเข7าใช7งานของผู7ใช7ในระดับตbางๆ 24.2  0.62 มาก 

1.ด7านเนื้อหา 𝐱" S.D ระดับความพึงพอใจ 

 1) มีการจัดหมวดหมูbให7งbายตbอการค7นหาและทำความเข7าใจ 4.37 0.20 มาก 

 2) แบบฟอรDมกรอกข7อมูลใช7งbายมีความเหมาะสม 4.22 0.15 มาก 

 3) ข7อมูลถูกต7องตามหลักภาษา 4.39 0.21 มาก 

เฉลี่ยรวมด7านเนื้อหา 4.32 0.56 มาก 

2.ด7านการออกแบบ 𝐱" S.D ระดับความพึงพอใจ 

 1) การแสดงผลหน7าจอโดยภาพรวม 4.17 0.64 มาก 

 2) การจัดรูปแบบงbายตbอการอbานและการใช7งาน 4.43 0.67 มาก 

 3) เมนูตbางๆใช7งานงbาย 4.23 0.67 มาก 

 4) พื้นหลังกับสีตัวอักษรการมีความเหมาะสมตbอการอbาน 4.33 0.65 มาก 

 5) ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอbานงbายและเหมาะสม 4.43 0.56 มาก 

เฉลี่ยรวมด7านการออกแบบ 4.35 0.63 มาก 
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 3) ข7อความแจ7งเตือนในด7านการกรอกแบบฟอรDมข7อมูล 4.23 0.73 มาก 

เฉลี่ยรวมรักษาความปลอดภัยของข7อมูลในระบบ 4.28 0.65 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.35 0.60 มาก 

 

เกณฑDการแปลผลจากค'าเฉลี่ยดังน้ี  ใชQในการวิเคราะห:ขQอมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูQใชQงานระบบการ

บริหารการจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน:ไดQแกS คSาเฉลี่ยสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำผลที่ไดQเทียบกับ

เกณฑ:การประเมิน 

 คSาเฉล่ียเทSากับ 4.50 - 5.00 หมายความวSา ระดับมากท่ีสุด 

 คSาเฉล่ียเทSากับ 3.50 - 4.49 หมายความวSา ระดับมาก 

 คSาเฉล่ียเทSากับ 2.50 - 3.49 หมายความวSา ระดับปลานกลาง 

 คSาเฉล่ียเทSากับ 1.50 - 2.49 หมายความวSา ระดับนQอย 

 คSาเฉล่ียเทSากับ 1.00 - 1.49 หมายความวSา ระดับนQอยท่ีสุด 

 

อภิปรายผล  

 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: รQาน namneungshop ดำเนินการตาม

ขั้นตอน เริ่มตQนจากการกำาหนดป�ญหา เก็บรวบรวมขQอมูลที่เกี่ยวขQองกับระบบงาน ทำาการศึกษาความเป�นไป

ไดQของระบบบริหารจัดการขายโทรศัพท:มือสองออนไลน: การวิเคราะห:ระบบงานเดิมเพื่อนำขQอมูลมากำหนด

รูปแบบของระบบงานใหมS ทำการออกแบบระบบการจัดการตSางๆ โดยเริ่มที่การออกแบบฐานขQอมูลใชQมายเอส

คิวแอล (MySQL) เครื่องมือที่ใชQในการวิจัย โปรแกรม visual studio ภาษาคอมพิวเตอร:ที่ใชQในการพัฒนา

ระบบ ไดQแกS ภาษาพีเอชพี )PHP) และภาษาเอชทีเอ็ม )HTML) ประกอบดQวยสSวนการทำงานแบSงตามสิทธิ์การ

ใชQงานจำนวน 3 สSวน คือ 1) สSวนของผูQใชQทั่วไป 2) สSวนสมาชิก 3) สSวนผูQดูแลระบบ ทั้งนี้เนื่องจากระบบมี

องค:ประกอบของระบบการสั่งซื้อสินคQาผSานทางอินเทอร:เน็ต และมีระบบสารสนเทศในการบริการจัดการ จึง

สSงผลใหQระบบในงานวิจัยนี้มีความสอดคลQองกับ ภควัฒน: อยูSวัฒนา (2555) ไดQทำการวิจัยเรื่อง การจัดการ

รQานคQาออนไลน:ดQวยเทคโนโลยีเว็บ พบวSาการสรQางเว็บแอปพลิเคชั ่นสำหรับการสั ่งซื ้อสินคQาผSานทาง

อินเทอร:เน็ต ชSวยเพ่ิมชSองทางการซ้ือขายพรQอมกับใหQบริการขQอมูลขSาวสารตSาง ๆ ใหQทันกับยุคป�จจุบัน 

 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูQใชQจำนวน 30 คน ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ทั้ง 4 ดQาน ดังนี้ 1) ดQานเนื้อหา เฉลี่ยรวมมีคSา 𝐱"	= 4.32 และ S.D = 0.56 อยูSในเกณฑ:ความพึงพอใจมาก 2) 

ดQานการออกแบบ เฉลี ่ยรวมมีคSา 𝐱"	= 4.35 และ S.D = 0.63 อยู Sในเกณฑ:ความพึงพอใจมาก 3) ดQาน

ประสิทธิภาพของระบบ เฉลี่ยรวมมีคSา 𝐱"	= 4.27 และ S.D = 0.56 อยูSในเกณฑ:ความพึงพอใจมาก 4) ดQาน

การรักษาความปลอดภัยของขQอมูลในระบบ เฉลี่ยรวมมีคSา 𝐱"	= 4.28 และ S.D = 0.60 อยูSในเกณฑ:ความพึง
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พอใจมาก สอดคลQองกับ พิชิต วันดี, และนารีรัตน: แสงแดง. (2562) ไดQทำการวิจัยเรื่อง พาณิชย:อิเล็กทรอนิกส:

การขายขQาวของกลุSมขQาวอินทรีย:บQานโคกจาน พบวSา มีผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป�นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

สรุปผลและขQอเสนอแนะ  

1. สำหรับผูQท่ีสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรมในการแสดงผลขQอมูลของเว็ปไซต:ควรพัฒนาใหQเป�นการรองรับ 

การทำงานของโมบายแอปพลิเคชันไดQ 

2. พัฒนาระบบขนสSงใหQมีการติดตามสินคQา ต้ังแตSตQนทางถึงปลายทาง 
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ป"จจัยทางการตลาดที่มีผลต2อการตัดสินใจใช9บริการสมหวังเงินสั่งได9  
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บทคัดย(อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค;เพ่ือศึกษา1) ขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการ 2) ปIจจัยทางการตลาด

และ 3) ความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการใชFบริการ

สมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี กลุJมตัวอยJาง คือ ผูFใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขา

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี จำนวน 400 ตัวอยJาง เคร่ืองมือท่ีใชFคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชFคือ คJาความถ่ี 

รFอยละ คะแนนเฉล่ีย และเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาคJาความสัมพันธ;โดย Pearson  Chi-

square 

กลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปlนเพศชาย อายุ  31-40 ปm  การศึกษาปริญญาตรี  อาชีพขFาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  รายไดF 20,001 - 30,000 บาท ใชFบริการดFานสินเช่ือรถยนต;  ใชFบริการ 11 - 15 คร้ัง/เดือน ผูFมี

อิทธิพลในการตัดสินใจบิดามารดา  ปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการ  โดยภาพรวมอยูJใน

ระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวJา กลุJมตัวอยJางใหFความสำคัญในระดับมากท่ีสุด ไดFแกJ ดFานกระบวนการ

ใหFบริการ รองลงมา ดFานบุคลากร ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย ดFานลักษณะทางกายภาพ ดFานราคา ดFานการ

สJงเสริมการตลาด และดFานผลิตภัณฑ; ผลการวิเคราะห;ความสัมพันธ;ของขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัย

การตลาดท่ีมีผลตJอการใชFบริการ พบวJา ในดFานเพศ อายุ การศึกษา ประเภทการใชFบริการ ความถ่ีการใชF

บริการ ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจ ไมJมีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาด สJวนดFานอาชีพ รายไดF มีความสัมพันธ;

กับปIจจัยการตลาด โดยภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

 

คำสำคัญ  : ปIจจัยทางการตลาด การบริการ สมหวังเงินส่ังไดF  
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Abstract 

The purposes of this research were to study: (1) personal information factors of the 

service users (2) marketing factors and (3) relationship between personal factors of service 

users and marketing factors influencing to use Somwang Ngein Sang Di Service, Muang 

District Branch, Suratthani Province. The sample group was 400 customers using Somwang 

Ngein Sang Di Service, Muang District Branch, Suratthani Province. The research tool was 

questionnaire. The statistics used to data analysis were frequency, percentage, mean score 

and standard deviation.  Testing the hypothesis to find correlation was Pearson Chi-square. 

 Most of the customers were male, age 31-40 years with a bachelor's degree, working 

in civil servants / state enterprise employees, and monthly income 20,001 - 30,000 baht. 

Frequency of car loan services was 11 - 15 times per month. The persons influencing the 

decision to use the service were parents. The overall marketing factors influencing service 

decisions to use the service were at the highest level. The research results were found that 

most of the sample groups gave importance to the highest level, namely service process, 

followed by personnel, distribution channels, physical characteristics, prices, marketing 

promotion, and products. The results of analysis of the relationship between personal 

factors data and the marketing factors influencing to the use the service were found that 

genders, ages, education, service usage type, service frequency and decision makers had no 

relationship with marketing factors. In addition, occupations, and income were related to the 

overall marketing factor at the significance level of .05 

 

Keywords:  Marketing Mix,   Service,  Somwang 

 

บทนำ 

"สมหวัง เงินส่ังไดF" แบรนด;สินเช่ือไมโครไฟแนนซ; ดำเนินการโดยบริษัทไฮเวย; จำกัด บริษัทในกลุJม

ธนาคารทิสโกF ซ่ึงถือเปlนทางเลือกใหมJทางการเงิน เพื่อชJวยใหFประชาชนผูFมีรายไดFนFอยมีโอกาสเขFาถึงแหลJง

เงินทุนจากสถาบันการเงินมืออาชีพมากข้ึน โดยมีคอนเซ็ปต;ของการใหFบริการคือการเป�ดโอกาสในการสรFาง

ความ "สมหวัง" ดFวยบริการทางเงินที่ตอบโจทย;ใหFแกJประชาชนที่มีความจำเปlนตFองใชFเงินในการอุปโภค

บริโภคหรือใชFเปlนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสูJการยกระดับคุณภาพชีวิตใหFดีขึ้น สมหวัง เงินสั่ง

ไดFมีบริการสินเชื ่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท ไดFแกJ รถจักรยานยนต; รถเก�ง รถกระบะ ไปจนถึง
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รถบรรทุก เพียงลูกคFามีรถและมีเลJมทะเบียนก็สามารถขอสินเชื่อไดF โดยมีความแตกตJางอยูJที่ ไดFเงินไว ไมJ

โอนเลJม ลูกคFาทั้งหมดที่ไดFรับอนุมัติสินเชื่อ ไมJตFองโอนเลJมทะเบียนโดยไมJมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนับเปlน

รายแรกในไทยที่สามารถกูFงJายไดFเกิน 100% โดยอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 150%  รับเงินสดทันทีลูกคFาจะ

ไดFรับเงินอยJางรวดเร็วภายใน 1 ชม. หลังไดFรับอนุมัติ ขึ้นอยูJกับประเภทสินเชื่อ ไมJตFองมีผูFค้ำประกันและ

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มตFน 0.55% ตJอเดือน ซึ่งเปlนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ดีที่สุดในระบบปIจจุบัน 

สมหวังเงินส่ังไดF มีสาขามากกวJา 150 สาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ (www.somwang.co.th) 

สินเช่ือรถยนต;น่ังสJวนบุคคลในนาม“สมหวังเงินส่ังไดF” ใหFบริการสินเช่ือรถยนต;น่ังสJวนบุคคลซ่ึงเป�ด

ใหFบริการหลายสาขาเปlนบริการท่ีมีความสามารถในการทำกำไรไดFสูง เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียท่ี เรียกเก็บจากผูF

กูFน้ันผูFกูF สJวนมากไมJไดFใหFความสำคัญมาก ผJอนชำระในแตJละเดือน ผูFกูFสามารถท่ีจะผJอนชำระไดFอยJาง สบาย

มากนFอยเพียงใด ดFวยเหตุน้ีทางธนาคารจึงสามารถท่ีจะกำหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีทำกำไรไดF อยJางสอดคลFองกับ

ตFนทุนในการจัดหาเงินกูFของธนาคารนโยบายการปลJอยสินเช่ือของสถาบันการเงินมีอัตราการเจริญเติบโต

เพ่ิมข้ึน โดยมีปIจจัยท่ีเปlนแรงผลักดันคือสภาพคลJองทางการเงินท่ีมีสูงข้ึน ระดับของหน้ีท่ีไมJกJอใหFเกิดรายไดF

เอ็นพีแอลอยูJในระดับต่ำ ผูFบริโภคมีความตFองการสินเช่ือสJวนบุคคลมากข้ึน อันเปlนผลมาจากเศรษฐกิจของ

ประเทศอยูJในฟ��นตัว แนวโนFมการแขJงขันสินเช่ือสJวนบุคคลมีการแขJงขันท่ีรุนแรงเน่ืองจาก มีกลุJมลูกคFา

เป�าหมายจำนวนมาก สถาบันการเงินตJางใหFความสนใจในการใหFบริการสินเช่ือสJวนบุคคลมากข้ึน มีการแยJงชิง

สJวนแบJงการตลาด โดยการใชFกลยุทธ;การตลาดตJางๆ เชJน เทคโนโลยีและบริการท่ีทันสมัย การโฆษณาชวนเช่ือ 

การไดFรับสJวนลดดอกเบ้ียและคJาธรรมเนียมตJางๆ อีกท้ังอัตราการเจริญเติบโตของสินเช่ือรถยนต;น่ังสJวนบุคคล 

โดยบริการสินเช่ือสมหวังเงินส่ังไดF มีการบริการดFานสินเช่ือใหFกับลูกคFา ดังตJอน้ี (www.somwang.co.th) 

สินเช่ือรถยนต;มีรถมีเงินทุนกับบริการทะเบียนรถเก�ง รถแลกเงิน อนุมัติงJาย ดอกเบ้ียต่ำ มีเงินสด เงิน

ดJวนใชFไดFทันใจ ไมJตFองโอนเลJม ไมJตFองมีคนค้ำประกัน 

 สินเช่ือรถมอเตอร;ไซค; อุJนใจไดFในยามตFองการใชFจJายฉุกเฉินกับบริการสินเช่ือรถมอเตอร;ไซค; อนุมัติ

งJาย มีเงินสดใชFไดFทันใจ ไมJตFองโอนเลJม ไมJตFองมีคนค้ำประกัน 

 สินเช่ือรถบรรทุกเหมือนมีเงินลFาน รับเงินทุน ขยายกิจการใหFเติบโต กับบริการสินเช่ือทะเบียน

รถบรรทุก 6-12 ลFอและหางพJวง อนุมัติงJาย ดอกเบ้ียต่ำ ไมJตFองโอนทะเบียน 

 สินเช่ือขFาราชการบำนาญ ผูFรับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหนังสือ

รับรองสิทธ์ิบำเหน็จตกทอดเปlนหลักประกัน ใหFไดFมีโอกาสใชFชีวิตแบบท่ีตFองการหลังวัยเกษียณ 

 ประกันภัย ประกันภัยจากสมหวังพบขFอเสนอแผนความคุFมครองท่ีหลากหลายจากผลิตภัณฑ;ในกลุJม

ธนาคารทิสโกF เลือกใหFเหมาะกับรูปแบบการใชFชีวิต ครอบคลุมทุกสถานการณ;ในราคาคJาเบ้ียท่ีเหมาะสม คุFมคJา 

รับผลประโยชน;สูง พรFอมรับปรึกษาเร่ืองประกันจากเจFาหนFาท่ีผูFเช่ียวชาญ     

 สมหวังเงินส่ังไดFสาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี  มีการบริการดFานสินเช่ือรถยนต;หลายๆ  
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ประเภทท่ีอยูJในระดับท่ีตFองเปรียบเทียบกับหลายสาขาและหลายสถาบันการเงินอ่ืน  จึงตFองมีการกำหนดกลุJม

ลูกคFาเป�าหมายท่ีชัดเจน  รวมท้ังตFองสรFางประสิทธิภาพการบริการท่ีดีทำใหFลูกคFาประทับใจ เพ่ือใหFลูกคFา

กลับมาใชFบริการอีกในคร้ังตJอไปและเพ่ิมจำนวนลูกคFาท่ีใชFบริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต;ในอนาคต    

 จากท่ีมาและความสำคัญของปIญหาดังกลJาวขFางตFน ทำใหFผูFวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ;

บริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัด     ระหวJางตัวแปรตJางๆ ท่ีมีความเก่ียวขFองกับการตัดสินใจใชF

สุราษฎร;ธานีของลูกคFาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร;ธานี  กลJาวคือผูFวิจัยเลือกศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางความ

แตกตJางในปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการและศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการ

สมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี เพ่ือนำผลการศึกษาท่ีไดFไปใชFประโยชน;ในการสนับสนุน

การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ;และบริการเชิงกลยุทธ;  เพ่ือเพ่ิมจำนวนลูกคFาและเปlนอีกเป�าหมายในการ

ตัดสินใจเลือกใชFบริการ สินเช่ือรถยนต;น่ังสJวนบุคคล สมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี

ตJอไป 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

        1.  เพ่ือศึกษาขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคลของผูFมาใชFบ ริการสมหวังเงิน ส่ังไดF  สาขาอำเภอเมือง                    

จังหวัดสุราษฎร;ธานี 

        2. เพ่ือศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  สาขาอำเภอเมือง                    

จังหวัดสุราษฎร;ธานี  

        3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ;ระหวJางขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการใชF

บริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตดQานเน้ือหา  ประกอบดFวย 

1.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบดFวย ขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคล ไดFแกJ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดFเฉล่ียตJอเดือน ประเภทการใชFบริการ ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือน และผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชF

บริการ 

     1.2  ตัวแปรตาม ประกอบดFวย ขFอมูลปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการเลือกใชFบริการของสมหวัง

เงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานีไดFแกJ  ดFานผลิตภัณฑ; ดFานราคา ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย 

ดFานการสJงเสริมการขาย ดFานบุคลากร ดFานกระบวนการใหFบริการ และดFานลักษณะทางกายภาพ 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1732 ~ 
 

      2. ขอบเขตดQานพ้ืนท่ีและกลุ(มเป\าหมาย 

  กลุJมตัวอยJางท่ีใชFในการศึกษา ไดFแกJ ลูกคFาท่ีมาใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร;ธานี  โดยใชFวิธีการสุJมตัวอยJางแบบบังเอิญและกำหนดขนาดจากการคำนวณสัดสJวนประชากร

ตามแนวทาง Khazanie Ramakant การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชFกลุJมตัวอยJาง  จำนวน 400   คน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปlนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  ศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการใชF

บริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี ซ่ึงไดFกำหนดรายละเอียดและข้ันตอนการวิจัย 

ดังน้ี 

          1. ประชากรและกลุJมตัวอยJาง 

              1.1  ประชากรท่ีใชFในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคFาท่ีมาใชFบริการของสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี 

              1.2  กลุJมตัวอยJางท่ีใชF  เลือกกลุJมตัวอยJางโดยใชFวิธีการสุJมตัวอยJางแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) โดยการกำหนดขนาดของกลุJมตัวอยJาง ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% และคJาความคลาดเคล่ือนจาก

การสุJมตัวอยJาง 5% ของ Khazanie Ramakant  เพ่ือเก็บรวบรวมขFอมูลจากผูFใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขา

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี โดยไมJทราบจำนวนประชากร จึงกำหนดจำนวนกลุJมตัวอยJางโดยการคำนวณ

จากสูตร 

เม่ือ                                n = !(#-!)(&)!

'(
 

N  แทนขนาดของกลุJมตัวอยJาง 

P  แทนคJาเปอร;เซ็นต;ท่ีตFองการจะสุJมจากประชากรท้ังหมด 

E  แทนคJาเปอร;เซ็นต;ความคลาดเคล่ือนจากการสุJมตัวอยJาง  

Z  แทนระดับความเช่ือม่ันท่ีผูFวิจัยกำหนดไวFในท่ีน้ีใชFระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 %  

Z  มีคJาเทJากับ 1.96 

ซ่ึงแทนคJาจากสูตรไดF ดังน้ี 

n =      (0.05) (1-0.05) (1.96) 2 

                                  0.05 2
 

= 384.16     

     = 384  

 การกำหนดเปlนกลุJมตัวอยJางโดยสุJมแบบบังเอิญ  ไดFจำนวนกลุJมตัวอยJาง  384  ตัวอยJาง แตJเพ่ือใหFไดF

ขFอมูลท่ีมีความนJาเช่ือถือมากข้ึน  การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชFกลุJมตัวอยJาง จำนวน  400  คน 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1733 ~ 
 

  2.  เคร่ืองมือท่ีใชFในการวิจัย 

      เคร่ืองมือท่ีใชFในการเก็บรวบรวมขFอมูลคร้ังน้ีเปlนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสรFางตาม

กรอบแนวคิดและสมมติฐานโดยแบJงออกเปlน 3 สJวน ดังน้ี 

     สJวนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับปIจจัยสJวนบุคคลของผูFตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปlนคำถาม

แบบมีคำตอบใหFเลือกหลายคำตอบ  (Multiple  Choice)   มีขFอคำถามจำนวน  8  ขFอ 

     สJวนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขา

อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานีลักษณะแบบสอบถามเปlนแบบตรวจสอบรายการ (Check - list)  มีขFอคำถาม

จำนวน  28  ขFอ 

 3.  สถิติท่ีใชFในการการวิเคราะห;ขFอมูล 

     ในการวิเคราะห;ขFอมูลคร้ังน้ี ผูFวิจัยไดFนำหลักสถิติมาใชFในการวิเคราะห;จากแบบสอบถาม ดังน้ี 

   3.1  ใชFสถิติในการวิเคราะห;คุณภาพเคร่ืองมือ หาความเช่ือม่ัน โดยใชFคJาสัมประสิทธิแอลฟ̈า 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

                    3.2  ใชFสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ไดFแกJ คJาความถ่ี (Frequency) และคJา

รFอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะปIจจัยสJวนบุคคลของกลุJมตัวอยJาง ไดFแกJ ไดFแกJ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดFเฉล่ียตJอเดือน ประเภทการใชFบริการ ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือน และผูFมีอิทธิพล

ในการตัดสินใจใชFบริการของผูFมาใชFบริการของสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานีสJวน

คJาเฉล่ีย (Mean) และคJาสJวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห;ปIจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลตJอการตัดสินใจใชFบริการ ไดFแกJ 1.ผลิตภัณฑ; (Product)  2.ราคา (Price)  3.ชJองทางการจัดจำหนJาย 

(Place)  4. การสJงเสริมการตลาด  (Promotion)  5.บุคลากร (People)  6. กระบวนการ (Process)  7. การ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

  3.3  ใชF Chi-square ทดสอบการวิเคราะห;หาความสัมพันธ;ระหวJางตัวแปรเชิงกลุJม  2  ตัว  

เพ่ือใชFทดสอบความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการ

ตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาขFอมูลปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัด            

สุราษฎร;ธานี พบวJา ลูกคFาท่ีเขFามาใชFบริการสJวนใหญJเปlนเพศชาย มีอายุ 31-40 มีระดับการศึกษาปริญญา มี

อาชีพขFาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดFตJอเดือน 20,001-30,000 ประเภทของการใชFบริการคือบริการ

สินเช่ือรถยนต; ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือนคือ11-15 คร้ัง ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการคือบิดา/

มารดา  
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ผลการศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร;ธานี (ตารางท่ี1) 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขา

อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี  

 

ป_จจัยทางการตลาดท่ีมีผลต(อการตัดสินใจใชQบริการ x$ S.D. ผลลัพธD 

ดFานผลิตภัณฑ; 4.00 0.59 มาก 

ดFานราคา 4.28 0.53 มากท่ีสุด 

ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย 4.38 0.49 มากท่ีสุด 

ดFานการสJงเสริมการตลาด 4.19 0.56 มาก 

ดFานบุคลากร 4.50 0.48 มากท่ีสุด 

ดFานกระบวนการใหFบริการ 4.62 0.48 มากท่ีสุด 

ดFานลักษณะทางกายภาพ 4.31 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.51 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 พบวJา จากการศึกษาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการเลือกใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  

สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี โดยภาพรวม  อยูJในระดับมากท่ีสุด โดยมีคJาเฉล่ียเทJากับ ( =4.32)  

สำหรับผลการพิจารณาเปlนรายดFาน  เรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปนFอยตามเกณฑ;ในการวิเคราะห;และ

แปรผลขFอมูล พบวJาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการเลือกใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  สาขาอำเภอเมืองจังหวัด

สุราษฎร;ธานี  อยูJในระดับมากท่ีสุดไดFแกJ  ดFานกระบวนการใหFบริการ  โดยมีคJาเฉล่ียเทJากับ ( =4.62)   

รองลงมาคือ  ดFานบุคลากร  โดยมีคJาเฉล่ียเทJากับ ( =4.50)  ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย  โดยมีคJาเฉล่ีย

เทJากับ  ( =4.38)  ดFานลักษณะทางกายภาพ  โดยมีคJาเฉล่ียเทJากับ  ( =4.31)  ดFานราคา  โดยมีคJาเฉล่ีย

เทJากับ  ( =4.28)  ดFานการสJงเสริมการตลาด อยูJในระดับมาก โดยมีคJาเฉล่ียเทJากับ ( =4.19)  รองลงมา

คือดFานผลิตภัณฑ; คJาเฉล่ียเทJากับ ( =4.00)  ตามลำดับ 

ผลการศึกษาหาความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชF

บริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี (ตารางท่ี 2)    

 

 

 

X

X

X

X X

X X

X
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   ตารางท่ี 2  ผลการศึกษาหาความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยการตลาดท่ีมีผลตJอการ

ตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี 

 

 

ป#จจัยส(วนบุคคลของผู4ใช4บริการสมหวังเงินสั่งได4   

ป#จจัยทางการตลาดโดยภาพรวม 

ค(าสถิติ𝒙𝟐 Df 
Asymp.Sig              

(2-Sided) 
ผลลัพธY 

เพศ 22.139 27 0.730 ยอมรับ H0 

อายุ 70.437 81 0.793 ยอมรับ H0 

ระดับการศึกษา 65.766 81 0.890 ยอมรับ H0 

อาชีพ 1.839 108 0.000 ปฏิเสธ H0 

รายไดFเฉล่ียตJอเดือน 1.357 108 0.037 ปฏิเสธ H0 

ประเภทของการใชFบริการ 80.363 81 0.499 ยอมรับ H0 

ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือน 76.591 81 0.618 ยอมรับ H0 

ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการ 66.372 81 0.880 ยอมรับ H0 

 

จากตารางท่ี 2 พบวJา จากผลการศึกษาปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการในดFานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประเภทของการใชFบริการ ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือน และผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการ 

ไมJมีความสัมพันธ;กับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร;ธานี สJวนสถานภาพสJวนบุคคลในดFานอาชีพ และรายไดFเฉล่ียตJอเดือน มีความสัมพันธ;กับปIจจัย

การตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี โดยภาพรวม

อยJางมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

 

อภิปรายผล  

          จากการสรุปผลการวิจัยดังกลJาวขFางตFน ผูFวิจัยไดFนำประเด็นปIญหาของการวิจัยนำมาอภิปรายผล

ดังตJอไปน้ี 

1. ขFอมูลเก่ียวกับปIจจัยสJวนบุคคลของผูFใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร; 

ธานี  พบวJา ลูกคFาท่ีเขFามาใชFบริการสJวนใหญJเปlนเพศชาย มีอายุ  31-40  ปm  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพขFาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีรายไดFตJอเดือน 20,001-30,000 บาท ประเภทของการใชFบริการคือ

บริการสินเช่ือรถยนต; ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือนคือ 11-15 คร้ัง ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการคือ

บิดา/มารดา  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1736 ~ 
 

2. ขFอมูลเก่ียวกับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  สาขาอำเภอ 

เมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี  พบวJาปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการเลือกใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  สาขาอำเภอ

เมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานีโดยภาพรวมอยูJในระดับมากท่ีสุด สำหรับผลการพิจารณาเปlนรายดFาน  เรียงลำดับ

คะแนนเฉล่ียจากมากไปนFอยตามเกณฑ;ในการวิเคราะห;และแปรผลขFอมูลพบวJา  ปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอ

การเลือกใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF  สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี  อยูJในระดับมากท่ีสุดไดFแกJ  ดFาน

กระบวนการใหFบริการ  รองลงมาคือดFานบุคลากร  ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย  ดFานลักษณะทางกายภาพ  

ดFานราคา  ดFานการสJงเสริมการตลาดอยูJในระดับมาก รองลงมาคือดFานผลิตภัณฑ; ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลFองกับ

งานวิจัยของ คณาพจน;  (2559) ศึกษาปIจจัยท่ีมีผลตJอการตัดสินใจเลือกใชFบริการสินเช่ือรถยนต;น่ังสJวนบุคคล

ของธนาคารทิสโกF  จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคใตF  พบวJาโดยรวมผูFใชFบริการใหFความสำคัญอยูJในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดFาน  พบวJาผูFใชFบริการใหFความสำคัญในระดับมาก  เรียงตามลำดับคือดFานบุคลากร  ดFาน

ราคา  ดFานกระบวนการใหFบริการ  ดFานผลิตภัณฑ;  ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย  ดFานลักษณะทางกายภาพ  

ยกเวFนดFานการสJงเสริมการตลาด  ผูFใชFบริการใหFความสำคัญอยูJในระดับปานกลาง 

3. ผลการวิเคราะห;หาความสัมพันธ;ระหวJางปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยการตลาดท่ีมีผลตJอการ 

ตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี โดยภาพรวมปIจจัยสJวนบุคคลของ

ผูFใชFบริการในดFานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของการใชFบริการ ความถ่ีในการใชFบริการตJอเดือน และผูF

มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการ ไมJมีความสัมพันธ;กับปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการ

สมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี สJวนสถานภาพสJวนบุคคลในดFานอาชีพและรายไดFเฉล่ีย

ตJอเดือน มีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร;ธานี โดยภาพรวมอยJางมีระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลFองกับงานวิจัย ดลชัย (2560) ศึกษา

เร่ือง ปIจจัยท่ีสJงผลตJอความพึงพอใจในการใชFบริการสินเช่ือรถยนต;  ผลการวิจัยพบวJาปIจจัยท่ีมีความพึงพอใจ

ตJอการใชFบริการสินเช่ือรถยนต;ธนาคารพาณิชย;ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน  1  ปIจจัย  คือ  

ปIจจัยดFานราคาและเง่ือนไขผลิตภัณฑ;  ในขณะท่ีปIจจัยดFานผลิตภัณฑ; และการบริการดFานชJองทางการ

ใหFบริการ  ปIจจัยดFานการสJงเสริมการตลาด  ปIจจัยดFานบุคลากรและลักษณะทางกายภาพ รวมถึงปIจจัยดFาน

กระบวนการและส่ิงอำนวยความสะดวก ไมJสJงผลตJอความพึงพอใจในการใชFบริการสินเช่ือรถยนต;ของธนาคาร

พาณิชย; 

  

สรุปผลและขQอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา พบวJากลุJมตัวอยJางสJวนใหญJเปlนเพศชาย อายุ  31-40 ปm  การศึกษาปริญญาตรี  

อาชีพขFาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายไดF 20,001 - 30,000 บาท  ใชFบริการดFานสินเช่ือรถยนต;  ใชF

บริการ 11 - 15 คร้ัง/เดือน  ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจบิดามารดา  ปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจ
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ใชFบริการ  โดยภาพรวม อยูJในระดับมากท่ีสุด ผลการวิจัยพบวJากลุJมตัวอยJางใหFความสำคัญในระดับมากท่ีสุด 

ไดFแกJ ดFานกระบวนการใหFบริการ รองลงมา ดFานบุคลากร  ดFานชJองทางการจัดจำหนJาย  ดFานลักษณะทาง

กายภาพ  ดFานราคา  ดFานการสJงเสริมการตลาด และดFานผลิตภัณฑ;  ผลการวิเคราะห;ความสัมพันธ;ของขFอมูล

ปIจจัยสJวนบุคคลกับปIจจัยการตลาดท่ีมีผลตJอการใชFบริการ  พบวJาในดFานเพศ อายุ การศึกษา ประเภทการใชF

บริการ ความถ่ีการใชFบริการ ผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจ  ไมJมีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาด สJวนดFานอาชีพ 

รายไดF มีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาด  โดยภาพรวม ณ ระดับนัยสำคัญท่ี 0.05 

         1.ขQอเสนอแนะท่ัวไป 

                   1.1  สถานภาพสJวนบุคคลในดFานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของการใชFบริการ ความถ่ี

ในการใชFบริการตJอเดือน และผูFมีอิทธิพลในการตัดสินใจใชFบริการ ไมJมีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาดท่ีมีผล

ตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี สJวนสถานภาพสJวนบุคคลใน

ดFานอาชีพ รายไดFเฉล่ียตJอเดือน มีความสัมพันธ;กับปIจจัยการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงิน

ส่ังไดF สาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร;ธานี จึงสามารถนำตัวแปรดังกลJาวมารJวมใชFเปlนเกณฑ;ตามลักษณะ

ประชากรศาสตร;ในการแบJงสJวนตลาดและกำหนดกลุJมเป�าหมายไดF จึงจะชJวยทำใหFบริษัทสมหวังเงินส่ังไดFใน

เขตจังหวัดสุราษฎร;ธานีสามารถตอบสนองความตFองการของลูกคFาไดFอยJางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

                  1.2  ปIจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตJอการตัดสินใจใชFบริการสมหวังเงินส่ังไดF สาขาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร;ธานี ท่ีลูกคFาใหFความสำคัญอยูJระดับนFอย ไดFแกJ ดFานการสJงเสริมการตลาดและดFานผลิตภัณฑ;  

ดังน้ัน  จึงควรมีการปรับปรุงท้ังสองดFานน้ีใหFดีย่ิงข้ึนเพ่ือใหFลูกคFาเกิดความพึงพอใจ  เชJน  การจัดเสนอตัว

ผลิตภัณฑ;ใหFมีความนJาสนใจ หรือการเพ่ิมในเร่ืองของการสJงเสริมการขายวิธีการตJางๆเพ่ือดึงดูดกลุJมลูกคFาเกJา  

และลูกคFาใหมJใหFสนใจผลิตภัณฑ;และบริการมากข้ึนและเพ่ิมจำนวนลูกคFาและการพัฒนาการบริการของสมหวัง

เงินส่ังไดFตJอไป  

          2.ขQอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต(อไป 

                  2.1  การวิจัยคร้ังน้ีผูFวิจัยไดFทำการสุJมกลุJมตัวอยJางในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร;ธานี จึงไมJ

สามารถนำผลท่ีไดFจากการวิจัยไปใชFไดFท้ังจังหวัดสุราษฎร;ธานี ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตJอไปจึงควรมี เพ่ิมจำนวน

กลุJมตัวอยJาง เพ่ือใหFเกิดประโยชน;ในการนำขFอมูลไปใชFในการทำงานตJอไดF 

                  2.2  ควรทำการศึกษาในเชิงลึกท้ังในดFานตัวแปร เคร่ืองวิจัย และพ้ืนท่ีในเขตอ่ืนของสุราษฎร;

ธานี หรือในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทสมหวังเงินส่ังไดF มีสาขาต้ังอยูJเพ่ือทำใหFมีฐานขFอมูลท่ีมีประโยชน;ในเชิง

เปรียบเทียบและขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมในมิติตJางๆ ซ่ึงจะมีคุณประโยชน;ตJอการนำมาประยุกต;ใชFไดFจริง

มากข้ึนและเพ่ิมพูนคุณคJาของงานวิจัยใหFมีประโยชน;อยJางแทFจริง ความนJาสนใจและความนJาเช่ือถือมากข้ึน 
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สำเร็จสมบูรณ; ซ่ึงผูFวิจัยขอขอบพระคุณเปlนอยJางสูงไวF ณ โอกาสน้ี 
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 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค;เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดย

การจัดการเรียนรู Dตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลัง

การจัดการเรียนรู Dตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 70 และเพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ประชากร เปVนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ชั้นปWที่ 3 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย ไดDแกR กิจกรรม

การจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; แบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิด

ริเริ ่มและแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; สถิติที ่ใชDในการวิเคราะห;ขDอมูล โดยการทดสอบคRาที (One 

Sample test) วิเคราะห;หาคRาเฉล่ีย และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทาง

คณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 อยRางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปVนรายดDาน พบวRา ดDานความรูDสึก มีคRาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดDาน

ความคิดความเขDาใจและดDานพฤติกรรม ตามลำดับ 
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คำสำคัญ :  ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร; คอนสตรัคติวิสต;  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; 

 

Abstract 

 The purposes of this research were:  to compare creative thinking initiative in 

mathematics before and after using constructivist activity learning, to compare creative 

thinking initiative in mathematics after using constructivist activity learning with criterion and 

to study the attitudes towards mathematics after using constructivist activity learning 

management. The population was 21undergraduate students in the third year of Mathematics 

program.  The instruments were the lesson plan focus on constructivist activity learning, 

creative thinking initiative in Mathematics test and attitude towards mathematics. Statistics for 

data analysis were one sample test, mean and standard deviation. 

 Were found that the creative thinking initiative in mathematics after using higher than 

before using constructivist activity learning, creative thinking initiative in mathematics after 

using constructivist activity learning was higher than criterion at a significance level of .05 and 

after using constructivist activity learning, their attitude towards mathematics, an overall was 

a high level, feeling aspect, aspect of understanding and behavior respectively. 

 

Keywords: Creative Thinking, Constructivist, Attitudes towards mathematics. 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปVนเครื่องมือในการสรDางคน สรDางสังคม และสรDางชาติ เปVนกลไกลหลักในการพัฒนา

กำลังคนใหDมีคุณภาพ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสรDางความไดDเปรียบของประเทศเพื่อการ

แขRงขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใตDระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปVนพลวัต ทั่วโลกจึงใหDความสำคัญและทุRมเท

กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย;ของตนใหDสามารถกDาวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) การ

ดำรงชีวิตอยูRไดDอยRางเปVนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยRางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตDองมี

ทักษะการเรียนรูD 3Rs และ 8Cs คณิตศาสตร;จึงกลายเปVนศาสตร;หนึ่งที่มีความสำคัญและเปVนเครื่องมือท่ี

นำมาใชDในการศึกษาวิทยาศาสตร;ตลอดจนศาสตร;อื่นๆ มีความสำคัญยิ่งตRอการพัฒนาความคิดมนุษย;และเปVน

ประโยชน;ตRอการดำเนินชีวิตชRวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหDดีข้ึน ทำใหDสามารถอยูRรRวมกับผูDอื่นไดDอยRางมีความสุข 

(สถาบันสRงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี[สสวท.], 2555 : 1) 
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ความคิดสรDางสรรค;เปVนหนึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญอยRางมากในสรDางนวัตกรรมใหมRๆใหD

เกิดขึ้น คนที่มีทักษะความคิดสรDางสรรค;จะมีความฉับไว มีความวRองไว ที่รู Dป�ญหาและมองเห็นป�ญหา เปVน

ลักษณะความคิดเอกนัย ความคิดหลากหลาย หลายแงRมุม คิดไดDกวDางไกล โดยลักษณะความคิดในลักษณะน้ี

นำไปสูRความคิดการประดิษฐ;สิ่งแปลกใหมRรวมถึงการคDนพบวิธีการแกDป�ญหาไดDสำเร็จ มี 4 องค;ประกอบไดDแกR 

ความคิดคลRอง ความคิดยืดหยุ Rน ความคิดริเริ ่มและความคิดละเอียดลออ (Guilford ,1967) วิธีการคิด

สรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;เกิดขึ้นไดDดDวยการกระตุDน โดยใชDสัญลักษณ;ทางคณิตศาสตร; จุดประสงค;การ

ปฏิบัติงานที่เหมาะสมการชี้แจงขDอตกลงประกอบดDวยตัวอยRาง จะสามารถทำใหDเด็กมีความคิดสรDางสรรค;มาก

ขึ้น (Anna Craft, 2000) ในการคิด ใชD และตีความคณิตศาสตร;ในบริบทที่หลากหลายรวมถึง การใหDเหตุผล

อยRางเปVนคณิตศาสตร; และการใชDแนวคิด กระบวนการ ขDอเท็จจริงและเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร;ในการ

บรรยาย อธิบาย และทำนายปรากฏการณ;ตRางๆ และเครื่องมือเกี่ยวกับคณิตศาสตร;ในการบรรยาย อธิบาย 

และทำนายปรากฏการณ;ตRางๆ การรูDเรื่องคณิตศาสตร;ชRวยใหDรูDและเขDาใจบทบาทของคณิตศาสตร;ที่มีในโลกทำ

ใหDสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความรูDที่เขDมแข็ง เพื่อจะเปVนพลเมืองที่มีความคิด มีความหRวงใย และสรDางสรรค;

สังคม (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสRงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลยี, 2012) 

ความคิดริเริ่ม เปVนหนึ่งในองค;ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการ ของความคิดสรDางสรรค;ที่ Guilford ไดD

ศึกษาในปW ค.ศ.1967 กลRาววRาความคิดสรDางสรรค;ดDานการคิดริเริ่ม คือความคิดที่แปลกใหมRไมRซ้ำใคร เปVน

ความคิดที่แตกตRางไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มสรDางสรรค;อาจจะมาจากความคิดเดิมที่มีอยูRกRอนแลDว 

นำมาดัดแปลงใหDเปVนสิ่งใหมR ความคิดริเริ่มจึงเปVนสิ่งสำคัญที่ทำใหDผูDเรียนมีจิตนาการผสมผสานกับเหตุผลและ

หาวิธ�การทำใหDเกิดผลงาน กลDาคิด กลDาแสดงออก และ Torrance ไดDศึกษาในปW 1963 กลRาววRา ความคิดริเร่ิม 

หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหมR แตกตRางจากความคิดธรรมดา และไมRซ้ำกับที่มีอยูR สอดคลDองกับการ

จัดการเรียนรูDที ่สRงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาคณิตศาสตร;มีบทบาทสำคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนา

ความคิดมนุษย; ทำใหDมนุษย;มีความคิดสรDางสรรค; คิดอยRางมีเหตุผล เปVนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถ

วิเคราะห;ป�ญหาและประเมินสถานการณ;ไดDอยRางถ่ีถDวนรอบคอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 

การจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; (Constructivist) เปVนอีกหนึ่งการจัดการ

เรียนรูDที่สRงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เปVนการพัฒนาการทางเชาว;ป�ญญาของบุคคล มีการปรับตัวผRานทาง

กระบวนการซึมซับ หรือดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสรDางทางป�ญญา พัฒนาการจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล

เป�ดรับ และซึมซับขDอมูล หรือประสบการณ;ใหมR เขDาไปสัมพันธ; กับความรูDหรือโครงสรDางทาง ป�ญญาที่มีอยูRเดิม 

หากไมRสามารถสัมพันธ; กันไดDจะเกิดสภาวะไมRสมดุลขึ้น บุคคลจะพยายาม ปรับสภาวะใหDอยูRในสภาวะสมดุล

โดยใชDกระบวนการปรับโครงสรDางทางป�ญญาโดยเชื่อวRา คนทุกคนมีการพัฒนาไปตามลำดับขึ้น จากการมี

ปฏิสัมพันธ; และประสบการณ; กับสิ่งแวดลDอมตามธรรมชาติ และประสบการณ; เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและ

คณิตศาสตร; รวมทั้งการถRายทอดความรูD ทางสังคม วุฒิภาวะและกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลน้ัน 
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(Piaget, 1986) และ Vygotsky (1978) ไดDกลRาววRา การจัดกิจกรรมการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; ดังนี้ มนุษย;ไดDรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลDอมตั้งแตRแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลDอมจากธรรมชาติ แลDวก็ยังมี

สิ่งแวดลDอมทางสังคม ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตRละสังคมสรDางขึ้น ดังนั้น สถาบัน สังคมตRาง ๆ เริ่มตั้งแตRครอบครัว

จะมีอิทธิพลตRอพัฒนาการทางเชาว;ป�ญญาของแตRละบุคล นอกจากนั้น ภาษายังเปVนเครื่องมือสำคัญของการคิด 

และพัฒนาเชาว;ป�ญญาข้ันสูง พัฒนาการ 33 ทางภาษา และทางความคิดของเด็ก เร่ิมดDวยการพัฒนาท่ีแยกจาก

กัน แตRเมื่ออายุมากขึ้น พัฒนาการทั้งสองดDานจะเปVนไปแบบรวมกัน มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสรDางแรงจูงใจ ข้ัน

ทบทวนความรูDเดิม ขั้นจัดโครงสรDางแนวคิดใหมR ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูD ขั้นสะทDอนความคิด ขั้นประเมินผล 

คอนสตรัคติวิสต;เปVนหนึ่งในปรัชญาของวิจัยในทางจิตวิทยาในคณิตศาสตร;ศึกษา ในงานวิจัยของ Piaget and 

Glasersfeld พยายามชี้ใหDเห็นความแตกตRางบางสRวนของจิตวิทยา การศึกษาและผลลัพธ;ญาณวิทยาของ

ทฤษฎีของพวกเขา ประกอบดDวยปรัชญาของคณิตศาสตร; ความคิดของเรื่องการรับรูD และความสัมพันธ;บริบท

ทางสังคม (Paul Ernest, 1993) การจัดการเรียนรูDโดยใชDแนวคิดคอนสตรัคติวิสต; มีผลกระทบเชิงบวกแกR

นักเรียนและคุณครู (Sertel Altun, 2007) 

จากเหตุผลดังกลRาวผูDวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร;  ในรายวิชาการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน หมูRเรียน 

5911205 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปWที่ 3 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; คณะวิทยาศาสตร; จึงไดDจัดทำ

กิจกรรมการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; เพื่อประโยชน;แกRอาจารย;ในการนำรูปแบบการสอน

ดังกลRาวไปใชDพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ ่ม ของนักศึกษาไดDอยRางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อใหDนักศึกษามีเจตคติที่ดีตRอรายวิชา การเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จะไดDเปVนแนวทางใหDกับนักศึกษาครูใหDมีคุณภาพ ในการออกแบบการเรียนการ

สอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนในระดับโรงเรียนตRอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 70 

  3. เพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; หลังสูงกวRากRอนเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;สูงกวRาเกณฑ; 

รDอยละ 70 

  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 ประชากรและกลุRมตัวอยRาง 

  ประชากร เปVนนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; คณะวิทยาศาสตร; มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 2 ปWการศึกษา 2562 

  กลุ RมตัวอยRาง เปVนนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;ช ั ้นปWที ่  3 คณะวิทยาศาสตร;

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในภาคเรียนที ่ 2 ปWการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน ไดDแกR หมู Rเรียน 

6111208 

 ดDานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชDเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม โดยการ

จัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; ตามหลักสูตรครุศาสตร;บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ในรายวิชาการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ซ่ึงการ

วิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน เปVนสาระท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง ปW 60) 

 ดDานตัวแปร 

  ตัวแปรตDน ไดDแกR    - การจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต; 

  ตัวแปรตาม ไดDแกR  - ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

      - เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; 

 ดDานระยะเวลา 

  ดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปWการศึกษา 2562 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1.  เครื่องมือที่ใชDในการทำวิจัย ไดDแกR กิจกรรมจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; แบบ

วัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่มและแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; รายละเอียด

ดังน้ี 

  1.1 กิจกรรมพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; เก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะ

เปVนระดับโรงเรียน จำนวน มี 6 ข้ันตอน 12 ช่ัวโมง 

1.กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค ณิตศาสตร; โดยใชDการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; เก่ียวกับการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จำนวน 12 ช่ัวโมง มี 

6 ข้ันตอน คือ  

ข้ันท่ี 1 ข้ันสรDางแรงจูงใจ คือ จัดกิจกรรมหรือต้ังคำถามใหDนักศึกษาเกิด  

แรงจูงใจและความสนใจในการเรียน โดยกิจกรรมหรือคำถามท่ีจัดข้ึนน้ันจะเปVนการเตรียมความพรDอมกRอนเขDา

สูRเน้ือหา 

ข้ันท่ี 2 ข้ันทบทวนความรูDเดิม คือ ใหDนักศึกษาทำแบบทดสอบกRอนเรียนหรือ  

กิจกรรมท่ีอาจารย;และนักศึกษากันออกแบบเพ่ือทบทวนความรูDเดิมท่ีเคยเรียนผRานมาแลDว เพ่ือเตรียมความ

พรDอมในการเรียนเน้ือหาใหมR 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดโครงสรDางแนวคิดใหมR คือ เปVนข้ันท่ีอาจารย;ใหDนักศึกษาทำกิจกรรม

เพ่ือใหDนักเรียนเขDาใจเน้ือหา เชRน ใหDนักเรียนทำกิจกรรมกลุRม เปVนตDน โดยใชDส่ือประกอบการสอนในการทำ

กิจกรรม 

   ข้ันท่ี 4 ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูD ค ือ เปVนข้ันท่ีใหDนักศึกษาไดDมีการแลกเปล่ียนเรียนรูD 

ความคิด วิธีการ กระบวนการคิดตRาง ๆ เพ่ือแสดงความรูDความเขDาใจท่ีมีอยูRของนักศึกษา โดยการใหDนักศึกษา

ทำใบงานหรือใบกิจกรรมและนำมาอภิปรายรRวมกัน 

   ข้ันท่ี 5 ข้ันสะทDอนความคิด คือ อาจารย;ใหDนักศึกษาแสดงความคิ ดเห็นจากส่ิงท่ีไดD

เรียนรูDและปฏิบัติจากช่ัวโมงเรียนช่ัวโมงน้ัน 

ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล คือ เปVนข้ันท่ีอาจารย;ประเมินจากการทแบบทดสอบ  

และจากการสังเกตพฤติกรรมในการรRวมกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูDในเร่ืองท่ีเรียนวRาเปVนไปตาม

เกณฑ;ท่ีต้ังไวDหรือไมR และเพ่ือเปVนขDอมูลยDอนกลับในการสอนซRอมเสริมนักศึกษาท่ีไมRผRานจุดประสงค;การเรียนรูD

  1.2  แบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม เร่ือง การออกแบบการ 

เรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน  
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   1.2.1  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับเร่ือง การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ปรับปรุงปW 2560) กลุRมสาระการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตร;  

   1.2.2  สรDางแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม เร่ืองการ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน จำนวน 4 ขDอ 

   1.2.3  นำไปทดลองใชDกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ช้ันปWท่ี 4 ปWการศึกษา 

2562 จำนวน 28 คน แลDวนำมาหาคRาความเช่ือม่ันโดยวิธีการของครอนบาค(Cronbach’s alpha)  มีคRา

เทRากับ 0.81 คRาความยากงRาย พบวRา มีคRาอยูRระหวRาง 0.62 – 0.73 และคRาอำนาจจำแนก พบวRา มีคRาอยูR

ระหวRาง 0.20 – 0.30 

  1.3  แบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร; เปVนแบบมาตราสRวนประมาณคRา 5 ระดับ ตามแบบ

ของลิเคอร;ท (Likert scale) จำนวน 10 ขDอ นำไปทดลองใชDกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ช้ันปWท่ี 2 ปW

การศึกษา 2562 จำนวน 28 คน นำมาหาคRาความเช่ือม่ันโดยใชDสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีคRาเทRากับ 0.85  

 2.  การเก็บรวบรวมขDอมูลมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 

  2.1 นักศึกษาทำแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม เรื่อง การ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนกRอนการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

  2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; จำนวน 12 ช่ัวโมง  

  2.3 นักศึกษาทำแบบวัดความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม เรื่อง การ

ออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;    

2.4 นักศึกษาทำแบบวัดเจตคติตRอการเรียนคณิตศาสตร;ท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึน  

2.5 นำคะแนนจากการเก็บขDอมูลท้ังหมด มาวิเคราะห;ขDอมูลดDวยวิธีการทางสถิติ 

3.  การวิเคราะห;ขDอมูล  

3.1 การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิมกRอนและ 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรม

วิชาคณิตศาสตร; ใชDการทดสอบคRาที (t-test dependent) โดยใชDโปรแกรม Statistics Package for the 

Social Sciences (SPSS) 

  3.2  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่มหลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับ

เกณฑ;รDอยละ 70 ใชDการทดสอบคRาที (One Sample test) 
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การใหDคะแนนความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิมนตามสัดสRวน 

ของความถี่ของคำตอบที่กลุRมตัวอยRางตอบคำถาม คำถามใดกลุRมตัวอยRางตอบซ้ำกันมาก ๆ จะไดDคะแนนนDอย

หรือไมRไดDคะแนนเลย ถDาคำตอบไมRซ้ำกับคนอ่ืน หรือซ้ำกับคนอ่ืนนDอยจะไดDคะแนนมากข้ึน  

เกณฑ;การใหDคะแนนดังน้ี 

   คำตอบซ้ำกัน 29 % ข้ึนไป (ซ้ำ 7 คนข้ึนไป)  ใหD 0 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 20 - 28 % (ซ้ำ 5 - 6 คน)  ใหD 1 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 10 - 19 % (ซ้ำ 3 - 4 คน)  ใหD 2 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 4 - 9 % (ซ้ำ 1 - 2 คน)  ใหD 3 คะแนน 

   คำตอบซ้ำกัน 0 % (ไมRซ้ำใครเลย)   ใหD 4 คะแนน 

การแปลผลรDอยละดังน้ี 

   รDอยละ 80 ข้ึนไป มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;มากท่ีสุด 

   รDอยละ 70 - 79   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;มาก 

   รDอยละ 60 - 69   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ปานกลาง 

   รDอยละ 50 - 59   มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;นDอย 

   ต่ำกวRารDอยละ 50  มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;นDอยท่ีสุด 

3.3  การศึกษาแบบวัดเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; ใชDการวิเคราะห;หาคRาเฉลี่ย ( �̅�) และสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ;การใหD

คะแนนดังน้ี 

การแปลผลคRาเฉล่ียดังน้ี 

   4.50 - 5.00 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับมากท่ีสุด 

   3.50 - 4.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับมาก 

   2.50 - 3.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับปานกลาง 

   1.50 - 2.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับนDอย 

   1.00 - 1.49 หมายถึง  เจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;ระดับนDอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

  การพัฒนาความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; ผู Dวิจัยดำเนินการ

วิเคราะห;ขDอมูล 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 การเปรียบเทียบความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรDดWานความคิดริเร่ิม โดยการจัดการเรียนรูWตาม 

  แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD  

  ก(อนและหลังเรียน 

ตารางท่ี 1  ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม โดยการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎี 

    คอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลังเรียน 

ความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรD 

ดWานความคิดริเร่ิม 

จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 
x" S.D. t Sig. 

กRอนการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต; 
21 16 8.46 1.52  

8.12 .000 
หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต; 
21 16 12.43 1.73 

  p < .05 

 จากตารางท่ี 1  พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;

ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; อยRาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคRา t = 8.12 และค Sig. = .000 

  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดสรWางสรรคDทางคณิตศาสตรDดWานความคิดริเร่ิม หลังการการจัดการเรียนรูW 

  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตDสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD  

  กับเกณฑDรWอยละ 70 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม หลังการจัดการเรียนรูDตาม 

     แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;   

     กับเกณฑ;รDอยละ 70  

ความคิดสรWางสรรคD

ทางคณิตศาสตรD 

ดWานความคิดริเร่ิม 

n k  S.D t Sig แปล 

หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต; 

21 16 12.43 1.73 4.32  .000 มาก 

             p < .05 

X
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 จากตารางท่ี 2 พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม หลังการจัดการเรียนรูD

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; คะแนนโดยเฉล่ียเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 (k = 16 คะแนน) 

อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทRากับ 1.73 คRา t = 4.32 และ Sig. =.000 

 

ตอนท่ี 3 การศึกษาเจตคติต(อวิชาคณิตศาสตรDหลังการจัดการเรียนรูWตามแนวคิดทฤษฎีคอน 

 สตรัคติวิสตD สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรD 

ตารางท่ี 3  แสดงคRาเฉล่ีย ( ) และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;  

              หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; 

X

เจตคติต(อวิชาคณิตศาสตรD  S.D. ความหมาย 

ดWานความคิดความเขWาใจ 4.29 0.66 มาก 

1.  ความรูDเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนท่ีฉันไดDรับสามารถนำไปใชD

ในช้ันเรียนระดับข้ันพ้ืนฐานไดD 

4.53 0.52 

มากท่ีสุด 

2.  การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความ

นRาจะเปVนระดับโรงเรียนงRายสำหรับฉัน 

4.22 0.61 
มาก 

3.  ฉันคิดวRาการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ยาก มีความซับซDอน และนRาเบ่ือ 

4.12 0.86 
มาก 

ดWานพฤติกรรม 4.14 0.69 มาก 

4.  ฉันอยากการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและ

ความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนใหDมากกวRาน้ี 

3.80 0.57 
มาก 

5.  ฉันมีความกระตือรือรDนในการคDนควDาหาความรูDเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะ

เปVนระดับโรงเรียนอยูRเสมอ 

4.05 0.74 

มาก 

6.  ฉันมักจะหลีกเล่ียงการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนในเน้ือหาท่ีไมRคุDนเคย 

4.25 0.70 
มาก 

7.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนการ

วิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนใหDเพ่ือนๆฟ�ง 

 

4.42 0.75 

มาก 

X
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จากตารางท่ี 3 พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร;มีเจตคติตRอวิชา

คณิตศาสตร; หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก (�̅� = 22.4	

และ	𝑆. 𝐷. = 65.0) เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDานความคิดความเขDาใจ มีคRาเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 29.4	และ

	𝑆. 𝐷. = 66.0) รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก (�̅� = 23.4	และ	𝑆. 𝐷. = 61.0) และ ดDานพฤติกรรม  (�̅� =

14.4	และ	𝑆. 𝐷. = 69.0) ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล  

  1.  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอนและหลัง

เรียน เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน ตามสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงปW 2560) กลุRมสาระการเรียนรูDวิชาคณิตศาสตร; 

สาระที่ 3 การวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVน เนื้อหาคณิตศาสตร;ชั้นประถมศึกษาปWที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปWที่ 6 ไดDแกR ประกอบดDวยเนื้อหาดังตRอไปนี้ การวิเคราะห;ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน เรียนรูD

เกี ่ยวกับการวิเคราะห;ขDอมูล การกำหนดประเด็น การเขียนขDอคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บ

รวบรวมขDอมูล การนำเสนอขDอมูล คRากลางและการกระจายของขDอมูล การวิเคราะห;และการแปลความขDอมูล 

การสำรวจความคิดเห็น ความนRาจะเปVน การจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; มี 6 ขั้นตอน 

ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสรDางแรงจูงใจ คือ จัดกิจกรรมหรือตั้งคำถามใหDนักศึกษาเกิดแรงจูงใจและความสนใจในการ

เรียน โดยกิจกรรมหรือคำถามที่จัดขึ้นนั้นจะเปVนการเตรียมความพรDอมกRอนเขDาสูRเนื้อหา ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวน

ความรูDเดิม คือ ใหDนักศึกษาทำแบบทดสอบกRอนเรียนหรือกิจกรรมที่อาจารย;และนักศึกษากันออกแบบเพ่ือ

ทบทวนความรูDเดิมที่เคยเรียนผRานมาแลDว เพื่อเตรียมความพรDอมในการเรียนเนื้อหาใหมR ขั ้นที่ 3 ขั้นจัด

โครงสรDางแนวคิดใหมR คือ เปVนขั้นที่อาจารย;ใหDนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อใหDนักเรียนเขDาใจเนื้อหา เชRน ใหD

ดWานความรูWสึก 4.23 0.61 มาก 

8.  การออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;ขDอมูลและความ

นRาจะเปVนระดับโรงเรียนมีความนRาสนใจ 

4.62 0.69 
มากท่ีสุด 

9.  ฉันรูDสึกสนุกเม่ือไดDออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียนรRวมกับเพ่ือน 

4.03 0.52 
มาก 

10.  ฉันมีความสุขกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห;

ขDอมูลและความนRาจะเปVนระดับโรงเรียน 

4.05 0.62 
มาก 

รวม 4.22 0.65 มาก 
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นักเรียนทำกิจกรรมกลุRม เปVนตDน โดยใชDสื่อประกอบการสอนในการทำกิจกรรม ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรูD 

คือ เปVนขั้นที่ใหDนักศึกษาไดDมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูD ความคิด วิธีการ กระบวนการคิดตRาง ๆ เพื่อแสดงความรูD

ความเขDาใจที่มีอยูRของนักศึกษา โดยการใหDนักศึกษาทำใบงานหรือใบกิจกรรมและนำมาอภิปรายรRวมกัน ขั้นท่ี 

5 ขั้นสะทDอนความคิด คือ อาจารย;ใหDนักศึกษาแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ไดDเรียนรูDและปฏิบัติจากชั่วโมงเรียน

ชั่วโมงนั้น ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล คือ เปVนขั้นที่อาจารย;ประเมินจากการทแบบทดสอบและจากการสังเกต

พฤติกรรมในการรRวมกิจกรรมในช้ันเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูDในเร่ืองท่ีเรียนวRาเปVนไปตามเกณฑ;ท่ีต้ังไวDหรือไมR 

และเพ่ือเปVนขDอมูลยDอนกลับในการสอนซRอมเสริมนักศึกษาท่ีไมRผRานจุดประสงค;การเรียนรูD (สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2560 : 3) และ Driver and Bell 1986 : 20) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการ

เรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลDองกับ Mercer, 

Cecil D.; And Others (1996 : 147-156) ไดDศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร;ตามแนวคอนสตรัคติ

วิสต;สำหรับผูDเรียนที่หลากหลาย มีการแบRงหDองเรียนปกติและการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัค

ติวิสต; พบวRา มีความสัมพันธ;ของครูและนักเรียน ความตDองการของการเรียนรูDแบบคอนสตรัคติวิสต;ในการ

จัดการเรียนรูDคณิตศาสตร; และมีความคิดสรDางสรรค;ดีขึ้น และสอดคลDองกับงานวิจัยของ นางชุลีมาตร บรรณ

จงส; (2553) พบวRา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องความนRาจะเปVน วิชาคณิตศาสตร; ของกลุRมที่สอน

โดยใชDบทเรียนออนไลน;ตามแนวคิดทฤษฏีการสรDางองค;ความรูDดDวยตนเองสูงกวRากลุRมที่สอนแบบปกติ อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับเกณฑ;รDอยละ 

70 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 70 อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลDองกับ Paul Ernest (1993 : 87-93) พบวRา คอนสตรัคติวิสต;เปVนหน่ึง

ในปรัชญาของวิจัยในจิตวิทยาในคณิตศาสตร;ศึกษา อยRางไรก็ตามมีความยากในการอDางอิง ในงานวิจัยน้ีจะ

อDางอิงของ Piaget and Glasersfeld และพยายามเห็นความแตกตRางบางสRวนของจิตวิทยา การศึกษาและ

ผลลัพธ;ญาณวิทยาของทฤษฏีของพวกเขา ประกอบดDวย การระบุของปรัชญาของคณิตศาสตร;ทDายที่สุด 

ความคิดของเร่ืองการรับรูD และความสัมพันธ;บริบททางสังคมไดDรับการตรวจสอบอยRางย่ิง 

 3.  เพื่อศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDานความคิดความเขDาใจ 

มีคRาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก และดDานพฤติกรรม ตามลำดับ อมรินทร; อำพลพงษ; (2559) 
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พบวRา เจตคติที่มีตRอวิชาคณิตศาสตร;ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ไดDรับการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูD

คอนสตรัคติวิสต;บนเครือขRายอินเตอร;เน็ตเทียบผRานเกณฑ;เฉลี่ย 3.5 และสอดคลDองกับวิจัยของ จารุวรรณ ศรี

สวัสดิ์และสถาพร ขันโต (2555) พบวRา เจตคติตRอการเรียนวิชาคณิตศาสตร; ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 1 

หลังไดDรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตร;โดยใชDรูปแบบการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติ

วิสต;  เร่ือง เลขยกกำลัง  พบวRา โดยภาพรวมอยูRในระดับมากท่ีสุด (x ̅ = 4.54) 

 

สรุปผลและขWอเสนอแนะ  

  1.  สรุปผลการวิจัย 

    1.1  การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม โดยการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กRอน

และหลังเรียน พบวRา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีความคิดสรDางสรรค;ทาง

คณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังสูงกวRากRอนการจัดการเรียนรูDแบบสรDางองค;ความรูDคอนสตรัคติวิสต;อยRางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

   1.2 การเปรียบเทียบความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเริ่ม หลังการจัดการ

เรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; กับ

เกณฑ;รDอยละ 70 จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน พบวRา ความคิดสรDางสรรค;ทางคณิตศาสตร;ดDานความคิดริเร่ิม 

หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;มีคะแนนโดยเฉลี่ยเทRากับ 12.43 สูงกวRาเกณฑ;รDอยละ 

70 อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

      1.3  การศึกษาเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต; สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร; มีเจตคติตRอวิชาคณิตศาสตร;หลังการ

จัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต; โดยรวมอยูRในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดDานพบวRา ดDาน

ความคิดความเขDาใจ มีคRาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ ดDานความรูDสึก และดDานพฤติกรรม ตามลำดับ 

  2.  ขDอเสนอแนะ 

2.1  ขDอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชD 

    2.1.1   นักศึกษาสามารถนำไปการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต;

นำไปใชDสอนจริงกับนักเรียนระดับมัธยม 

    2.1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูDควรจะคำนึกถึงบริบทของผูDเรียนที่จะจัดการเรียนรูD

เพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูD 

   2.2  ขDอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตRอไป 

  2.2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูDตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ 
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วิสต;ในลักษณะแตกตRางตามบริบทของผูDเรียนและเนื้อหาวิชา เพื่อใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDอยRางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

   2.2.2 ควรมีวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในดDานอื่นๆ เชRน การแกDป�ญหาทางคณิตศาสตร; 

การคิดวิเคราะห;ทางคณิตศาสตร; และคุณลักษณะอื่นๆ โดยใชDกระบวนการจัดการเรียนรูDที่หลากหลายเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการเรียนรูDอยRางสูงสุด 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคC เพื่อศึกษาปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัคร

ใจและเพื่อศึกษาความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคล และความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดกับพฤติกรรมใน

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กลุQมตัวอยQางที่ใช6 คือ 

ผู6บริโภคที่ใช6รถยนตCสQวนบุคคลที่ซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ ในจังหวัดสุราษฏรCธานี จำนวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช6ในการเก็บรวบรวมข6อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช6ในการวิเคราะหCข6อมูล ได6แกQ คQาความถ่ี   

คQาร6อยละ คQาเฉลี่ย และ คQาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช6สถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ .05  

 ผลการวิจัย พบวQา ปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยูQในระดับมาก และเมื่อแยกเปmนรายด6าน พบวQา มีความคิดเห็นใน

ระดับมากในทุก ๆ ด6าน โดยมากที่สุดด6านชQองทางการจัดจำหนQาย รองลงมาด6านผลิตภัณฑC ด6านการสร6างและ

การนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด6านบุคคล ด6านกระบวนการ ด6านสQงเสริมการตลาด และด6านราคา 

ความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคล ความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาด กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ พบวQา 

ปOจจัยสQวนบุคคล และความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดในภาพรวมและในรายด6านมีความสัมพันธCกับพฤติกรรม

ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัยของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

คำสำคัญ :   ปOจจัยการตลาด  ประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
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Abstract 

 The purposes of this research were to study marketing factors affecting the 

purchase of voluntary auto insurance of Viriyah Insurance Public Company Limited and to 

study the relationship between personal factors marketing factors and behavior in making a 

decision to purchase voluntary auto insurance of Viriyah Insurance Public Company Limited. 

The overall 4 0 0  customers used private cars and bought voluntary auto insurance in Surat 

Thani Province. The tool used for data collection was a questionnaire. The descriptive and 

inferential statistics used for data analysis of frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. Hypothesis test to find the relationship used Chi-square statistic at the statistical 

significance level of .05. 

 Findings indicated that marketing factors affecting the purchase of voluntary auto 

insurance of Viriyah Insurance Public Company Limited were overall at a high level. And when 

considering each side, it was found that there was a high level of opinion in every aspect. The 

distribution channels were the most, followed by products construction, presentation of the 

physical characteristics, personal, process, marketing promotion, and prices. The relationship 

between personal factors and marketing factors influenced the purchase of voluntary auto 

insurance of Viriyah Insurance Public Company Limited. The behavior in making a decision to 

purchase insurance was found that personal factors and the marketing factor correlated with 

the consumers’behavior of purchasing voluntary auto insurance of Viriyah Insurance Public 

Company Limited in Surat Thani Province with statistical significance at the .05 level. 

 

Key words:  Marketing Factor, Voluntary Auto insurance, Viriyah Insurance Public Company  

 Limited 

 

บทนำ  

ตลาดประกันภัยรถยนตC แบQงได6เปmน 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนตCภาคบังคับ (Compulsory) 

และประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ (Voluntary) ซึ่งจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนตCในปF 

2562 ซึ่งมีมูลคQา 144,024 ล6านบาท สามารถแบQงเปmนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนตCภาค

บังคับ 18,497 ล6านบาท คิดเปmน 12.84% และประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ 125,527 ล6านบาท คิดเปmน 

87.16% (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสQงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย . 2563) ซึ่งจะเห็นวQามูลคQา
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เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจมีมูลคQาตลาดท่ีสูงกวQาประกันภัยรถยนตCภาคบังคับ

คQอนข6างมาก จึงเปmนตลาดสำคัญที่บริษัทประกันวินาศภัยตQางๆ ให6ความสนใจในการเข6ามาแยQงชิงสQวนแบQง

ตลาด สQงผลให6มีการแขQงขันกันอยQางรุนแรง โดยแตQละบริษัทมีหลักการคุ 6มครองเดียวกันตามหลักการ

ประกันภัยซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย แตQจะมีความแตกตQางกันในเรื่องของการบริการ ราคา การสQงเสริมการขาย 

และชQองทางการจัดจำหนQาย จากที่กลQาวมาข6างต6น ทัศนคติ การกำหนดสQวนประสมทางการตลาด และการ

กำหนดมาตรฐานในคุณภาพการบริการ การสร6างคุณคQาตราสัญลักษณCให6รู6จัก และจดจำ จะเปmนข6อมูลในการ

ประกอบการตัดสินใจในการทำประกันภัยรถยนตC (ทิพยCสุภา สุวรรณอทาน. 2558). 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหน่ึงของประเทศไทย ท่ีได6รับ

ความไว6วางใจจากลูกค6ามาอยQางตQอเนื่อง ยาวนาน และครองสQวนแบQงตลาดอันดับหนึ่งติดตQอกันเปmนปFที่ 22 

บริษัทได6ดำเนินงานอยQางโปรQงใส ยึดหลัก "ความเปmนธรรม คือ นโยบาย" มาอยQางตQอเนื่อง คุณภาพด6านการ

บริหารองคCกรที่ได6ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค6าที่ยอดเยี่ยม ทำให6ได6รับความไว6วางใจจากลูกค6า ให6

เปmนบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด แตQอยQางไรก็ตาม สภาพการแขQงขันที่รุนแรง เนื่องจากมีผู6เลQนใน

ตลาดเปmนจำนวนมาก ทำให6ปOจจุบันผู6ประกอบการแตQละรายดำเนินธุรกิจได6ยากขึ้น จึงมีความพยายามแขQงขัน

กันในด6านการพัฒนาผลิตภัณฑC การลดคQาเบี ้ยประกันภัย การเสนอโปรโมชั่น และขยายชQองทางการจัด

จำหนQาย ด6วยการขยายสาขาให6ครอบคลุมทั่วประเทศ เข6ารQวมเปmนพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และการ

จำหนQายประกันภัยผQานชQองทางออนไลนCเพื ่อปรับตัวให6สอดคล6องกับพฤติกรรมของผู 6บร ิโภคและ

สภาพแวดล6อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

จากข6อมูลและเหตุผลข6างต6น ผู6วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการ

ซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

เพื่อที่จะได6ทราบวQามีปOจจัยใดบ6างที่สQงผลตQอการตัดสินใจซื้อของผู6บริโภค โดยข6อมูลที่ได6จากการศึกษา 

สามารถนำไปใช6ประโยชนCสำหรับผู6ประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑC และกำหนดกลยุทธCทาง

การตลาด เพื่อให6ตอบสนองตQอความต6องการของผู6บริโภคในปOจจุบัน อันจะสร6างความได6เปรียบในการแขQงขัน

ตQอคูQแขQง รวมถึงผลกาไรในการดาเนินธุรกิจให6เพ่ิมข้ึนตQอไป 

 

วัตถุประสงคCของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย 

จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 
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 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธCระหวQางปOจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตC

ภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

  

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา : ขอบเขตของพ้ืนท่ีในการศึกษาในคร้ังน้ี ได6แกQ พ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎรCธานี  

 ขอบเขตกลุ'มตัวอย'าง : ผู6วิจัยได6กำหนดกลุQมตัวอยQาง ได6แกQ ผู6ซื ้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฏรCธานี ซึ่งไมQทราบจำนวนที่แนQนอน ผู6ศึกษาจึง

ศึกษาวิจัยจากคQาเฉลี่ยประชากร (Population Mean, µ) และไมQทราบจำนวนประชากร โดยกำหนดระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับคQาความคลาดเคลื่อนจากกลุQมตัวอยQางได6 5 % ได6จำนวนกลุQมตัวอยQาง 384 

ตัวอยQาง (ธานินทรC  ศิลป�จารุ, 2555 : 45) แตQเพื่อให6ได6ข6อมูลที่มีความนQาเชื่อถือมากขึ้นและมีสัดสQวนที่ลงตัว 

การศึกษาคร้ังน้ีจึงใช6กลุQมตัวอยQางท้ังส้ิน 400 ตัวอยQาง 

 ขอบเขตเน้ือหา : ผู6วิจัยได6กำหนดการศึกษาตัวแปรท่ีใช6ในการศึกษาได6แกQ  

 ตัวแปรอิสระ 

 - ปOจจัยสQวนบุคคล ได6แกQ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได6เฉลี่ยตQอเดือน ประเภทกรมธรรมC

ประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจท่ีถือครอง และชQองทางในการซ้ือประกันภัยรถยนตC 

 - ปOจจัยทางการตลาด ได6แกQ ปOจจัยด6านผลิตภัณฑC ปOจจัยด6านราคา ปOจจัยด6านชQองทางการจัด

จำหนQาย ปOจจัยด6านการสQงเสริมตลาด ปOจจัยด6านบุคคล ลักษณะทางกายภาพ และด6านกระบวนการ 

 ตัวแปรตาม ได6แกQ การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี แสดงดังภาพท่ี 1  ดังน้ี 
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                 ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง  “ปOจจัยการตลาดที ่มีผลตQอการซื ้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี” ในครั้งนี ้เปmนวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research) ซึ่งใช6แบบสอบถาม (Questionnaire) เปmนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข6อมูล โดยประชากรที่ใช6ใน

การศึกษาครั ้งนี ้ คือ ผู 6บริโภคที่ใช6รถยนตCสQวนบุคคล และซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ ในจังหวัด

สุราษฏรCธานี จำนวน 400  คน ซึ่งผู6ศึกษาได6กำหนดขนาดกลุQมตัวอยQางโดยใช6สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีคQาความคลาดเคลื่อนในระดับนัยสำคัญที่ .05 ซึ่งผู6วิจัยใช6การเก็บ

ข6อมูลกลุ QมตัวอยQางแบบงQาย (Sample Random Sampling : SRS) โดยเน6นกลุ QมตัวอยQางที ่เต็มใจตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะทำให6ผลของการวิจัยนQาเช่ือถือมากท่ีสุด 

 เคร่ืองมือท่ีใช6ในการทำวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ((Questionnaire) โดยแบQงเปmน  3 ตอน ได6แกQ 

ปıจจัยส&วนปรâสมทางการตลาด

- ด$านผลăตภัณฑĭ̀
- ด$านราคา

- ด$านช1องทางการจัดจํา$น1าย

- ด$านการส1งเสรăมการตลาด

- ด$านบุคคล

- ด$านลักษณâทางกายภาพ

- ด$านกรâบวนการ

สถานภาพด5านบุคคล

- เพศ

- อายุ

- อาชåพ
- รâดับการศǻกษา

- รายçด$เฉลå)ยต1อเดือน

- ปรâเภทกรมธรรมĭáทå)ถือครอง

- ช1องทางċนการซdือปรâกันภัย

รถยนตĭ การตัดสăนċจซืdอปรâกันภัยรถยนตĭ
ภาคสมัครċจ ̀ บรăษัท̀ วăรăยâปรâกันภัย ̀
จํากัด̀ (ม(าชน) ของผǽ5บรăčภคċนจัง(วัด

สุราษฎรĭธานå
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 ตอนที่ 1 ข6อมูลของผู6ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได6แกQ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได6เฉลี่ยตQอ

เดือน ประเภทกรมธรรมCประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจที่ถือครอง และชQองทางในการซื้อประกันภัยรถยนตC  

ลักษณะของคำถามเปmนแบบเลือกตอบ จำนวน 7 ข6อ  

 ตอนที่ 2 ข6อมูลเกี่ยวกับปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ ของบริษัท 

วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 29 ข6อ ซ่ึงเปmนแบบมาตราสQวนประมาณคQา 5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 ข6อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี จำนวน 1 ข6อ ซ่ึงเปmนแบบมาตรสQวนประมาณคQา 5 ระดับ 

นำแบบสอบถามที่ผQานการตรวจแก6ไขไปให6ผู6เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทQาน ทำการตรวจสอบความถูกต6อง

ตามเนื้อหาและสอดคล6องกับวัตถุประสงคCของการวิจัย โดยเลือกเฉพาะคQา IOC ของการวิจัยครั้งนี้มีคQาระหวQาง 

0.67 – 1.00 จากนั้นนำข6อเสนอแนะมาปรับปรุงแก6ไข และเสนอตQออาจารยCที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาอีกคร้ัง

หลังจากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุQมตัวอยQาง 30 ชุด โดยวิธีการหาคQาสัมประสิทธ์ิ      

แอลฟ¡า (Alpha Coeffieient) ตามสูตรของ Cronbach’s Alpha ผลการทดสอบได6คQาความเชื่อมั่นเทQากับ 

0.865 ซ่ึงมากกวQา 0.7 แสดงวQาแบบสอบถามมีความเช่ือถือได6 

 การวิเคราะหCข6อมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ใช6 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยข6อมูลสQวน

บุคคลใช6 คQาความถี่ (Frequency) ร6อยละ (Percentage) ข6อมูลเกี่ยวกับปOจจัยการตลาดและการตัดสินใจซ้ือ

ประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

ใช6คQาเฉลี่ย (Mean) สQวนคQาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ใช6ไคสแควรC (Chi-square)  ในการทดสอบความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคล ปOจจัยทาง

การตลาดกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของ

ผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี  

 

ผลการวิจัย 

 1. กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQเปmนเพศหญิง ร6อยละ 50.25 มีอายุ 20-30 ปF และอายุ 31-40 ปF มีจำนวน

เทQากัน ร6อยละ 31.75 มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ6าง  ร6อยละ 46.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร6อยละ 

63.25 มีรายได6 20,001-30,000 บาท ร6อยละ 35.75 ใช6กรมธรรมCประกันภัยประเภท 1 ร6อยละ 73.50และซ้ือ

กรมธรรมCโดยติดตQอบริษัทประกันภัยโดยตรง ร6อยละ 42.00 

  2. ระดับความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดท่ีมีผลตQอการซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวม และในรายด6าน แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   คQาเฉล่ีย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตQอปOจจัยทางการตลาด 

  ท่ีมีผลตQอการซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจโดยภาพรวมและในรายด6าน 

ป[จจัยการตลาด X̄ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ด6านผลิตภัณฑC 4.33 0.63 มาก 

ด6านราคา 3.74 0.98 มาก 

ด6านชQองทางการจัดจำหนQาย 4.40 0.67 มาก 

ด6านสQงเสริมการตลาด 4.09 0.86 มาก 

ด6านบุคคล 4.23 0.74 มาก 

ด6านการสร6างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 4.33 0.74 มาก 

ด6านกระบวนการ 4.19 0.72 มาก 

รวม 4.19 0.63 มาก 

 จากตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดอยูQในระดับมาก 

(X̄=4.19) และเมื่อแยกประเด็นเปmนรายด6าน พบวQา มีความคิดเห็นในระดับมากในทุก ๆ ด6าน โดยมากที่สุดใน

ด6านชQองทางการจัดจำหนQาย (�̅�=4.40) รองลงมาด6านผลิตภัณฑC (�̅�=4.33)  ด6านการสร6างและการนำเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (�̅�=4.33) ด6านบุคคล (�̅�=4.23) ด6านกระบวนการ (�̅�=4.19) ด6านสQงเสริมการตลาด 

(�̅�=4.09) และน6อยท่ีสุดด6านราคา (�̅�=3.74) ตามลำดับ 

 

 3. การตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภค

ในจังหวัดสุราษฎรCธานี แสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  แสดงคQาเฉล่ีย ของระดับการตัดสินใจซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย  

  จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี  

การตัดสินใจ X̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ระดับการตัดสินใจในการซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัคร

ใจ 4.10 1.04 อาจจะซ้ือ 
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 จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นตQอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจบริษัท วิริยะ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา มีระดับการตัดสินใจอยูQในระดับอาจจะ

ซ้ือ (�̅�=4.10) 

 4. ผลวิเคราะหCความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตC

ภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา ปOจจัยสQวนบุคคล

มีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัยของ

ผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี อยQางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ ประกันภัยรถยนตC 

  ภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี 

ป[จจัยส'วนบุคคล 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ 

ค'าสถิติ (X2) Df 
Asymp.Sig 

(2-Sided) 
ผลลัพธC 

เพศ 13.127 4 0.011 ปฏิเสธ HO 

อายุ 37.372 20 0.011 ปฏิเสธ HO 

อาชีพ 44.394 20 0.001 ปฏิเสธ HO 

ระดับการศึกษา 24.356 8 0.002 ปฏิเสธ HO 

รายได6เฉล่ียตQอเดือน 32.609 20 0.037 ปฏิเสธ HO 

กรมธรรมCท่ีถือครองในปOจจุบัน 55.027 16 0.000 ปฏิเสธ HO 

ชQองทางในการซ้ือประกันภัย 60.421 24 0.000 ปฏิเสธ HO 

  

 5. ผลวิเคราะหCความสัมพันธCระหวQางความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตC

ภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาค

สมัครใจ ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา ความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดในภาพรวมและรายด6านมี

ความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) อยQางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 ด6านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู6 และส่ิงประดิษฐC ประจำปF 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1762 ~ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธCระหวQางความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการตัดสินใจ 

  ซ้ือประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 ความคิดเห็นต'อป[จจัยการตลาด 

พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ 

ค'าสถิติ (X2) Df 
Asymp.Sig 

(2-Sided) 
ผลลัพธC 

ด6านผลิตภัณฑC 103.737 12 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านราคา 87.305 16 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านชQองทางการจัดจำหนQาย 93.806 12 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านสQงเสริมการตลาด 119.887 16 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านบุคคล 151.957 16 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านลักษณะทางกายภาพ 61.451 12 0.000 ปฏิเสธ HO 

ด6านกระบวนการ 176.612 16 0.000 ปฏิเสธ HO 

ปOจจัยการตลาดโดยรวม 121.697 12 0.000 ปฏิเสธ HO 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหCความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา ปOจจัย

สQวนบุคคลจำแนกตามเพศมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล6องกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ อรุณวิภาดา (2558)  

ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัยที่มีผลตQอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจกับบมจ.สินมั่นคงประกันภัย

สาขานครปฐม ได6แกQ ปOจจัยด6านประชากรศาสตรCคือ เพศหญิง สอดคล6องกับผลการศึกษาของ สุชาดา อินตาพรหม 

(2562) ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัยสQวนบุคคลด6านอายุ ด6านการตQออายุกรมธรรมCประกันภัย มีผลตQอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนตC  และสอดคล6องกับผลการศึกษาของ จรัสลักษณC อูQทรัพยC (2558) ผล

การศึกษาพบวQา ปOจจัยด6านประชากรศาสตรCด6านรายได6เฉลี่ยตQอเดือนมีผลตQอการตัดสินใจซื้อของกลุQมตัวอยQาง

 ความสัมพันธCระหวQางความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พบวQา ความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดใน

ภาพรวมและในรายด6านมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท 

วิริยะประกันภัย ซึ่งสอดคล6องกับผลการศึกษาของ วรการ แสงวิวัฒนCเจริญ (2562) ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัย

สQวนประสมการตลาด ด6านบุคคล มีอิทธิพลตQอการตัดสินใจซื้อซ้ำประกันภัยรถยนตCประเภท 1 ของประชาชน

ในจังหวัดอุตรดิตถC และสอดคล6องผลการศึกษาของ กนกวรรณ อรุณวิภาดา (2558) ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัย
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ที่มีผลตQอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจกับ บมจ.สินมั่นคงประกันภัยสาขานครปฐม ได6แกQ 

ปOจจัยสQวนประสมทางการตลาดด6านราคา ปOจจัยสQวนประสมทางการตลาดด6านการจัดจำหนQายและสอดคล6อง

ผลการศึกษาของ ทิพยCสุภา สุวรรณอทาน (2558) ได6ศึกษา ปOจจัยที่มีอิทธิพลตQอการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัยด6านสQวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตQอ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCของประชากรในกรุงเทพมหานคร และยังสอดคล6องกับผลการศึกษาของ 

จรัสลักษณC อูQทรัพยC (2558)  ผลการศึกษาพบวQา ปOจจัยสQวนประสมทางการตลาดด6านผลิตภัณฑCมีผลตQอการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจของผู6บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นผล

การศึกษาจึงสอดคล6องตามสมมติฐานท่ีต้ังไว6 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQเปmนเพศหญิง ร6อยละ 50.25 มีอายุ 20-30 ปF และอายุ 31-40 ปF มีจำนวน

เทQากัน ร6อยละ 31.75 อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ6าง  ร6อยละ 46.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร6อยละ 

63.25 มีรายได6 20,001-30,000 บาท ร6อยละ 35.75 ใช6กรมธรรมCประกันภัยประเภท 1 ร6อยละ 73.50และซ้ือ

กรมธรรมCโดยติดตQอบริษัทประกันภัยโดยตรง ร6อยละ 42.00 

2. ระดับความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะ

ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดอยูQในระดับมาก (�̅�=4.19) และ

เม่ือแยกประเด็นเปmนรายด6าน พบวQา มีความคิดเห็นในระดับมากในทุก ๆ ด6าน โดยมากท่ีสุดในด6านชQองทางการ

จัดจำหนQาย (�̅�=4.40) รองลงมาด6านผลิตภัณฑC (�̅�=4.33) ด6านการสร6างและการนำเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (�̅�=4.33) ด6านบุคคล (�̅�=4.23) ด6านกระบวนการ (�̅�=4.19) ด6านสQงเสริมการตลาด (�̅�=4.09) และ

น6อยท่ีสุดด6านราคา (�̅�=3.74) ตามลำดับ 

3. ระดับความคิดเห็นตQอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด 

(มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา มีระดับการตัดสินใจอยูQในระดับอาจจะซ้ือ (�̅�=4.10) 

4. ผลวิเคราะหCความสัมพันธCระหวQางปOจจัยสQวนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน) ของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา ปOจจัย

สQวนบุคคลมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะ

ประกันภัยของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี อยQางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ผลวิเคราะหCความสัมพันธCระหวQางความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดที่มีผลตQอการซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนตCภาคสมัครใจของผู6บริโภคในจังหวัดสุราษฎรCธานี พบวQา ความคิดเห็นตQอปOจจัยการตลาดในภาพรวมและ
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รายด6านมีความสัมพันธCกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจ บริษัท วิริยะประกันภัย 

จำกัด (มหาชน) อยQางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขrอเสนอแนะในการนำไปใช6 

 1. บริษัทฯ ต6องมีศูนยCรับแจ6งเหตุท่ีสามารถบริการได6ตลอด 24 ช่ัวโมงใช6บริการได6สะดวก 

 2. บริษัทฯ ควรมีสำนักงานสาขา หรือตัวแทนจำหนQายครอบคลุมเปmนหลักแหลQงในทุกพื ้นท่ี 

ครอบคลุมทั ่วประเทศ เพื ่อสามารถติดตQอสาขา/ตัวแทนได6สะดวก จะเปmนการสร6างความเชื ่อถือให6กับ

ผู6ใช6บริการ 

 3. บริษัทฯ ควรรักษาช่ือเสียงและความนQาเช่ือถือท้ังกับผู6บริโภคและคูQค6า (อูQประกันภัย) 

 4. บริษัทฯ ควรมีฝ¡ายเคลมอุบัติเหตุให6เพียงพอตQอการให6บริการเมื่อลูกค6าประสบอุบัติเหตุ สามารถ

เข6าถึงท่ีเกิดเหตุได6อยQางอยQางรวดเร็ว 

 5. บริษัทฯ ควรมีกรมธรรมCท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตามความต6องการของผู6ใช6บริการ 

 6. บริษัทฯ ควรมีการฝ§กอบรมพนักงานอยQางสม่ำเสมอ เพื่อให6พนักงานมีความชำนาญในการให6

คำแนะนำในรายละเอียดของกรมธรรมCประกันภัยท่ีออกมาใหมQ ๆ ได6 

 7. บริษัทฯ มีส่ิงอำนวยความสะดวกภายในสำนักงานครบครัน 

 8. บริษัทฯ ควรออกแบบชQองทางการจัดจำหนQายให6หลายหลายชQองทาง เพื ่อสะดวกในการซ้ือ

ประกันภัยรถยนตCภาคสมัครใจของ บริษัทฯ 

 

ขrอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

 ควรศึกษาเจาะลึกถึงคุณภาพในการให6บริการ หรือปOญหาในการให6บริการเพื ่อให6ได6ประเด็นท่ี

หลากหลาย ในการปรับปรุงกลยุทธCการให6บริการให6ตรงใจผู6ใช6บริการให6มากย่ิงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู6วิจัยขอขอบพระคุณ นายศักดิ์ณรงคC ชาญชล หัวหน6าสQวนสินไหมทดแทน 

ที่มอบนโยบาย สQงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปใช6เปmนแนวทางสำหรับการให6บริการ เพื่อท่ีบริษัทจะ

ได6เปmนที่ไว6วางใจ  และลูกค6าได6เลือกใช6บริการเปmนอันดับต6น ๆ  รวมทั้งพนักงานและเจ6าหน6าที่ในทุกแผนกท่ี

อำนวยความสะดวก ตลอดจนให6คำแนะนำ ชQวยเหลือด6วยดีมาโดยตลอด และขอขอบพระคุณอาจารยCทัศนียา 

บัวเพ็ชร ท่ีให6ความรู6 หลักการ และคำแนะนำในการทำวิจัยคร้ังน้ี  
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บทคัดย'อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวย

เสียง 2) ผูJพิการ ผูJสูงอายุ และบุคคลทั่วไป ใชJในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท9เคลื่อนที่สำหรับควบคุม

อุปกรณ9ไฟฟMา 3) หาประสิทธิภาพของเครื่องและนำไปทดสอบความพึงพอใจของผูJใชJเครื่อง ซึ่งผลการทดสอบ

สามารถสรุปผลไดJดังน้ี 

ผลการทดสอบพบว[า 1) การทดสอบหาความถูกตJองของเซ็นเซอร9อินฟราเรดทดสอบโดยการส[ง

สัญญาณ 100 ครั้ง มาเพื่อหาความถูกตJองของการส[งสัญญาณอินฟราเรด พบว[าการส[งสัญญาณอินฟราเรดท่ี

ทำการส[งสำเร็จไดJค[าเฉลี่ยรวม คือ 100 ครั้งคิดเป`นรJอยละ 100 2) การทดสอบหาความถูกตJองของการส[ง

คำสั่งเสียง โดยแบ[งออกเป`น 2 ส[วน คือส[วนที่ 1 เป`นการทดสอบหาความถูกตJองของการส[งคำสั่งเสียง โดย

ทดสอบกับ TV ยี่หJอ ACONATIC จำนวน 6 คำสั่ง คำสั่งละ 10 ครั้ง รวม 60 ครั้ง และส[วนที่ 2 เป`นการ

ทดสอบหาความถูกตJองของการส[งคำสั่งเสียง โดยทดสอบกับพัดลมไอเย็น ยี่หJอ HATARI จำนวน 6 คำส่ัง 

คำสั่งละ 10 ครั้ง รวม 60 ครั้ง พบว[าค[าเฉลี่ยความถูกตJองของการส[งคำสั่งเสียงของ TV ทำการส[งสำเร็จ 55 

ครั้งคิดเป`นรJอยละ 91 และพัดลมไอเย็นไดJค[าเฉลี่ยความถูกตJองของคำสั่งเสียงคือ 52 ครั้ง คิดเป`นรJอยละ 86 

เนื ่องจากผู Jทดสอบมีการสั ่งคำสั ่งเสียงที ่ไม[ชัดเจน 3) การทดสอบหาความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมท

เครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง โดยทดสอบเป̀นรายบุคคลคนจำนวน 10 คน มาส[งคำสั่งเสียงจำนวน 10 

คำสั่ง คำสั่งละ 10 คร้ัง รวม 100 ครั้ง พบว[าการทำงานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวย

เสียง สำเร็จไดJทั้งหมด 92 ครั้ง ไม[สำเร็จ 8 ครั้ง คิดเป`นรJอยละ 92 เนื่องจากระหว[างการส[งคำสั่งเสียงมีเสียง

แทรกซJอนทำใหJเกิดขJอผิดพลาด 4) สรุปผลความพึงพอใจของผูJใชJงาน ปรากฏว[า ความพึงพอใจมีค[าเฉล่ีย

เท[ากับ 4.38 อยู[ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นต[างกันนJอยหรือใกลJเคียงกัน 

 

คำสำคัญ :  ชุดควบคุมรีโมท  ส่ังการดJวยเสียง 
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1) design and develop a remote control unit 

for voice-activated appliances, 2) the disabled, the elderly and the general public are used to 

develop mobile applications for controlling electrical devices, and 3) find the performance of 

the machine and to test the satisfaction of the user. The test results can be summarized as 

follows. 

The results showed that 1)  The infrared sensor was tested for accuracy by sending a 

signal 100 times to determine the accuracy of infrared signal transmission.  It was found that 

the infrared signal transmission was successful, the total average was 100 times, or 100% .  2) 

the test for the accuracy of voice command transmission. It is divided into 2 parts: part 1 is a 

Test for the accuracy of sending voice commands by testing with ACONATIC TV brands, 6 

commands, 10 times per order, 60 times in total, and part 2 is a test for the accuracy of send 

a voice command by testing with HATARI air cooler, 6 orders, 10 times per order, total 60 

times, it was found that the average accuracy of the TV sound command sent 55 times, 

accounting for 91 percent and the evaporative fan was the average accuracy of voice 

commands was 52 times, or 86% due to the fact that the testers had unclear voice commands. 

3)  The testing for the accuracy of the remote control units, voice- activated appliances by 

testing individually, 10 people sent 10 voice commands, 10 commands, a total of 100 times. 

Total success was 92 times and 8 times failed, accounting for 92 percent, because during the 

voice command transmission, there was a complication, causing errors. 4)  Conclusion of the 

user's satisfaction, it was revealed that the average satisfaction was 4. 38.  At the most 

satisfaction level and have few or similar opinions. 

 

Keywords: Remote control set, voice control 

 

บทนำ 

 ป�จจุบันประเทศไทยกำลังเขJาสู[สังคมผูJสูงอายุ อีกท้ังท่ัวโลกยังมีแนวโนJมผูJพิการเพ่ิมสูงข้ึนตามลำดับ และ

สถิติขJอมูลคนพิการของกรมส[งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสอดคลองกับการสำรวจของกระทรวง

สาธารณสุขพบว[า ทั่วประเทศมีคนพิการประมาณ 1.9 ลJานคน โดยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดJรับการ

ช[วยเหลือแลJว 1.3 ลJานคน โดยคนพิการส[วนใหญ[เกือบครึ่งเป`นคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร[างกาย 
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(รJอยละ 48.37) รองลงมาคนพิการทางการไดJยิน (รJอยละ 21.43) และคนพิการทางสติป�ญญา (รJอยละ 13.87) 

ตามลำดับ ทั้งนี้คาดการว[าจำนวนคนพิการของไทยจะมีแนวโนJมเพิ่มขึ้น และกลายเป̀นป�ญหาใหญ[ของประเทศ 

(กรมส[งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) จากขJอมูลทางสถิติพบว[า ผูJพิการจำนวนไม[นJอยที่รอการ

ช[วยเหลือจากภาครัฐ และหน[วยงานที่เกี่ยวขJอง จากป�ญหาของผูJสูงอายุและผูJพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ไม[

สามารถเคล่ือนไหวไดJหรือไม[สามารถใชJชีวิตไดJอย[างคนท่ัวไป 

 การที่ผูJพิการนั้นไม[สามารถทำการ เป�ด – ป�ด อุปกรณ9ไฟฟMาต[างๆ ภายในบJานไดJอย[างสะดวก เนื่องจาก

ผูJสูงอายุหลายๆ รายไม[สามารถเดินไดJสะดวก ผูJสูงอายุท่ีสูญเสียทางการเคลื่อนไหว ผูJพิการช[วงล[างที่ไม[

สามารถเดินไดJ ผูJป�วยโรคอัมพาต ผูJป�วยที่พักฟ��นไม[สามารถเคลื่อนร[างกาย รวมไปถึงผูJพิการทางร[างกายที่ไม[มี

นิ้วมือตั้งแต[กำเนิด หรือการที่สูญเสียนิ้วไปจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจากป�ญหาดังกล[าวนั้นจึงจำเป`นตJองมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือช[วยในการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของผูJคนเหล[าน้ัน 

 อีกทั้ง รีโมทในป�จจุบันควบคุมไดJเพียงอุปกรณ9ชิ้นเดียว จึงตJองพกหลายอัน และไดJมีการพัฒนารวม

เครื่องใชJไฟฟMาเป`นรีโมทที่ควบคุมโทรทัศน9กับเครื่องเสียงไดJในตัวเดียว แต[ก็ไม[เพียงพอต[อความตJองการของ

ผูJใชJงานเพราะตJองพกอยู[หลายยี่หJอเหมือนเดิม ดังนั้นผูJวิจัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญต[อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล[าวแลJวว[า มีคุณค[าอย[างยิ่งต[อการพัฒนา และความคุJมทุน

ในการสรJางเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสบายต[อการใชJงานในชีวิตประจำวัน การพัฒนาสรJางชุดควบคุม

รีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง เช[น โทรทัศน9 เครื่องปรับอากาศ พัดลม ซึ่งสั่งการทำงานผ[าน

แอปพลิเคชั่น Google Assistant เพื่อแกJไขป�ญหาที่เกิดขึ้นกับผูJพิการ และผูJสูงอายุตลอดจนบุคคลทั่วไปท่ี

ตJองการใชJงานไดJอย[างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคD 

1. เพ่ือสรJางชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียง 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียง 

3. เพ่ือหาความพึงพอใจของชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียง 

 

ขอบเขต 

1. ขอบเขตดJานประชากรกลุ[มตัวอย[าง 

 1.1 ผูJท่ีใชJงานรีโมทในบJาน ท่ีอาศัยอยู[ในจังหวัดกำแพงเพชร 

 1.2 ผูJพิการทางแขนหรือขา หรือผูJสูงอายุระหว[าง 60 - 80 ป� หรือบุคคลทั่วไป หมู[ศรีเจริญวิลล[า 

ต.สระแกJว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 10 คน 
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2. ขอบเขตดJานระบบ 

 2.1 สามารถควบคุมเคร่ืองใชJไฟฟMาภายในบJานส่ังการทำงานดJวยเสียงไดJ 

 2.2 อุปกรณ9สามารถควบคุมการทำงานผ[านแอปพลิเคช่ันดJวยสมาร9ทโฟนไดJ 

 2.3 โมดูลส[งสัญญาณอินฟราเรดมีระยะทางการส[งสัญญาณ ไม[เกิน 2 เมตร  

 2.4 มุมการปล[อยสัญญาณอินฟราเรดประมาณ 20 องศา 

 

วิธีการดำเนินการ 

1. การออกแบบส่ิงประดิษฐ9 

 1.1 ขั้นตอนการทำงานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาโดยจำนวนอุปกรณ�ที่สามารถควบคุม

ไดJไม[จำกัดจำนวนอุปกรณ9ขึ้นอยู[กับคำสั่งที่เขียนไวJใน NodeMCU จำนวนไม[เกิน 4 MB ในหน[วยความจำแบบ

เฟรช แต[ในการทดลองนี้จะทำการทดสอบจำนวน 2 อุปกรณ9 ไดJแก[  โทรทัศน9ยี่หJอ ACONATIC และพัดลมไอ

เย็นยี่หJอ HATARI เพ่ือสั่งการทำงานดJวยเสียงผ[านแอพพลิเคชั่น Google Assistant โดนผ[านการทำงานของ

เว็บ ifttt ที ่ม ีการต้ังค[าของระบบ Google Assistant เพื ่อเป`นชุดคำสั ่งการทำงานดJวยเสียง และ เว็บ 

Webhooks เป`น เว็บ Service ที่สั ่งขJอมูลชุดคำสั่งการทำงานของ Google Assistant ไปยังแอพพลิเคช่ัน 

Blynk เมื่อแอพพลิเคชั่น Blynk ไดJรับคำสั่งมาแลJวจะสามารถส[งขJอมูลติดต[อกับ NodeMCU แลJวจะสั่งการใหJ

ของตัวยิงคล่ืนอินฟราเรดย[านความถ่ี 38 KHz กำลังในการส[งไม[เกิน 10 เมตร ไปควบคุมอุปกรณ9เคร่ืองใชJไฟฟMา  

 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการทำงานของระบบ 
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 1.2 ออกแบบกล[องที ่มีประกอบดJวยโมดูลส[งสัญญาณอินฟราเรด, ไมโครคอนโทรลเลอร9 

NodeMCU, Power bank, สวิตช9เป�ดป�ดเครื่อง อยู[ดJานในทำใหJไม[ตJองเสียบปลั๊กไฟ ตัวกล[องวงจรสามารถ

พกพาไดJสะดวก 

 

 

ภาพท่ี 2 การออกแบบส่ิงประดิษฐ9 

 

2. การดำเนินการสรJางส่ิงประดิษฐ9  

2.1 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ9ที่ใชJในการสรJางชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงาน

ดJวยเสียงเสียง มีดังน้ี 

1) ไมโครคอนโทรลเลอร9 NodeMCU 

2) โมดูล IR Transmitter 

3) โมดูล IR Receiver 

4) คอมพิวเตอร9โน¡ตบุ¡ค 

5) โปรแกรม Android 

6) สายเช่ือมขJอมูล 

7) สวิตช9 เป�ด-ป�ด 

8) แบตเตอร่ีสำรอง 

9) กล[องใส[วงจร 

2.2 การสรJางชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียงไดJมีขั้นตอนการออกแบบ 

และวิธีการติดต้ังอุปกรณ9ต[างๆ ดังน้ี 

 1) ต[อวงจรโดยมี NodeMCU เป`นตัวสั่งการ และมีเซ็นเซอร9 IR Receiver เป`นอุปกรณ9ต[อ

พ[วง และต[อ NodeMCU เขJากับโน¡ตบุ¡คเพ่ือเขียนโคJด ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงการต[อวงจร NodeMCU เขJากับโน¡ตบุ¡คเพ่ือเขียนโคJด 
 

 

 3) ดำเนินการข้ึนโครงและจัดเรียงอุปกรณ9ควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวย 

เสียง ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ประกอบวงจรและจัดเรียงอุปกรณ9ในกล[องควบคุม 

 

 4) ทดสอบระบบการทำงานของเคร่ือง และเก็บรายละเอียดของช้ินงาน ดังรูปภาพท่ี 5 

 

NodeMCU 
สวิตซD เป[ด-ป[ด 
 

เพาเวอรDแบงคD 

IR Transmitter 
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ภาพท่ี 5 แสดงการทำงานของชุดควบคุม 

 

2.3 การพัฒนาซอฟต9แวร9 

1) ทำการติดต้ังแอพพลิเคช่ัน Blynk เพ่ือสรJาง Interface ในการควบคุมหลังจากสรJางเสร็จ 

Application จะส[ง Token ใหJผูJใชJงานทางอีเมลที่ไดJลงทะเบียนไวJจากนั้นตJองใชJ Token ดังกล[าวร[วมกับโปร

เเกรมอุปกรณ9 IoT ในการควบคุมโทรทัศน9และพัดลมไอเย็น 

 

     
        ก) ปุ�มควบคุมโทรทัศน9         ข) ปุ�มควบคุมพัดลมไอเย็น 

 

ภาพท่ี 6 กำหนดปุ�มควบคุมผ[านแอปพลิเคช่ัน Blynk 
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2) ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Assistant แลJวเขJาไปที่เว็บ ifttt โดยเปลี่ยนเสียง

เป̀นขJอความและทำการกำหนดชุดคำส่ังขJอความในการควบคุมอุปกรณ9ไฟฟMา  

 
 

ภาพท่ี 7 ต้ังค[า google assistant ผ[านเว็บ fttt 

 

3) อ[านค[า IR Receiver โดยใชJร ีโมทของอุปกรณ9เครื ่องใชJไฟฟMาส[งสัญญาณมาที ่ IR 

Receiver โดย IR Receiver ต[อกับ NodeMCU แลJวใชJ Library IRremoteESP8266.h เป̀นโปรโตคอลสำหรับ

รับค[าสัญญาณท่ีส[งเขJามาจากรีโมทเป̀นรหัสเลขฐาน 16 ในการส่ังการทำงาน เช[น 0x20DFC03F 

 
 

ภาพท่ี 8 อ[านค[ารหัสจากรีโมทโทรทัศน9และรีโมทพัดลมไอเย็น 
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   4) กำหนด BLYNK_WRITE(V1) เป`นปุ�มคำสั่งชุดที่ 1 ที่ไดJตั้งค[า INPUT Virtual V1 ไวJกับ

แอพพลิเคชั่น Blynk และใส[รหัสที่ไดJจาก IR Receiver ไปใส[บรรทัดโคJดที่ irsend.sendNEC (0x20DF10EF, 

32); เป̀นตJน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ใส[รหัสท่ีไดJจาก IR Receiver 

 

3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐ9 

  การทดสอบความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง โดยทำการ

ทดสอบกับประชากรที่หมู[ศรีเจริญวิลล[า ต.สระแกJว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 10 คน มาส[งคำสั่งเสียง

จาก Google Assistant คนละ 10 ครั้ง ไปสั่งอุปกรณ9เครื่องใชJไฟฟMาเพื่อหาความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมท

เคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียง ดังภาพท่ี 10 และ 11 

 

 

void loop() { 

} 

BLYNK_WRITE(V1){ 

Serial.println(param.asInt()); 

if(param.asInt() == 1){ 

irsend.sendNEC(0x20DF10EF, 32); 

Serial.println("เป�ดป�ด"); 

} 

} 
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ภาพท่ี 10 การทดสอบชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียงกับโทรทัศน9 

 

 
 

ภาพท่ี 11 การทดสอบชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียงกับพัดลมไอเย็น 

 

4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐ9 

    ผลการทดสอบหาความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง โดยแยก

เป`นรายบุคคลคนจำนวน 10 คน โดยแบ[งเป`นคนสูงอายุระหว[าง 60 – 80 ป�จำนวน 5 คน บุคคลทั่วไปอายุ

ระหว[าง 15 – 40 ป�จำนวน 5 คน มาส[งคำสั่งเสียงจำนวน 10 คำสั่ง คำสั่งละ 10 ครั้ง รวม 100 ครั้ง จะไดJดัง

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การทดสอบหาความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการทำงานดJวยเสียง 

 

ลำดับ 
จำนวนคร้ังท่ีส'งสัญญาณสำเร็จ รวม 

(คร้ัง) 

คิดเปaน

รbอยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

บุคคลคนท่ี 1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 10 100 

บุคคลคนท่ี 2 X ü ü ü ü ü x ü ü ü 8 80 

บุคคลคนท่ี 3 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 10 100 

บุคคลคนท่ี 4 ü ü ü x ü ü ü ü ü ü 9 90 

บุคคลคนท่ี 5 ü ü ü ü x ü ü ü ü ü 9 90 

บุคคลคนท่ี 6 ü ü ü ü ü x ü ü ü ü 9 90 

บุคคลคนท่ี 7 ü ü ü x ü ü ü ü ü ü 9 90 

บุคคลคนท่ี 8  ü ü ü ü x ü ü x ü ü 8 100 

บุคคลคนท่ี 9 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 10 100 

บุคคลคนท่ี 10 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 10 100 

รวม  92 92 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวย

เสียง โดยทำการทดสอบกับประชากรท่ีหมู[ศรีเจริญวิลล[า ต.สระแกJว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 10 คน มา

ส[งคำส่ังเสียงจาก Google Assistant คนละ 10 คร้ัง รวม 100 คร้ัง ไปส่ังชุดควบคุมรีโมทเคร่ืองใชJไฟฟMาส่ังการ

ทำงานดJวยเสียง พบว[าการทำงานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง สำเร็จไดJทั้งหมด 

92 ครั้ง ไม[สำเร็จ 8 ครั้ง คิดเป`นรJอยละ 92 เนื่องจากระหว[างการส[งคำสั่งเสียงมีเสียงแทรกซJอนทำใหJเกิด

ขJอผิดพลาด และผูJทดสอบส[งคำส่ังเสียงท่ีไม[ชัดเจน 

 

อภิปรายผล  

การทดสอบความถูกตJองของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั ่งการทำงานดJวยเสียง โดยทำการ

ทดสอบกับประชากรที่หมู[ศรีเจริญวิลล[า ต.สระแกJว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จำนวน 10 คน มาส[งคำสั่งเสียง

จาก Google Assistant คนละ 10 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ไปสั่งชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวย

เสียง พบว[าการทำงานของชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง สำเร็จไดJทั้งหมด 92 ครั้ง ไม[

สำเร็จ 8 ครั้ง คิดเป`นรJอยละ 92 เนื่องจากระหว[างการส[งคำสั่งเสียงมีเสียงแทรกซJอนทำใหJเกิดขJอผิดพลาดผูJ

ทดสอบส[งคำส่ังเสียงท่ีไม[ชัดเจน และศึกษาผลความพึงพอใจเป̀นดJานไดJดังน้ี 
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1) ดJานการใชJงาน 

จากการหาความพึงพอใจของผูJใชJงานระบบ พบว[าดJานการใชJงานมีค[าเฉลี่ย (�̅�) มากที่สุด เท[ากับ 

4.50 คือ อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการดJานต[าง ๆ และความรวดเร็วในการ

ตอบสนองในการสั่งการที่มีค[าเฉลี่ย (�̅�) นJอยที่สุดเท[ากับ 4.10 คือ ความง[ายในการใชJเครื่องมือสรุปค[าเฉล่ีย

รวมดJานการใชJงาน (�̅�) เท[ากับ 4.33 บ[งช้ีใหJเห็นว[าดJานการใชJงานระบบมีความพึงพอใจมาก 

2) ดJานโครงสรJางและรูปลักษณ9 

จากการหาความพึงพอใจของผูJใชJงานระบบ พบว[าดJานโครงสรJาง และรูปลักษณ9มีค[าเฉลี่ย (�̅�) 

มากที่สุดเท[ากับ 4.60 คือ สะดวกต[อการเคลื่อนยJาย และความสะดวกในการติดตั้งมีค[าเฉลี่ย (�̅�) นJอยที่สุด

เท[ากับ 4.00 คือ ความเหมาะสมของการเลือกใชJวัสดุ สรุปค[าเฉลี่ยรวมดJานการใชJงาน (�̅�) เท[ากับ 4.37 บ[ง

ช้ีใหJเห็นว[าดJานการใชJงานระบบ มีความพึงพอใจมาก 

 

สรุปผลและขbอเสนอแนะ  

 1) สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห9ขJอมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุมรีโมทเครื่องใชJไฟฟMาส่ัง

การทำงานดJวยเสียง พบว[าการทดสอบส[งคำสั่งเสียงสำเสร็จ 92 ครั้งสรุปการทำงานของระบบแลJวพบว[า

ทำงานไดJเป̀นอย[างดี มีประสิทธิภาพอยู[ในเกณฑ9ท่ีดี 

2) สรุปผลการวิเคราะห9ขJอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู JใชJงานชุดควบคุมรีโมท

เครื่องใชJไฟฟMาสั่งการทำงานดJวยเสียง ปรากฏว[า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และมีความคิดเห็นแตกต[างกัน

นJอยหรือใกลJเคียงกัน 

3) ผลการวิจัยของชุดควบคุมรีโมทเครื ่องใชJไฟฟMาสั ่งการทำงานดJวยเสียงทำใหJ ผู JวิจัยไดJเห็นถึง

ประสิทธิภาพ และขีดจำกัดบางประการของอุปกรณ9 ซ่ึงมีขJอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต[อไปโดยสรุป ดังน้ี 

   3.1) ควรจะมีอุปกรณ9เคร่ืองใชJไฟฟMาท่ีใชJในการรับคำส่ังเสียงใหJมากกว[าน้ี 

   3.2) ควรเลือกใชJเซ็นเซอร9อินฟราเรดท่ีมีประสิทธิภาพมากกว[าน้ี 
   3.3) ควรเพ่ิมฟ�งก9ชันการทำงานของอุปกรณ9ใหJคลอบคลุมมากกว[าน้ี 
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กองยุทธศาสตร9และแผนงาน กรมส[งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2560). [ออนไลน9 [. สถานการณD

คนพิการในประเทศไทย  ปj 2560. [สืบคJนเมื่อ 23 มกราคม 2561]. จาก http://www.dep. 

go.th/ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1778 ~ 
 

ประภาส สุวรรณเพชร. (2559). [ออนไลน9]. เรียนรูbการใชbงานArduinoเบื้องตbน. [สืบคJนเมื่อ 7 มิถุนายน 

2563] .  จาก http://www.thephyllconnect.com/images/Arduino/krupraphasArduino 

Book.pdf  

ศูนย9เรียนรูJ ดิจิทัล สสวท. (2559). [ออนไลน9]. รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation : IR) ประโยชนD และ 

อันตรายจากรังสีอินฟราเรด. [สืบคJนเมื่อ 11 มิถุนายน 2563]. จาก http://www.siamchemi 

.com/  

สรกฤช และ พิมลลักษณ9. (2560). การพัฒนาระบบควบคุมไฟฟMาโดยใชJ Zigbee วงจรสำหรับรับ-ส[งขJอมูล

ประมวลผลขJอมูลที่ไดJรับ. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและวัตกรรม คร้ัง

ท่ี 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

อนันต9 แสงวิจิตรกุล. (2559). การเชื่อมต[อการควบคุมรีโมททีวีโดยใชJสัญญาณจากการเป�า. การประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรครั้งท่ี 8. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟMา 

คณะวิศวกรรมศาสตร9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9 อ.หาดใหญ[ จ.สงขลา 

อภิรักษ9 พันธุ9พณาสกุล,ธิดารัตน9 ศรีระสันต9,ภูวนาท จันทร9ขาว และ กนกรัตน9 จันทร9มโณ (2562). การพัฒนา

ระบบควบคุมเปyด-ปyดไฟฟ{าและเครื ่องปรับอากาศผ'านสมารDทโฟน. ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร9 คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 

ab.in.th. (2560). [ออนไลน9]. แอปพลิเคช่ัน บล้ิงคD.  [สืบคJนเม่ือ 14 มิถุนายน 2563]. จาก  https://www.ab 

.in.th/ 

Arduitronics. (2560). [ออนไลน9 ] .  โครงสร b าง IR KY-005. [ส ืบค Jนเม ื ่ อ  14 ม ิถ ุนายน 2563]. จาก 

https://www.arduitronics.com 

hackster.io. (2560). [ออนไลน9]. พอรDต micro USB สำหรับจ'ายไฟ/อัพโหลดโปรแกรม. [สืบคJนเม่ือ 13 

มิถุนายน 2563]. จาก https://www.hackster.io/Abhinav580/c 

Ioxhop (2560). [ออนไลน9]. CP2102 เปaนโมดูลที ่ใชbแปลงพอรDต USB เปaน UART เพื่อใชbในการดีบัค

โปรแกรมและใชbอัพโหลดโปรแกรมลงบอรDด Arduino. [สืบคJนเมื่อ 13 มิถุนายน 2563]. จาก  

https://www.ioxhop.com 

Mangozero. [ออนไลน9]. (2559). เว็บ ไอเอฟทีทีที. [สืบคJนเมื่อ 15 มิถุนายน 2563]. จาก https://www 

.mangozero.com/review-ifttt-automate-all-service/ 

Mindphp. (2555). [ออนไลน9]. General purpose input/output. [สืบคJนเมื่อ 12 มิถุนายน 2563]. จาก 

https://www.mindphp.com/ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1779 ~ 
 

OKY NEWSTAR. (2553). [ออนไลน9]. ESP8266 เปaนชื ่อเร ียกของชิปของโมดูล ESP8266 สำหรับ

ติดต'อสื ่อสารบนมาตรฐาน WiFi. ]ส ืบ คJนเมื ่อ 12 มิถ ุนายน 2563]. จาก : http://thai. 

arduinosarterskit.com/ 

Robotsiam. (2561). [ออนไลน9]. โครงสรbางภายในบอรDดของ NodeMCU.  ]สืบ คJนเมื่อ 11 มิถุนายน 2563].  

จาก  http://www.robotsiam.com/product/106/nodemcu-v2-cp2102-lua-wifi  

Whatphone. (2559). [ออนไลน9]. แอปพลิเคชั่น กูเกิลแอสซิสแตน. ]สืบ คJนเมื่อ 13 มิถุนายน 2563]. จาก 

https://www.whatphone.net/application/google-assistant/  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1780 ~ 
 

เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว 

Lemon Color and Size Sorting Machine 

 
สุทธิดา รอดเกษม1 สมรักษD วงคDโปทา2 นรุตมD บุตรพลอย3 และ ธนิรัตนD ยอดดำเนิน4 

1-2นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
3-4ผูJชKวยศาสตราจารย? ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร E-mail: thanirat@kpru.ac.th 

 

  

บทคัดย'อ  

การวิจัยเรื่อง เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวมีวัตถุประสงคCเพื่อพัฒนาเครื่องคัดแยกสีและ

ขนาดของมะนาว โดยคัดแยกผลมะนาวดีที่มีสีเขียว ผลแกIมีผลสีเหลือง ผลเนIามีผลสีน้ำตาล และคัดแยกขนาด

เปMนเบอรC 1 เบอรC 2 และเบอรC 3 ตามลำดับ เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคัดแยกสีและขนาดของ

ลูกมะนาว และหาความพึงพอใจของผู Uที ่ใชUงาน เพื ่อนำมาปรับปรุงแกUไขเพื ่อที ่จะไดUใชUงานไดUอยIางมี

ประสิทธิภาพ  

สรุปผลการหาประสิทธิภาพความถูกตUองในการคัดแยกสีและขนาด จากการหาประสิทธิภาพความ

ถูกตUองของการแยกสีของลูกมะนาว ทดสอบสีเขียว สีเหลืองและสีน้ำตาล จำนวนทั้งหมด 150 ครั้ง สีละ 50 

คร้ัง จากการทดสอบท้ังหมด 150 คร้ัง มีประสิทธิภาพความถูกตUองการแยกสี จำนวน 125 คร้ัง คิดเปMนรUอยละ 

83.33 และผลการหาประสิทธิภาพความถูกตUองของการแยกขนาดของลูกมะนาว โดยลูกมะนาว เบอรC 1 มี

ขนาด 39-44 มิลลิเมตร เบอรC 2 มีขนาด 35-38 มิลลิเมตร และเบอรC 3 มีขนาดนUอยกวIา 35 มิลลิเมตร จาก

การทดสอบท้ังหมด 150 คร้ัง มีประสิทธิภาพความถูกตUองจำนวน 119 คร้ัง คิดเปMนรUอยละ 79.33  

สรุปผลวัดความเร็วในการคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว จากการวัดหาความเร็วในการคัดแยก

จำนวนลูกมะนาว ท้ังหมด 5 รอบ ไดUคIาเฉล่ีย 14.80 ลูกตIอนาที 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูUใชUงานเครื ่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว ผลการ

ประเมินความพึงพอใจมีคIาเฉลี่ย (�̅�) เทIากับ 3.81 แปลผลเทIากับ มีความพึงพอใจมาก คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เทIากับ 0.59 แปลผลไดUเทIากับ ความคิดเห็นกระจายปานกลาง โดยจำแนกในดUานของเคUาโครง มีคIาเฉล่ีย 

(�̅�) เทIากับ 3.93 แปลผลเทIากับ มีความพึงพอใจมาก เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทIากับ 0.59 แปลผลไดU

เทIากับ ความคิดเห็นกระจายปานกลาง และผลการประเมินความพึงพอใจดUานการใชUงาน มีคIาเฉลี่ย (�̅�) 

เทIากับ 3.81 แปลผลเทIากับ มีความพึงพอใจมาก เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทIากับ 0.55 แปลผลไดUเทIากับ 

ความคิดเห็นกระจายปานกลาง 
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คำสำคัญ :  คัดแยกสีและขนาด  ลูกมะนาว  

 

Abstract 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the lemon color 

and size sorting machine. By sorting the good lemon fruit that is green, the old lemon is yellow, 

rotten lemon has a brown fruit and sorted the size into No. 1, No. 2 and No. 3, respectively. 

To determine the performance of color sorter and size of lemon. Find satisfaction of those 

who use it to be modified in order to be used effectively.  

Summarize results for efficacy, accuracy in color and size separation. From the 

determination of the correct color separation efficiency of lemons. Green, yellow and brown 

tests total 150 times, 50 times per color each out of 150 tests. The efficiency of color 

separation accuracy was 125 times of 150 time, accounting for 83.33%. And the results of the 

determination of efficiency, accuracy of size separation of lemons. The size of the lemon 

number 1 is 39-44 mm. lemon number 2 is 35-38 mm. lemon number 3 Less than 35 mm. 

Out of all 150 tests, it has an accuracy of 119 times, accounting for 79.33%.  

Summary of measurement results for sorting speed, color and size of lemons. From 

the measurement of the sorting speed for the number of lemons, all 5 cycles were average 

14.80 balls per minute. 

Summary of evaluation results of user satisfaction of color sorter and lemon size. The 

results of the evaluation of satisfaction had the mean (�̅�) of 3.81. Translation results were 

very satisfied. Standard deviation (S.D) is 0.59, interpreted as Opinions scattered moderately. 

Classified in terms of layout, the mean  (�̅�) was 3.93. Translation results were very satisfied. 

Standard deviation (S.D) equal to 0.59, interpreted as Opinions scattered moderately. The 

results of the evaluation of the satisfaction of the use of the mean  (�̅�) equal to 3.81. Standard 

deviation (S.D) is 0.55, the result is equal to Opinions scattered moderately. 

 

Keywords: Sort color and size, lemon 
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บทนำ 

 มะนาวเปMนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญในประเทศไทยที่เกษตรกรในหลายพื้นที่นิยมปลูกและยึดเปMนอาชีพ

หลัก เพื่อจำหนIายทั้งในประเทศและสIงจำหนIายในตIางประเทศ โดยจะสังเกตไดUจากขUอมูลขององคCการอาหาร

และเกษตรแหIงสหประชาชาติรายงานวIาในป� 2556 การผลิตมะนาวในอาเซียนมีประมาณ 144,097 ตัน ใน

จำนวนนี้เปMนผลผลิตของไทยรUอยละ 91. 72 โดยประเทศที่ตUองนำเขUามะนาวมากที่สุดในอาเซียน ไ ดUแกI 

สิงคโปรC โดยคิดเปMนรUอยละ 36. 04 รองลงมา ไดUแกI มาเลเซีย รUอยละ 34 . 19 ทั้งนี้เพราะในประเทศสิงคโปรCไมI

มีพื้นที่เพาะปลูกมะนาว แตIประเทศไทยถือไดUวIามีพื้นที่ที ่เหมาะสมในการปลูกมะนาว (มะนาว..ในตลาด

อาเซียน,2559) เพราะสามารถเจริญเติบโตไดUเปMนอยIางดี โดยเฉพาะในชIวงฤดูแลUง ประมาณเดือน มีนาคม-

เมษายน ของทุกป� มะนาวจะมีราคาสูงกวIาปกติ คือ มีราคาลูกละ 3-4 บาท ทั้งนี้เนื่องจากในชIวงฤดูแลUงจะมี

ผลผลิตมะนาวออกสูIตลาดนUอย ดังนั้น จึงทำใหUมีผูUสนใจหันมาปลูกมะนาวนอกฤดูกันมากขึ้น (การปลูกมะนาว

,2558)   ในการคัดแยกมะนาวกIอนขายตามทUองตลาด จะมีการคัดแยกขนาดและสี โดยสีจะแบIงเปMนสีเขียว สี

เหลือง และสีน้ำตาล เนื่องจากสีเหลืองจะเนIาเสียไวกวIาสีเขียว และราคาถูกกวIา สIวนสีน้ำตาลคือลูกที่ไมI

สามารถนำไปขายไดU อีกทั้งยังตUองจUางคนงานจำนวนมากในการคัดแยกทีละลูกในการหยิบแยกสี สIวนการคัด

แยกขนาดนั้นไดUนำทIอพีวีซีกำหนดระยะหIางในการคัดแยกขนาดลูกมะนาวบางแหIงตUองเสียเงินจำนวนมากใน

การซ้ือเครื่องจักรมาเพื่อคัดแยกขนาดโดยทำเปMนแผIนเหล็กเจาะรูหมุนใหUลูกมะนาวหลIนไปตามชIองตามขนาด

ที่ตUองการ หากลูกมะนาวขนาดใหญIจะหมุนตIอไปยังแผIนเหล็กถัดไปเพื่อคัดขนาดตามที่ตUองการ ซึ่งสIงผลใหU

ผูUประกอบการเสียคIาใชUจIายจำนวนมากในการจUางคนงานและซ้ือเคร่ืองจักร  

 จากป�ญหาดังกลIาว ผูUวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องตUนแบบคัดแยกสีและขนาดมะนาว โดยใชU

เซนเซอรCสี เพ่ือลดตUนทุนในการจUางแรงงานคนคัดแยกมะนาวอีกทั้งมีการแยกขนาดเพื่อการจัดจำหนIายไดUดี

ย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคD 

1. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของมะนาว 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการทำงานของเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของมะนาว 

3. เพ่ือหาความพึงพอใจของผูUใชUท่ีมีตIอเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของมะนาวท่ีพัฒนาข้ึน 

 

ขอบเขต 

 1. คัดแยกมะนาวสีเขียว(ผลอIอน) สีเหลือง(ผลแกI) และสีน้ำตาล(ผลเนIา)  

 2. คัดแยกขนาดมะนาวแบIงออกเปMน 3 เบอรC 

ขนาดมะนาวเบอรC 1  เสUนผIานศูนยCกลาง = 39 - 44 มิลลิเมตร 
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ขนาดมะนาวเบอรC 2  เสUนผIานศูนยCกลาง 35 - 38 มิลลิเมตร 

ขนาดมะนาวเบอรC 3  เสUนผIานศูนยCกลาง < 35 มิลลิเมตร 

 

วิธีการดำเนินการ 

 การสรUางและพัฒนาเครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวนี้ ไดUศึกษากระบวนการคัดแยกสีและขนาด

ของลูกมะนาวจากกลุIมเกษตรกรทำไรIมะนาวและกลุIมพIอคUาแมIคUาท่ีคUาขายมะนาว เพ่ือใหUทราบถึงกระบวนการ

ตIาง ๆ กIอนจะออกมาจำหนIายทUองตลาด จากนั้นนำมาศึกษา วิเคราะหC และออกแบบระบบเครื่อง เพื่อใหUตรง

ตามความตUองการของผูUใชUงานซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การออกแบบส่ิงประดิษฐC 

     1.1 เขียนไดอะแกรมแสดงการทำงานของเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว เพ่ือความเขUาใจ

และวางแผนในการเขียนโปรแกรมควบคุมไดUอยIางถูกตUองรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 1 ผังการทำงานของระบบ 

 

จากภาพท่ี 1 แสดงระบบการทำงานของเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว โดยตัวเคร่ืองน้ันไดUมี

การใสIลูกมะนาวเพื่อใหUลูกมะนาวไดUไหลมาที่จุดหาคIาสีของเซนเซอรC จากนั้นมอเตอรCก็จะทำงานโดยสั่งการใหU

รางลำเลียงลูกเคลื่อนท่ี ถUาลูกมะนาวเปMนสีเขียวรางลำเลียงก็จะเคลื่อนที่ไปทางซUายและถUาลูกมะนาวเปMนสี

เหลืองรางลำเลียงก็จะเคลื่อนที่ไปตรงกลาง แตIถUาลูกมะนาวเปMนสีน้ำตาล (เนIา) รางลำเลียงก็จะเคลื่อนที่ไป

ทางขวาสุดสูIตะกรUาสำหรับคัดท้ิง 
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 1.2 ออกแบบโดยใชUไมUเปMนโครงสรUางเพื่อความแข็งแรงและทนทานตIอการใชUงาน โดยทำเปMน

ลักษณะคลUายชั้นวางของ มีทั้งหมด 2 ชั้น โดยแตIละชั้นจะมีการวางอุปกรณC ดUานบนของตัวเครื่องจะเปMนที่ใสI

ลูกมะนาว ช้ันท่ี 1 จะเปMนการวางกลไกการตรวจจับสีโดยเซนเซอรCสี  และมีอาดูโนIคอยส่ังการทำงานของเซอโว

มอเตอรC เมื่อทำการตรวจคIาสีเสร็จ ก็จะปลIอยลูกมะนาวไปที่ชั้น 2 จะมีมอเตอรCคอยทำงานใหUกับรางลำเลียง

ลูกมะนาวโดยจะเคลื่อนท่ี ขวา ซUาย กลาง ตามที่ไดUกำหนดสีไวU โดยจะใหUลูกมะนาวกลิ้งไหลไปตามทIอพีซีวี ถUา

ลูกมะนาวไหลไปตรงชIองท่ีมีขนาดพอดี ก็จะหลIนลงไปในตะกรUาท่ีรองรับไวUดUานลIาง ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ออกแบบโครงสรUาง 

 

2. การดำเนินการสรUางส่ิงประดิษฐC  

    2.1 เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณCท่ีใชUในการสรUางเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว ดังตารางท่ี 1 

1) ไมUอัด 

2) เซอรCโวมอเตอรC 

3) เซนเซอรCสี 

4) แอลดีอารC 

5) ตัวตUานทาน 

6) อาดูโนI 

7) ทIอพีวีซี 

8) ตะกรUา 
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2.2 ข้ันตอนการสรUางเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว         

         จากการศึกษาขUอมูลในการทำเครื่อง ทำใหUทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานตIาง ๆ ใน

การทำเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว โดยการทำเคร่ืองจะแยกเปMน 2 สIวน  ดังน้ี 

                   1) การคัดแยกสีของลูกมะนาว โดยการออกแบบตัวเครื่อง การวัดระยะความเหมาะสมของ

ตัวเครื่อง ตัดไมUอัด เพื่อทำโครงสรUางของเครื่องและสรUางที่ลำเลียงลูกมะนาว เมื่อนำมาประกอบกันจะไดUดัง

ภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ชุดคัดแยกสีลูกมะนาว 

 

                   2) การคัดแยกขนาดของลูกมะนาว โดยนำทIอพีวีซีที่เปMนฐานวาง มาวัดระยะชIองเพื่อที่จะการ

วางตะกรUา จากนั้นจัดระยะหIางของทIอพีวีซี ซึ ่งตUนทางจะเปMนลูกมะนาวเบอรC 3 ที ่มีขนาดเล็กเสUนผIาน

ศูนยCกลาง < 35 มิลลิเมตร สIวนกลางทIอพีวีซีเปMนลูกมะนาวเบอรC 2 ที่มีขนาดปานกลางที่มีเสUนผIานศูนยCกลาง 

35 - 38 มิลลิเมตร และปลายทIอพีวีซีเปMนลูกมะนาวเบอรC 1 ที่มีขนาดเสUนผIานศูนยCกลาง 39 - 44 มิลลิเมตร 

ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 ชุดคัดแยกขนาดลูกมะนาว 

 

3. วิธีการทดสอบส่ิงประดิษฐC 

    3.1 ทดสอบการทำงานของการคัดแยกสีลูกมะนาว 

       ทดสอบความแมIนยำของการคัดแยกสีลูกมะนาว โดยนำลูกมะนาวจำนวนท้ังหมด 13 ลูก  โดย

แบIงออกเปMน สีเขียว 5 ลูก สีเหลือง 5 ลูก และสีน้ำตาล 3 ลูก ทดสอบสีละ 50 คร้ังโดยสุIมตัวอยIาง ดังภาพท่ี 5 

 

                 
         ก) สีเขียว 5 ลูก          ข) สีเหลือง 5 ลูก 

 
ข) สีน้ำตาล 3 ลูก 

ภาพท่ี 5 ทดสอบความแมIนยำของการคัดแยกสีลูกมะนาว 

เบอรD 1 เบอรD 2 เบอรD  3  
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 3.2 ทดสอบการทำงานของการคัดแยกขนาดลูกมะนาว 

       ทดสอบความแมIนยำของการคัดแยกขนาดลูกมะนาวโดยนำลูกมะนาวท้ัง 22 ลูก มะนาวเบอรC 

1 จำนวน 7 ลูก, เบอรC จำนวน 8 ลูก, เบอรC 3 จำนวน 4 ลูก และมะนาวเนIาอีก จำนวน 3 ลูก ทดสอบรูปแบบ

ละ 50 คร้ังโดยสุIมตัวอยIาง ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ทดสอบความแมIนยำของการคัดแยกขนาดลูกมะนาว 

 

4. ผลทดสอบส่ิงประดิษฐC 

 4.1 ผลทดสอบการทำงานของการคัดแยกสีลูกมะนาว จากการนำลูกมะนาวจำนวนทั้งหมด 13 ลูก  

ทดสอบท้ังหมด 150 คร้ัง ซ่ึงแบIงเปMนสีละ 50 คร้ังโดยสุIมตัวอยIาง ผลปรากฏวIามีคIาความถูกตUองรUอยละ 83.33 

ดังตารางตIอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพความถูกตUองของการแยกสีของลูกมะนาว  

สี (มะนาว) จำนวนคร้ังท่ีทดสอบ (คร้ัง) ความถูกต[อง (คร้ัง) คิดเป\นร[อยละ 

อIอน  (สีเขียว) 50 43 86.00 

แกI   (สีเหลือง) 50 45 90.00 

เนIา  (สีน้ำตาล) 50 37 74.00 

รวม 150 125 83.33 

 

เบอรD 3 เบอรD  2  เบอรD 1 

เน'า 
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 4.2 ผลทดสอบการทำงานของการคัดแยกขนาดลูกมะนาว จากการนำลูกมะนาวจำนวนทั้งหมด 

22 ลูก  ทดสอบทั้งหมด 150 ครั้ง ซึ่งแบIงเปMนสีละ 50 ครั้งโดยสุIมตัวอยIาง ผลปรากฏวIามีคIาความถูกตUองรUอย

ละ 79.33 ดังตารางตIอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพความถูกตUองของการคัดแยกขนาดของลูกมะนาว 

มะนาว (เบอรD) ขนาดเส[นผ'าศูนยDกลาง จำนวนทดสอบ(คร้ัง) ความถูกต[อง(คร้ัง) คิดเป\นร[อยละ 

1 39 - 44 มิลลิเมตร 50 40 80.00 

2 35 - 38 มิลลิเมตร 50 35 70.00 

3 นUอยกวIา 35 มิลลิเมตร 50 44 88.00 

รวม 150 119 79.33 
 

  4. 3 หาประสิทธิภาพความเร็วในการคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว  ทดสอบหาประสิทธิภาพ

ความเร็วในการคัดแยกสีลูกมะนาว คณะผูUวิจัยไดUทำการทดสอบโดยนำลูกมะนาวต้ังแตIเบอรC 1, เบอรC 2, เบอรC 

3 ท้ังสีเขียว สีเหลืองและสีน้ำตาล มาใสIท่ีชIองรอการคัดแยกสี ไดUผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 วัดความเร็วในการคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว 

ระยะเวลา 
จำนวนลูกมะนาวในการคัดแยกสีและขนาด 

ค'าเฉล่ีย 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 

1 นาที 13 ลูก 15 ลูก 14 ลูก 16 ลูก 16 ลูก 14.80 ลูก 

2 นาที 29 ลูก 29 ลูก 27 ลูก 30 ลูก 28 ลูก 28.60 ลูก 

3 นาที 44 ลูก 45 ลูก 45 ลูก 46 ลูก 46 ลูก 45.20 ลูก 

4 นาที 56 ลูก 58 ลูก 60 ลูก 59 ลูก 60 ลูก 58.60 ลูก 

5 นาที 73 ลูก 74 ลูก 74 ลูก 75 ลูก 77 ลูก 74.60 ลูก 

 

จากตารางที่ 3 การวัดหาความเร็วในการคัดแยกสีทั้งหมด 5 รอบ โดยใน 1 นาทีไดUทำการคัดแยกลูก

มะนาว จำนวนลูกมะนาวในการคัดแยกสีและขนาดท่ีนUอยท่ีสุด คือ 13 ลูก และจำนวนลูกมะนาวในการคัดแยก

สีและขนาดมากท่ีสุด 16 ลูก โดยหาคIาเฉล่ียแลUวใน 1 นาที คัดแยกสีลูกมะนาวไดU 14 ลูกตIอนาที 
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  4.4  การนำเคร่ืองไปทดลองใชUจริงเพ่ือหาความพึงพอใจ 

 

   
 

ภาพท่ี 7 ทดลองใชUจริงเพ่ือหาความพึงพอใจ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูUใชUเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว 

 

ช[อ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

(�̅�)  S.D แปลความหมาย 

ด[านโครงสร[าง 

1 การวัดวางองคCประกอบตัวเคร่ืองเหมาะสม 4.30 0.67 พอใจมาก 

2 เคร่ืองมีความแข็งแรง 3.70 0.48 พอใจมาก 

3 เคร่ืองมีขนาดท่ีพอเหมาะ 4.20 0.63 พอใจมาก 

4 สะดวกตIอการเคล่ือนท่ี 3.50 0.71 พอใจมากปานกลาง 

ค'าเฉล่ียด[านโครงสร[าง 3.93 0.62 พอใจมาก 

ด[านการใช[งาน 

5 เคร่ืองทนตIอการใชUงานมากนUอยเพียงใด 3.40 0.52 พอใจปานกลาง 

6 มีความปลอดภัยในการใขUงาน 4.20 0.79 พอใจมาก 

7 เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวทำงานอยIางมี

ประสิทธิภาพ 
3.80 0.42 

พอใจมาก 

8 ความถูกตUองในการคัดแยกสีและขนาดของลุกมะนาว 3.70 0.48 พอใจมาก 

9 เครื่องสามารถชIวยลดเวลาในการคัดแยกสีและขนาด

ของลุกมะนาว 
3.10 0.74 

พอใจมากปานกลาง 

10 มีประสิทธิภาพในการคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว 3.50 0.53 พอใจมากปานกลาง 

11 สามารถใชUงานไดUจริง 4.50 0.71 พอใจมาก 
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ช[อ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

(�̅�)  S.D แปลความหมาย 

12 มีความพึงพอใจกับเคร่ืองมากนUอยเพียงใด 4.10 0.32 พอใจมาก 

13 ความสะดวกสบายตIอการใชUงาน 4.00 0.47 พอใจมาก 

ค'าเฉล่ียด[านการใช[งาน 3.81 0.55 พอใจมาก 

รวมท้ังส้ิน 3.87 0.59 พอใจมาก 

 

 จากตารางที่ 4 ผลปรากฏวIาคIาเฉลี่ยดUานโครงสรUางเทIากับ 3.93 แปลผลเทIากับพอใจมาก, คIาเฉลี่ยดUาน

การใชUงานเทIากับ 3.81 แปลผลเทIากับพอใจมาก  ซึ่งคIาความพึงพอใจโดยรวมทั้งสิ้นเทIากับ 3.87 แปลผล

เทIากับพอใจมาก   

 

อภิปรายผล  

  การสรUางเครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว มีประสิทธิภาพในดUานการคัดแยกสีและขนาดของ

ลูกมะนาวไดUถูกตUอง จากสมมุติฐานประสิทธิภาพดUานการทำงานตUองไดUไมIนUอยกวIารUอยละ 80 ซ่ึงผลของการหา

ประสิทธิภาพการทำงานในการคัดแยกสีที่ไดUคิดเปMนรUอยละ 83.33 เพราะสีของมะนาวเปMนสีเดียวกันหมดทำใหU

ตรวจจับไดUงIาย สIวน 17 เปอรCเซ็นตC ที่เหลือเกิดจากลูกมะนาวมีสีปนกัน เชIน เขียวอมเหลือง เหลืองอมเขียว 

ทำใหUเซนเซอรCจับคIาสีไมIถูก  

  ผลของการหาประสิทธิภาพความถูกตUองในการคัดแยกขนาดที่ไดUคิดเปMนรUอยละ 79 สาเหตุที่ผิดพลาด 

เกิดจากรางวัดขนาดไมIมีที่กั้น หรือที่ชะลอความเร็วของการไหลกลิ้งลงมาของมะนาว ทำใหUมะนาวกลิ้งตกลง

พ้ืนไดUงIาย และไหลเลยรางวัดขนาด 

 

สรุปผลและข[อเสนอแนะ  

จากการหาประสิทธิภาพและการวิเคราะหCขUอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของเครื่องคัดแยกสี

และขนาดของลูกมะนาว คณะผูUวิจัยไดUสรุปผล ดังน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพความถูกตUองของการคัดแยกสีของลูกมะนาว คณะผูUวิจัยไดUทำการทดสอบสี

เขียว จำนวน 50 ครั้ง เกิดความผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง ทดสอบสีเหลือง จำนวน 50 ครั้ง เกิดความ

ผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ทดสอบสีน้ำตาล จำนวน 50 ครั้ง เกิดความผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 13 คร้ัง 

โดยความถูกตUองของการคัดแยกสีเฉล่ียท้ัง 3 สี อยูIท่ี 83.33 เปอรCเซ็นตC 

2. การหาประสิทธิภาพความถูกตUองของการคัดแยกขนาดของลูกมะนาว คณะผูUวิจัยไดUทำการทดลอง

เบอรC 1 จำนวน 50 ครั้ง เกิดความผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 10 ครั้ง มีความแมIนยำอยูIที ่ 80  เปอรCเซนตC 
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ทดลองเบอรC 2 จำนวน 50 ครั้ง เกิดความผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 15 ครั้ง มีความแมIนยำอยูIที่ 70 เปอรCเซนตC 

และทดลองเบอรC 3 จำนวน 50 ครั ้ง เกิดความผิดพลาดทั้งหมดจำนวน 6 ครั ้ง มีความแมIนยำอยู Iที ่ 88 

เปอรCเซนตC โดยความถูกตUองของการคัดแยกขนาดท้ัง 3 เบอรC เฉล่ียอยูIท่ี 79 เปอรCเซ็นตC 

3. หาประสิทธิภาพความเร็วในการคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวทั้งหมด 5 รอบ การทดสอบ 5 

นาที ในการคัดแยกสีที่นUอยที่สุด คือ 74 ลูก และมากที่สุด 77 ลูก โดยหาคIาเฉลี่ยแลUว ใน 5 นาที คัดแยกสีลูก

มะนาวไดUทั้งหมด 74 ลูก ในสIวนนี้จะชIวยลดตUนทุนในการจUางแรงงานคน 1 คนในการเก็บลูกมะนาวโดยเฉล่ีย

อยูIประมาณ วันละ 10 - 15 ลัง คIาแรง 300 บาทตIอวัน เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวจะชIวยในการ

แยกสีและขนาดใสIลูกมะนาวในเครื่องไดUทีละ 3 – 4 ลูก โดยเฉลี่ยอยูIประมาณ วันละ 20 - 30 ลัง โดยไมIเสีย

คIาจUางแรงงานคน 

4. คIาความพึงพอใจโดยรวมของเคร่ืองคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาวทั้งสิ้นเทIากับ 3.87  แปลผล

เทIากับพอใจมาก  โดยมีขUอเสนอแนะวIาควรทำขอบกั้นตรงรางวัดขนาด เพื่อป�องกันลูกมะนาวไหลกลิ้งตกลง

พ้ืน 

5. ผลการวิจัยของเครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว ทำใหUผูUวิจัยไดUเห็นถึงประสิทธิภาพและ

ขีดจำกัดบางประการของอุปกรณC ซ่ึงมีขUอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตIอไปโดยสรุป ดังน้ี 

   5.1) ควรมีปลIองใสIลูกมะนาวใหUลำเลียงทีละลูกงIายกวIาน้ี 

   5.2) ควรป�ดกลIองใหUสนิทในการตรวจจับสีไมIใหUแสงจากภายนอกรบกวน 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อเปรียบเทียบคCาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี

หNางหุNนสCวน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปQที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปUตตานี กCอน และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูNโดยใชNแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; 

กลุCมตัวอยCางเป[นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปQที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปUตตานี จำนวน 48 คน ใชNเวลาในการทดลอง ทั้งหมด 80 คาบ 17 สัปดาห; เครื่องมือที่ใชNในการเก็บรวบรวม

ขNอมูลคือ แบบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห;ขNอมูลโดยการหาคCาเฉลี่ย คCาสCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

เปรียบเทียบผลการวิเคราะห;ขNอมูลดNวยสถิติทดสอบคCาที (t-Test) 

 ผลการวิจัยไดNขNอสรุปวCาคCาเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกCอนเรียน และหลังเรียน 

เทCากับ 11.10 และ 21.80 ตามลำดับ และจากการทดสอบคCาที (t-Paired Sample Test) พบวCา มีผลสัมฤทธ์ิ

หลังเรียนสูงกวCากCอนเรียน อยCางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

คำสำคัญ :  หNองเรียนกลับดNาน ส่ือสังคมออนไลน; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาชีวศึกษา การบัญชีหNางหุNนสCวน  

 

Abstract 

 The purposes of this study were to study effects of Partnership Accounting learning 

management using the Flipped Classroom approach on learning achievement of Vocational 

education level 2nd Accountancy in Pattani Vocational College before and after being taught 

by organizing activities using the Flipped Classroom approach and Social Media. The 
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experimental group of 48 students. The duration of the experiment was Eighty periods. The 

data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation and also the t-test.  

 The outcomes of this research arithmetic mean before and after being taught 11.10 

and 21.80. The learning achievement than the after being taught at the level of significance 

of .05. 

Keywords:  Flipped Classroom Social Media Learning achievement Vocational education 

Partnership Accounting 

 

บทนำ 

การนำเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาหรือสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือประยุกต;ใชNในการทำงานดNานตCางๆ 

ทำใหNเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี (ธนดล ภูสีฤทธ์ิ, 2563) ในปUจจุบัน สถาบันการศึกษาหลายแหCงใหNความสนใจ 

และมุCงเนNนการสอนใหNผูNเรียนใหNเกิดความคิดสรNางสรรค;ดNวยการจัดการเรียนการสอนดNวยแนวทางการเรียนรูN

จากการกระทํา (Rasmussen & Sorheim, 2006) ซึ่งการเรียนการสอนแบบหNองเรียนกลับดNาน (Flipped 

Classroom) เป[นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลNองกับเรื่องนี้ โดยเปลี่ยนการสอนแบบเดิมจากครูเป[นผูN

ถCายทอดความรูNใหNแกCนักเรียนหนNาชั้นเรียนมาเป[นนักเรียนจะตNองศึกษาหาความรูNจากนอกหNองเรียนดNวยตนเอง

โดยผCานสื่อเทคโนโลยีที่ครูเป[นผูNจัดทำขึ้น จากนั้นครูจะนำสิ่งที่นักเรียนไดNเรียนรูNมาใชNทำกิจกรรมในชั้นเรียน 

โดยครูมีหนNาที่คอยใหNคำแนะนำ และตั้งคำถามใหNนักเรียนไดNรCวมกันแกNปUญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำใหN

เกิดปฏิสัมพันธ;ระหวCางครูกับนักเรียน จึงสามารถชCวยใหNนักเรียนไดNพัฒนาทักษะในหNองเรียนเพิ่มมากข้ึน 

(Roach, 2014)  

 การจัดการอาชีวศึกษาเป[นการจัดการเรียนรูNในสาขาวิชาชีพเพื ่อป�อนผูNสําเร็จการศึกษาเขNาสูC

ตลาดแรงงาน อีกทั้งพัฒนาผูNเรียนสูCการเป[นผูNประกอบการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ, 2542) เพื่อใหN

สามารถพัฒนาผูNเรียนใหNตรงตามความตNองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนรูN ตNองเนNน

การพัฒนาดNานทักษะวิชาชีพเป[นหลัก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหCงชาติ, 2550) พบวCาผูNสำเร็จ

การศึกษาจากอาชีวศึกษา ยังมีคุณภาพไมCเป[นที่พอใจสำหรับตลาดแรงงาน เนื่องจากขาดทักษะการทํางานจริง 

ไมCสามารถทํางานไดNทันที อีกทั้งยังขาดระเบียบวินัย และความอดทนในการทํางานรวมถึงความสามารถในการ

ตัดสินใจการแกNปUญหา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) เนื่องจากการจัดการการเรียนรูNสCวน

ใหญC ผูNสอนยังคงมุCงเนNนใหNมีความรูNในดNานเนื้อหาวิชาหรือทฤษฎี ในขณะที่ผูNประกอบการตNองการผูNสําเร็จ

อาชีวศึกษาท่ีมีความรูNมีทักษะดNานการปฏิบัติ (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2557) 

เพื ่อเสริมสรNางทักษะใหNแกCผู Nเรียน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี ระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปQท่ี 2 ผูNวิจัยจึงมีความสนใจทำการศึกษาดNานการจัดการเรียนรูN โดยใชNแนวคิดการ
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จัดการเรียนรูNรูปแบบหNองเรียนกลับดNาน (Flipped Classroom) รCวมกับส่ือสังคมออนไลน; (Social Media) ใน

รายวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน เนื่องดNวยจากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบวCามีขNอสรุปอยCางมีนัยสำคัญ ถึงการ

ใชNรูปแบบการจัดการเรียนรูNแบบหNองเรียนกลับดNานชCวยเพิ่มพูนทักษะของผูNเรียน (กิตติพันธ; วิบุลศิลป�, 2560; 

ลันน;ลลิต เอ่ียมอำนวยสุข, 2556; นิชาภา บุรีกาญจน;, 2556) และการใชNส่ือสังคมออนไลน;ในการจัดการเรียนรูN

ชCวยเพิ่มพูนทักษะของผูNเรียน (คเชนทร; กองพิลา, วชิระ อินทร;อุดม และสังคม ภูมิพันธ;,  2559 ) ดังนั้นผูNวิจัยจึง

มุCงหวังศึกษาการจัดการเรียนรูNดังกลCาว เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูNเรียน  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 เปรียบเทียบคCาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน ของนักเรียนระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปQที ่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี กCอน และหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูNโดยใชNแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน; 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปQที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี ท่ี

ไดNรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูNโดยใชNแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน;มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการทดลองสูงกวCากCอนการทดลองอยCางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 
 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มุCงที่จะศึกษาผลของการ

จัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน โดนใชNแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; ที่มีตCอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปQท่ี 2 เทCาน้ัน 

 2. ประชากรที่ใชNในการวิจัยครั้งนี้ เป[นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ระบุกระบวนการดำเนินการวิจัย โดยใหNระบุเป[นรายขNอ ดังน้ี 

1. กำหนดประชากรและกลุCมตัวอยCาง หรือกลุCมเป�าหมายถูกตNองตามระเบียบวิธีวิจัย 

  ประชากรที่ใชNในการวิจัยครั้งนี้ เป[นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี 
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  กลุCมตัวอยCางที่ใชNในการวิจัยครั้งนี้ ผู Nวิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป[น

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปQที่ 2 สาขาวิชการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี ที่ศึกษาอยูCใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปQการศึกษา 2563 จำนวน 2 หNอง รวม 48 คน 

2. ระบุตัวแปรท่ีศึกษา 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ;ท่ีใชNในแบบแผนการทดลอง 

 

E   O1   X   O2 

 

 E แทน กลุCมทดลอง (Experimental Group) 

 X แทน การจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดานรCวมกับส่ือ

สังคมออนไลน; 

 O1 แทน การทดสอบกCอนการทดลอง (Pretest) 

 O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 

3. ข้ันตอนการสรNางและพัฒนานวัตกรรม 

  3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขNอง 

แนวคิดในการ

จัดการเรียนรูN

รูปแบบหNองเรียน

กลับดNาน 

แนวคิดในการ

จัดการเรียนรูN โดย

ใชNส่ือสังคมออนไลน; 

การจัดการเรียนรูN 

วิชา การบัญชีหNาง

หุNนสCวน โดยใชN

แนวคิดหNองเรียน

กลับดNาน รCวมกับ

ส่ือสังคมออนไลน; 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนในรายวิชาการ

บัญชีหNางหุNนสCวน 
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  3.2 กำหนดประชากร และกลุCมตัวอยCาง 

  3.3 สรNาง และพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชNในการวิจัย 

  3.4 ดำเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขNอมูล 

  3.5 ทดสอบกCอนการจัดการเรียนรูN 

  3.6 ทดสอบหลังการจัดการเรียนรูN 

  3.7 วิเคราะห;ขNอมูล  

 

4. ระบุเครื่องมือวิจัยตCาง ๆ รวมถึงขั้นตอนการสรNาง และหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามหลัก

วิชาการ 

  4.1 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชNในการทดลอง 

  เครื่องมือที่ใชNในการทดลองครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตาม

แนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; โดยผูNวิจัยไดNทำการแผนการจัดการเรียนรูNจำนวน 8 หนCวย 

ระยะเวลาจำนวน 80 คาบ มีรายละเอียดการดำเนินงานดังน้ี 

   4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร วารสาร ตำรา ขNอมูลจากอินเตอร;เน็ต และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขNองกับการจัดการเรียนรูNตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNาน 

   4.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร วารสาร ตำรา ขNอมูลจากอินเตอร;เน็ต และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขNองกับการจัดการเรียนรูNตามโดยใชNส่ือสังคมออนไลน; 

   4.1.3 ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน ซึ่งแบCงเนื้อหาใหNเหมาะสมกับ

เวลาท่ีใชNในการจัดกิจกรรมการเรียนรูNไดN 8 หนCวย ซ่ึงแบCงไดNท้ังหมด 80 คาบ 

   4.1.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู Nรายคาบครอบคลุมเนื ้อหา แตCละหนCวยจะ

ประกอบดNวย จุดประสงค;การเรียนรูN สาระสำคัญ สาระการเรียนรูN กิจกรรมการเรียนรูN สื่อ/แหลCงการเรียนรูN 

การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน ในการจัดการเรียนรูNภายในหNองเรียน ดำเนินการจัดการเรียนรูN

ทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ ขั้นนำเขNาสูCบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ทั้งนี้การดำเนินการจัดการเรียนรูNในแตCละ

ขั้นตอนจะสอดคลNองกับเนื้อหาที่ผูNเรียนไดNเรียนรูNภายนอกหNองเรียนผCานสื่อสังคมออนไลน; เฟซบุ�คกรุ�ป ซึ่งเป[น

ส่ือวิดีโอท่ีผูNสอนไดNจัดทำข้ึนมาใหNแกCกลุCมผูNเรียนโดยเฉพาะ 

   4.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนโดยใชNแนวคิดหNองเรียน

กลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน;ที่ไดNจัดทำขึ้น ใหNผูNทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ทCาน โดยกำหนดคุณสมบัติของ

ผูNทรงคุณวุฒิเป[นครูมีวิทยฐานะ ไมCต่ำกวCาระดับชำนาญการ ตรวจพิจรณาความเหมาะสมเพื่อนำมาแกNไข

ปรับปรุง และนำมาหาคCาดัชนีความสอดคลNองความตรงตามวัตถุประสงค;การวิจัย (Index of Congruence 
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หรือ IOC) โดยมีเกณฑ;พิจารณาคCาดัชนีความสอดคลNองตั้งแตC 0.50 ขึ้นไป จึงไดNแผนการจัดการเรียนรูNที่มี

คุณภาพดNานความตรงตามวัตถุประสงค;การวิจัยจำนวน 8 แผนเพ่ือนำไปทดลองใชNตCอไป 

   4.1.6 แกNไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน โดยใชNแนวคิด

หNองเรียนกลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน;ใหNมีความสมบูรณ;ตามคำแนะนำของผูNทรงคุณวุฒิ 

   4.1.7 นำแผนการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน โดยใชNแนวคิดหNองเรียน

กลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน;ไปทดลองใชNกับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปQท่ี 2 สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี จำนวน 48 คน เพ่ือดูความเหมาะสมใน 

  4.2 เคร่ืองมือท่ีใชNในการเก็บรวบรวมขNอมูล 

   4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขNองกับการสรNางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

   4.2.2 สรNางแบบวัดความรูNเป[นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขNอ มีเกณฑ;

การใหNคะแนนแตCละขNอคือ ตอบถูกใหN 1 คะแนน ตอบผิด ไมCตอบหรือตอบมากกวCา 1 ตัวเลือก ใหN 0 คะแนน 

   4.2.3 นำแบบวัดความรูNที่สรNางขึ้นตรวจสอบโดยผูNทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทCาน โดย

กำหนดคุณสมบัติของผูNทรงคุณวุฒิ เป[นผูNประกอบการในสาขาวิชาชีพบัญชี ไมCต่ำกวCา 5 ปQ หรืออาจารย;

ผูNทรงคุณวุฒิดNานการวัดและประเมินผล หรืออาจารย;ผูNทรงคุณวุฒิดNานหลักสูตร นำมาหาความสอดคลNอง

ระหวCางขNอคำถามกับวัตถุประสงค; (Index of Congruence หรือ IOC) คัดเลือกขNอสอบที่มีคCาดัชนีความ

สอดคลNอง ต้ังแตC 0.50 ข้ึนไป ไดNคCา IOC แบบวัดท้ังฉบับ เทCากับ 0.95 

   4.2.4 นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ไดN ไปทดลองใชNกับนักเรียนกลุCมอื่น จำนวน 30 คน 

ตรวจสอบหาคCาความเที ่ยงของแบบวัด โดยใชNสูตร KR-20 ของคูเดอร; ริชาร;ดสัน จากนั ้นนำผลการวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห;รายขNอ เพื่อหาระดับความยากงCาย และคCาอำนาจจำแนก โดยมีเกณฑ;ใน

การเลือกขNอสอบที่มีคCาความเที่ยงตั้งแตC 0.8 ขึ้นไป คCาระดับความยากงCายอยูCในชCวง 0.2-0.8 และมีคCาอำนาจ

จำแนกตั้งแตC 0.2 ขึ้นไปสCวนขNอทดสอบที่มีระดับความยากงCาย และคCาอำนวจจำแนกไมCตรงตามเกณฑ;คุณภาพ

ของแบบวัดความรูNจะตัดท้ิง  

5. ระบุรายข้ันตอนในเก็บรวบรวมขNอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูNวิจัยไดNดำเนินการจัดการเรียนรูNดNวยตนเอง โดยมีการเก็บรวบรวมขNอมูลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท้ังกCอนเรียน และหลังเรียน 

6. ระบุวิธีการวิเคราะห;ขNอมูลชัดเจน ตอบวัตถุประสงค; 

 ผู Nวิจัยนำผลการทดสอบจากแบบวัด และประเมินผลของนักเรียนมาวิเคราะห;ขNอมูลโดยใชN

โปรแกรมสำเร็จรูป โดยทำการวิเคราะห;ขNอมูล ดังน้ี 
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  6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดNรับการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชี

หNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; ระหวCางกCอนทดลอง และหลังทดลอง ที่ไดN

จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูNวิจัยไดNสรNางขึ้นมาคำนวณคCาเฉลี่ยเลขคณิต สCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบความแตกตCางของคCาเฉลี ่ยเลขคณิตดNวยการทดสอบคCาที (t-Paired Sample Test) ที ่ระดับ

นัยสำคัญท่ี .05 

 ผูNวิจัยวิเคราะห;ขNอมูลโดยใชN คCาเฉลี่ยเลขคณิต สCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และการ

วิเคราะห;คCาที (t-Paired Samples Test) โดยใชNโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห;ขNอมูลจากการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนโดยใชNแนวคิดแบบ

หNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื ่อสังคมออนไลน;ที ่ม ีต Cอผลสัมฤทธิ ์มทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถนำขNอมูลที่ไดNมาวิเคราะห;ในเชิงปริมาณ ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปQท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานีเป[นดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน

ปQที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปUตตานี ที่ไดNรับการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตาม

แนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน; ระหวCางกCอนเรียน และหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30) 

 

กลุ'มทดลอง 𝑛 �̅� 𝑆 𝑡 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

ก'อนเรียน 48 11.10 3.62 6.30* .000 

หลังเรียน 48 21.80 6.94 

*P<.05 

  จากตารางท่ี 1 ผลปรากฏวCา นักเรียนที่ไดNรับการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิด

หNองเรียนกลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน;มีคCาเฉล่ียเลขคณิต (�̅�) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกCอนเรียน และ

หลังเรียน เทCากับ 11.10 และ 21.80 ตามลำดับ และจากการทดสอบคCาที (t-Paired Sample Test) พบวCา 

ผูNเรียนไดNรับการจัดกิจกรรมวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับส่ือสังคมออนไลน; มี

ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวCากCอนเรียน อยCางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล  

  จากการวิจัยพบวCา ผูNเรียนท่ีไดNรับการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับ

ดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น อยCางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซ่ึงเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวN อาจเน่ืองมาจากหลายสาเหตุดังน้ี 

   1. การใหNผูNเรียนไดNศึกษาเรียนรูNสCวนของเนื้อหา จากสื่อการเรียนรูNในสื่อสังคมออนไลน;ท่ี

ผูNสอนไดNจัดเตรียมไวN โดยใหNผูNเรียนเป[นผูNกำหนดขอบขCายของระยะเวลาเรียนไดNตามศักยภาพในการเรียนรูNของ

ตนเอง ชCวยใหNผูNเรียนมีความเขNาใจเนื้อหาเกี่ยวกับความเป[นมา รูปแบบ และกระบวนการจัดทำบัญชีไดNดีข้ึน 

สื่อการเรียนรูNที่ผู NสอนจัดเตรียมไวN ไดNเรียงลำดับเนื้อหาจากงCาย ไปสูCเนื้อหาที่มีความซับซNอนสูงเป[นลำดับ

ขั้นตอนเพื่อใหNผูNเรียนสามารถทำความเขNาใจไดNงCาย และหากผูNเรียนไมCเขNาใจเนื้อหาขั้นตอนใดผูNเรียนสามารถ

ยNอนกลับไปศึกษา สื่อการเรียนรูNนั้นไดNหลายครั้งตามที่ผูNเรียนตNองการ ดังภาพที่ 1 สอดคลNองกับงานวิจัยของ 

เบิร;คแมน และโจนาธาน (Bergman and Jonathan, 2012) ไดNกลCาวไวNดังนี้ ผูNเรียนแตCละคนมีระดับความเร็ว

ในการเรียนรูNไมCเทCากัน ดังนั้น การเป¦ดโอกาสใหNผูNเรียนสามารถควบคุมความเร็วในการศึกษาเนื้อหาดNวยตัวเอง 

จะสCงผลใหNผูNเรียนเขNาใจมโนทัศน;หรือข้ันตอนตCางๆ ไดNมากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ส่ือสังคมออนไลน;วิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน 
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   2. กิจกรรมในหNองเรียนผูNสอนไดNเป¦ดโอกาสใหNนักเรียนทำความเขNาใจปUญหาไดNมากขึ้น และ

ผูNสอนเป¦ดโอกาสใหNแกCผูNเรียนในการพูดคุยการแกNปUญหา ซึ่งทำใหNผูNเรียนไดNฝ¨กวางแผน และหาวิธีแกNไขปUญหา

ดNวยตนเอง และผูNเรียนจะมีประติสัมพันธ;กับกลุCมเพ่ือนเพ่ิมข้ึนในการพยายามแกNไขปUญหา อธิปราย เสนอความ

คิดเห็น จะทำใหNผูNเรียนสามารถเขNาใจวิธีการแกNไขปUญหาอยCางเป[นลำดับขั้นตอน สอดคลNองกับงานวิจัยของ 

ซอห;ลเบิร;ก และแบร;รี (Sahlberg & Berry, 2002) พบวCาการเรียนรูNเป[นกลุCมยCอย และเป¦ดโอกาสใหNนักเรียน

แสดงความคิดเห็นของตนเอง จะชCวยสCงเสริมใหNผูNเรียนเกิดทักษะในการแกNไขปUญหา 

   3. ผูNเรียนไดNเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวน ผCานการทำกิจกรรมท่ีแตกตCางจากท่ีเคยทำในช้ัน

เรียนปกติ โดยพบวCาความเห็นของผูNเรียนโดยสCวนใหญC ชื่นชอบการจัดการเรียนรูNรูปแบบดังกลCาว และมีความ

เขNาใจเนื้อหามากขึ้น จากการเขียนสะทNอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNาง

หุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคมออนไลน; พบวCา สอดคลNองกับงานวิจัยของ สุคนธ; สินธ

พานนท; และคณะ (2555) กลCาวไวNวCา การพัฒนาความสามารถในการคิดอยCางมีวิจารณญาณของนักเรียน ทำ

ไดNโดยการจัดกิจกรรมที่เนNนกระบวนการอยCางเป[นระบบ เป¦ดโอกาสใหNผูNเรียนไดNคิด พรNอมตีความสิ่งที่ตนเรียน 

และขยายผลไปยังสถานการณ;อ่ืนๆ ในชีวิตประจำวัน และอนาคตของผูNเรียนไดN 

   4. โดยจากการวิจัยพบวCา เมื่อพิจารณาคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน 48 คน พบวCามี

นักเรียน 12 คน เป[นนักเรียนกลุCมคะแนนต่ำ โดยมีคะแนนต่ำกวCารNอยละ 50 ของคะแนนเต็ม และมีนักเรียน

จำนวน 8 คน ซึ ่งเป[นกลุCมนักเรียนคะแนนสูง โดยมีคะแนนมากกวCารNอยละ 80 ของคะแนนเต็ม เมื ่อสุCม

สัมภาษณ;นักเรียนกลุCมคะแนนต่ำ และกลุCมคะแนนสูง พบประเด็นที่นCาจะสCงผลตCอการทดลอง คือผูNเรียนมี

ความรูNพื้นฐานไมCเพียงพอตCอการศึกษาดNวยตนเองผCานสื่อการสอนในสื่อสังคมออนไลน; โดยในการศึกษาดNวย

ตนเองผCานสื่อนั้น ผูNเรียนมีความจำเป[นตNองมีความรูNพื้นฐานที่จำเป[น เชCน ความรูNเกี่ยวกับคณิตศาสตร;เบื้องตNน 

การบวก ลบ คูณ หาร การใชNสมการคณิตศาสตร; ความรูNเกี่ยวกับบัญชีเบื้องตNน การเขNาใจสมการบัญชี นิยาม

ของบัญชี หมวดบัญชี เกณฑ;การบันทึกบัญชี ซึ่งเนื้อหาบางสCวนที่กลCาวมานั้น โดยปกติแลNวผูNเรียนควรมีกCอนจะ

ขึ้นระดับชั้นปQที่ 2 ซึ่งทำใหNผูNเรียนทำความเขNาใจสื่อวิดีโอไดNไมCสมบูรณ; ซึ่งสอดคลNองกับงานวิจัยของ อัมพร    

มNาคนอง (2553) กลCาวไวNวCา คุณภาพของการคิดของมนุษย;นั้น มีองค;ประกอบหลายองค;ประกอบ ซึ่งปUจจัยท่ี

สCงผลตCอการคิดนั้น ที่สำคัญคือความรูNเกี่ยวกับสิ่งที่คิด กระบวนการพื้นฐานของการคิด ความตระหนักรูNในการ

คิด และเจตคติตCอการคิด เม่ือผูNสอนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดผูNสอนตNองมั่นใจกCอนวCาผูNเรียนจะมีความรูN

พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะสามารถนำไปใชNไดN 

 

สรุปผลและข[อเสนอแนะ  

ถึงแมNวCานักเรียนที่ไดNรับการจัดการเรียนรูNวิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองรียนกลับดNาน

รCวมกับสื่อสังคมออนไลน; จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทั้งหมด แตCผูNวิจัยพบวCา ผูNเรียนมีความรูNความเขNาใจใน
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เนื้อหาวิชาดีขึ้น ซึ่งสังเกตไดNจากการเปรียบเทียบคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ระหวCางกCอนเรียน และหลังเรียน พบวCา กCอนเรียนนักเรียนไดNคะแนนสอบเฉลี่ยรNอยละ 37.00 ในขณะที่หลัง

เรียนผูNเรียนมีคะแนนสอบเฉลี่ยรNอยละ 72.67 โดยผูNวิจัยสังเกตวCาอาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูN

วิชาการบัญชีหNางหุNนสCวนตามแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับการใชNสื่อสังคมออนไลน; เนNนใหNผูNเรียนไดNศึกษา

เนื้อหาวิชาตามศักยภาพการเรียนรูNของตนเอง นักเรียนสามารถยNอนกลับไปดูสื่อการเรียนรูNเพื่อทบทวนเนื้อหา

ไดNหลายครั้งตามตNองการ และเมื่อนักเรียนเขNามาทำกิจกรรมในชั้นเรียนผูNสอนไดNต้ังประเด็นคำถาม และเป¦ด

โอกาสใหNผูNเรียนไดNนำเสนอ และถามคำถามกับเพื่อนรCวมชั้น เพื่อใหNนักเรียนเขNาใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น จึงเป[นผล

ใหNนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีย่ิงข้ึน 

 

ข[อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยดังกลCาวผูNวิจัยมีขNอเสนอแนะดังน้ี 

  1. ขNอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชN 

    1.1 สื่อการสอนที่ผูNสอนไดNจัดเตรียมมาหรือสรNางขึ้นเพื่อใหNนักเรียนศึกษาดูกCอนเรียนจากท่ี

บNานน้ัน ควรสรNางใหNเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรูNของนักเรียน และเรียบเรียงอยCางเป[นลำดับข้ันตอน จากงCายไป

ยาก โดยผูNสอนควรตัดทอนเน้ือหาบางสCวนท่ียากเกินไปนำมาขยายความคิดของผูNเรียนในหNองเรียนแทน 

    1.2 การใชNแนวคิดในการจัดการเรียนรูNแบบหNองเรียนกลับดNานมีความเหมาะสมในบริบทของ

อาชีวะ ซ่ึงควรเนNนการปฏิบัติในหNองเรียนเป[นหลัก เพ่ือเสริมสรNางศักยภาพผูNเรียนใหNเหมาะสมตCอความตNองการ

ของตลาดแรงงาน 

    1.3 การใชNสื่อสังคมออนไลน;ในการจัดการชั้นเรียนถือเป[นเครื่องมืออันเป[นสื่อกลางระหวCาง

ผูNเรียน และผูNสอนไดNอยCางดี โดยเฉพาะการเลือกใชNสื่อสังคมออนไลน;ที่ผูNเรียนคุNนเคยทำใหNผูNเรียนสามารถเขNาใจ

การทำงานไดNงCาย เป¦ดใจ และสามารถส่ือสารกับผูNสอนหรือระหวCางผูNเรียนดNวยกันไดNดีย่ิงข้ึน 

  2. ขNอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตCอไป 

    2.1 ควรนำกระบวนการจัดการเรียนรูNโดยใชNแนวคิดหNองเรียนกลับดNานรCวมกับสื่อสังคม

ออนไลน; ไปศึกษากับกลุCมตัวอยCาง สาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการบัญชีหรือระดับชั้นอื่น เพื่อหา

บริบทอันเหมาะสมแกCการนำแนวคิดน้ีไปใชN และเผยแพรCตCอไป 

    

รายการอ[างอิง 
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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเขIาใจมโนทัศน;เรื่อง การหลอมเหลวใน

ระดับอนุภาค ของนักเรียนกลุOมชาติพันธุ;  หลังการจัดการเรียนรูI ระหวOางกลุOมที่จัดการเรียนรูIโดยการใชI

ภาพเคลื่อนไหวกับกลุOมที่จัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพนิ่ง ชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 จำนวน 53 คน ในโรงเรียน

แหOงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมO เครื่องมือที่ใชIในการวิจัยคือ แบบวัดความเขIาใจมโนทัศน;ในระดับอนุภาค โดยเปWน

แบบทดสอบชนิด 2 ลำดับ (two-tier) คือ ลำดับแรกเปWนแบบวัดมโนทัศน; ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

และลำดับที่สองเปWนการอธิบายเหตุผลประกอบเกี่ยวกับการหลอมเหลวในระดับอนุภาค สถิติที่ใชIในการ

วิเคราะห;ขIอมูล คือ คOารIอยละ ผลการวิจัยพบวOา หลังเรียนดIวยภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง นักเรียนกลุOมท่ีเรียน

ดIวยภาพเคลื่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;

(PU) มากกวOา นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพนิ่ง รIอยละ 8.98 และ รIอยละ 2.94 ตามลำดับ ทั้งนี้นักเรียนกลุOมท่ี

เรียนดIวยภาพเคลื ่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุ Oมที ่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน(PS) กลุ Oมท่ีมีมโนทัศน;

คลาดเคลื่อน(MU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU) นIอยกวOา นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพนิ่ง รIอยละ 1.29  รIอย

ละ 4.45 และรIอยละ 2.73  ตามลำดับ จากผลการวิจัยแสดงใหIเห็นวOาการจัดการเรียนรูIโดยใชIภาพเคลื่อนไหว

สามารถพัฒนาความเขIาใจมโนทัศน;เรื่องการหลอมเหลว ในระดับอนุภาคไดIดีกวOาการใชIภาพนิ่ง ในนักเรียน

กลุOมชาติพันธุ; 

 

คำสำค ัญ :  ความเข Iาใจมโนท ัศน;  ภาพเคล ื ่อนไหวและภาพน ิ ่ ง  การหลอมเหลว ระด ับอน ุภาค                   

นักเรียนกลุOมชาติพันธุ; 
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Abstract 

 The  purpose of this study was to measure the effect of dynamic (animated) and static 

(drawings) visual aids on students' conceptual understanding of melting at the microscopic 

level. The participants were a group of fifty-three (n=53) 5th-grade students from an ethnic 

minority village school in Northern Thailand during the 2020 academic year. This mixed-

methods study used a questionnaire to evaluate the effect of static and dynamic visual aids 

on students’ conceptual understandings before and after instruction. This mixed-methods 

study used a post-instructional assessment instrument to evaluate the effect of static and 

dynamic visual aids on students’ conceptual understandings of melting.  Students were split 

into two groups in which they were provided with either static or dynamic visual aids. The 

assessment consisted of two parts: the first part surveyed students' basic knowledge with a 

series of multiple-choice questions; in the second part, students were asked to provide a brief 

explanation of the phenomenon of melting as it occurs at the microscopic level. The statistics 

used to analyze the data are mean and percentage values. The research results were found 

that after studied with dynamic (animated) and static (drawings) visual. The dynamic group 

students had a greater understanding of concepts in the scientific understanding group (SU) 

and the partial understanding group (PU) more than the static visual group students, 8.98% 

and 2.94% respectively. In this regard, the students studied with dynamic (animated) have 

understood the concepts in the group with the concept in partial understanding with 

misunderstanding group (PS), misunderstanding group (MU), and non-understanding group (NU) 

less than the group students who studied with a static (drawings) visual 1.29%, 4.45% and 

2.73% respectively. The results of the research show that learning using dynamic (animated) 

visual can develop an understanding of melting concepts at the microscopic level better than 

using static (drawings) visual in ethnic students. 

 

Keywords : Conceptual understanding Dynamic and static visual instruction Melting  

Microscopic Level Ethnic Students 
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บทนำ 

 มโนทัศน;วิทยาศาสตร;ในเนื ้อหาดIานเคมีโดยสOวนใหญOมีความเปWนนามธรรม นักเรียนไมOสามารถ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนเปลี่ยนของสารในระดับอนุภาคไดIดIวยตาเปลOา เชOน อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล     

เหตุผลดังกลOาวสOงผลใหIนักเรียนมีความเขIาใจที่คลาดเคลื่อนไดI(บุษรี  เพOงเล็งดี, 2561) การหลอมเหลว       

เปWนหัวขIอหนึ่งในเรื ่องสารและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเนื้อหามีความเกี่ยวขIองกับการเปลี่ยนแปลงของสาร             

ในระดับอนุภาค งานวิจัยที ่ผOานมาแสดงใหIเห็นวOา มีนักเรียนจำนวนมากที่มีความเขIาใจที ่คลาดเคลื ่อน        

หรือเขIาใจผิดในเรื่องสารและสมบัติของสาร(ธิดารัตน;  ทองดี, 2554 : นาคะ เสนีย; และคณะ, 2558: ศักดิ์ศรี 

สุภาษร และคณะ, 2559) 

 จากความเขIาใจท่ีคลาดเคลื่อนในเรื่องการหลอมเหลวดังกลOาว มีนักการศึกษา พยายามคิดคIน รูปแบบ

วิธีการสอนและสื่อการสอน เพื่อชOวยใหIผูIเรียนไดIพัฒนาความเขIาใจในเรื่องการหลอมเหลวในระดับอนุภาคใหIดี

ย ิ ่งข ึ ้น ซึ ่งการใชIภาพเคลื ่อนไหวและภาพนิ ่งถือวOาเปWนสื ่อร ูปแบบหนึ ่งที ่สามารถนำมาใชIประกอบ                

การจัดการเรียนรูIเพื่อพัฒนาความเขIาใจของนักเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตร;ไดI โดย สมหมาย  ตามประวัติ

(2563) ไดIใหIความหมายของภาพเคลื่อนไหว ไวIวOา เปWน “ภาพที่สรIางขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ     

มาฉายตOอเนื ่องกันดIวยความเร็วสูง ทำใหIเกิดภาพลวงตาของการเคลื ่อนไหว โดยปกติความเร็วของ

ภาพเคลื ่อนไหวจะฉายดIวยความเร็วที ่ตOางกันขึ ้นอยู Oกับชนิดของการแสดงผล (output)” Tway(1997)           

ไดIใหIความหมายของภาพนิ่ง ไวIวOา เปWน “ภาพที่ไมOแสดงอาการเคลื่อนไหว โดยภาพนิ่งจะมีขนาดใหญOเต็มจอ

หรือเล็กกวOานั ้นก็ไดI อาจจะเปWนภาพขาวดำหรือภาพสีก ็ไดI อาจจะเปWนภาพ 2 มิต ิหรือ 3 มิต ิก ็ไดI            

งานวิจัยที่ผOานมา ไดIมีการนำทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปใชIเพื ่อพัฒนาความเขIาใจในวิชาเคมี เชOน 

งานวิจัยของ บุษรี เพOงเล็งดี(2562) Lewalter(2003) และงานวิจัยของชาตรี  ฝ�ายคำตา(2551) ซึ่งสOงผลใหI

ผูIเรียนมีความเขIาใจในระดับอนุภาคไดIดีย่ิงข้ึน 

  นักเรียนสOวนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมO เปWนนักเรียนกลุOมชาติพันธุ ;ท่ีประกอบดIวยชนดั้งเดิมและ      

กลุOมชาติพันธุ;ที่มาจากการอพยพเขIามาตั้งถิ่นฐานใหมO อาทิ ลัวะ มIง เยIา กะเหรี่ยง ลีซอ อาขOา ลาหูO ไทใหญO 

และจีนฮOอ เปWนตIน ทั ้งนี ้แตOละชาติพันธุ ;จะมีอ ัตลักษณ;ในดIานวัฒนธรรม ภาษา และความเปWนอยูO                   

ที่เปWนแบบเฉพาะของตน สOงผลใหIนักเรียนมีความหลากหลายและแตกตOางกันทั้งดIานภาษาและวัฒนธรรม    

ที่มาจากแตOละกลุOมชาติพันธุ; ซึ่งบางครั้งการอยูOในสังคมพหุวัฒนธรรม อาจจะทำใหIเกิดป�ญหาการสื่อสาร      

ขIามวัฒนธรรมไดI ซึ ่งป�ญหาดIานการสื่อสารภาษานี้ถือเปWนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน(นราวัลย;       

พูลพิพัฒน; และคณะ, 2561) การใชIส่ือภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงจึงนOาจะเปWนประโยชน;อยOางย่ิงในการจัดการ

เรียนรูIใหIนักเรียนมีความเขIาใจมโนทัศน;ท่ีถูกตIองสมบูรณ;มากย่ิงข้ึน  

 ผูIวิจัยเห็นวOาการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสามารถพัฒนามโนทัศน;ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร;  

ดIานเคมีไดI แตOอยOางไรก็ตามงานวิจัยท่ีผOานมา โดยสOวนมาก มีการเก็บขIอมูลกับกลุOมตัวอยOาในระดับมัธยมศึกษา 
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และผูIเรียนในบริบททั่วไป ซึ่งการเก็บขIอมูลเพื่อการวิจัยจากผูIเรียนในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะในนักเรียน

กลุOมชาติพันธุ ;ยังมีนIอย ผูIวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในการจัดการเรียนรูI        

เพื่อพัฒนามโนทัศน;เรื่อง การหลอมเหลวในระดับอนุภาค กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เปWนนักเรียน   

กลุOมชาติพันธุ; โดยเปรียบเทียบมโนทัศน;หลังเรียนระหวOางกลุOมท่ีใชIภาพเคล่ือนไหวกับกลุOมท่ีใชIภาพน่ิง   

 

วัตถุประสงคDการวิจัย  

 เพ ื ่อศ ึกษาและเปร ียบเท ียบความเข Iาใจมโนทัศน ; เร ื ่อง การหลอมเหลวในระด ับอน ุภาค                           

ของนักเรียนกลุOมชาติพันธุ;  หลังการจัดการเรียนรูI ระหวOางกลุOมที่จัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพเคลื่อนไหวกับ

กลุOมท่ีจัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพน่ิง 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

  ขอบเขตดOานกลุ'มเปRาหมาย 

  นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปTท ี ่  5 โรงเร ียนแหOงหนึ ่งในจังหวัดเช ียงใหมO ปTการศึกษา 2563             

จำนวน 53 คน โดยแบOงเปWน 2 กลุOม ไดIแกO 

1. กลุOมท่ีเรียนดIวยภาพเคล่ือนไหว จำนวน 24 คน 

2. กลุOมท่ีเรียนดIวยภาพน่ิง จำนวน 29 คน 

  ขอบเขตดOานเน้ือหา  

  เรื่อง การหลอมเหลว วิชาวิทยาศาสตร; ชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 กลุOมสาระการเรียนรูIวิทยาศาสตร;และ

เทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560  

      ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย 

  2 – 6 พฤศจิกายน 2563 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

  กลุ'มเปRาหมาย 

  นักเร ียนชั ้นประถมศึกษาปTท ี ่  5 โรงเร ียนแหOงหนึ ่งในจังหว ัดเช ียงใหมO  ป Tการศึกษา 2563              

จำนวน 53 คน ไดIจากการเลือกตัวอยOางแบบเจาะจง(purposive sampling) โดยแบOงเปWน 2 กลุOม ไดIแกO 

1. กลุOมท่ีเรียนดIวยภาพเคล่ือนไหว จำนวน 24 คน 

2. กลุOมท่ีเรียนดIวยภาพน่ิง จำนวน 29 คน 

 ตัวแปรท่ีตOองการศึกษา  

 ตัวแปรตOน การจัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง 
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 ตัวแปรตาม มโนทัศน; เร่ือง การหลอมเหลวระดับอนุภาค 
 เคร่ืองมือท่ีใชOในงานวิจัย  

 1. แผนการจัดการเรียนรูIวิชาวิทยาศาสตร;  ตามแนวคิด 3 ระดับ โดยการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิง 

เร ื ่อง การหลอมเหลว โดยอ Iางอ ิงก ิจกรรมการเร ียนร ู Iจากค ู Oม ือคร ูรายว ิชาพ ื ้นฐานว ิทยาศาสตร;                        

ชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 เลOมที่ 1 หนOวยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร สถาบันสOงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และ

เทคโนโลยี จำนวน 1 แผน 2 ช่ัวโมง 

 2. แบบวัดมโนทัศน; เร ื ่องการหลอมเหลวระดับอนุภาค ซึ ่งเป Wนแบบทดสอบชนิด 2 ลำดับ                 

)two-their)  ) Lama Ziad Jaber และ Saouma BouJaoude, 2012( เร่ือง การหลอมเหลว   ในระดับอนุภาค 

โดยใชIเกณฑ;ในการแบOงมโนทัศน;ของนักเรียนตามแนวของ Abdullateef H. Haidar (1997) จำนวน 2 ขIอ 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย'างแบบวัดมโนทัศนD เร่ืองการหลอมเหลว ระดับอนุภาค 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ;การจัดกลุOมมโนทัศน;ตามแนวของ  Abdullateef H. Haidar (1997) 

ความเขIาใจมโนทัศน; ลำดับท่ี 1 

(ปรนัย 4 ตัวเลือก) 

ลำดับท่ี 2 

(การอธิบายเหตผุล) 

กลุOมท่ีมีมโนทัศน;ท่ีสมบูรณ; 

(Scientific Understanding, SU) 

ถูกตIอง เขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองสมบูรณ; 

กลุOมท่ีมีมโนทัศน;ท่ีไมOสมบูรณ;  

(Partial Understanding, PU) 

ถูกตIอง 

ถูกตIอง 

ไมOถูกตIอง 

เขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองบางสOวน 

ไมOเขียนแสดงเหตุผล 

เขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองสมบูรณ; 

กลุOมท่ีมีมโนทัศน;ถูกบางสOวน 

คลาดเคล่ือน บางสOวน  

(Partial Understanding with 

Misunderstanding, PS) 

ถูกตIอง 

ไมOถูกตIอง 

เขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคล่ือน 

เขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองบางสOวน 

กลุOมท่ีมีมโนทัศน;ท่ีคลาดเคล่ือน 

(Misunderstanding, MU) 

ไมOถูกตIอง เขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคล่ือน 

กลุOมท่ีเขIาใจผิด  

(Non-Understanding, NU) 

ไมOถูกตIอง ไมOเขียนเหตุผล/ตอบไมOตรง 

 

 การสรOางและพัฒนานวัตกรรม 

  1. สรIางแผนการจัดการเรียนรูIโดยอIางอิงโดยอIางอิงกิจกรรมการเรียนรูIจากคูOมือครูรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร; ชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 เลOมที่ 1 หนOวยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร เรื่อง การหลอมเหลวระดับ

อนุภาค ตามแนวคิด 3 ระดับ โดยการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง สถาบันสOงเสริมการสอนวิทยาศาสตร;และ

เทคโนโลยี จำนวน 1 แผน 2 ชั่วโมง และนำแผนการจัดการเรียนรูIดังกลOาวใหIอาจารย;ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ;

พิจารณาตรวจสอบและใหIผูIเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทOาน ตรวจสอบความถูกตIองในดIานความเที่ยงตรงของเนื้อหา

(content validity) โดยมีค Oาด ัชนีความสอดคลIอง(Index of item objective congruence ; IOC) ของ

ผูIเชี่ยวชาญในทุกดIานเปWน 1.00 ซึ่งประกอบดIวย ความสอดคลIองดIานองค;ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูI 

ดIานการกำหนดจุดประสงค;การเรียนรูI ดIานการกำหนดสาระการเรียนรูI  ดIานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูI 

ดIานใชIส่ือการเรียนรูI และดIานการออกแบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูI  

  2. แบบวัดมโนทัศน;ระดับอนุภาค เรื่องการหลอมเหลว โดยอIางอิงจากแบบทดสอบทIายเลOม ใน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร; ชั้นประถมศึกษาปTที่ 5 เลOมที่ 1 หนOวยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร 

ซึ่งเปWนแบบทดสอบชนิด 2 ลำดับ(two-tier) จำนวน 2 ขIอ ใหIอาจารย;ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ;พิจารณาตรวจสอบ
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และใหIผูIเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทOาน ตรวจสอบความถูกตIองในดIานความเที่ยงตรงของเนื้อหา(content validity) 

โดยมีคOาดัชนีความสอดคลIอง (Index of item objective congruence; IOC) ของผู Iเชี ่ยวชาญ ทั ้ง 2 ขIอ 

เทOากับ 1.00 ซึ่งหมายความวOามีความสอดคลIองในเนื้อหา  จุดประสงค; ความสอดคลIองแนวคิดระดับอนุภาค 

และความเหมาะสมของตัวเลือกกับขIอคำถาม 

  การเก็บรวบรวมขOอมูล  

  1. นำแบบวัดมโนทัศน; เรื่องการหลอมเหลว ในระดับอนุภาค ซึ่งออกโดยผูIวิจัยที่อIางอิงการออกแบบ

แบบวัดมโนทัศน;ตามแนวความคิดของ Lama Ziad Jaber และ Saouma BouJaoude(2012) ไปทดสอบ

กOอนเรียน  

  2. ดำเนินการจัดการเรียนรูIเร่ือง การหลอมเหลวโดยใชIภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิง จำนวน 2 คาบ 

  3. นำแบบวัดมโนทัศน; เรื ่องการหลอมเหลว ในระดับอนุภาค ซึ่งเปWนแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ

แบบทดสอบกOอนเรียน ไปทดสอบหลังการจัดการเรียนรูI 

  การวิเคราะหDขOอมูล  

  วิเคราะห;ความเขIาใจมโนทัศน;เรื่อง การหลอมเหลวในระดับอนุภาค โดยเปรียบเทียบเปรียบเทียบ   

มโนทัศน;ระดับอนุภาคหลังเรียนระหวOางกลุOมที่เรียน โดยใชIภาพเคลื่อนไหวกับกลุOมที่เรียนโดยใชIภาพนิ่ง โดยใชI

เกณฑ;ในการแบOงมโนทัศน;ของนักเรียนตามแนวคิดของ  Abdullateef H. Haidar (1997) ดังนี้ (1) กลุOมที่มี

มโนทัศน;ท่ีสมบูรณ; (Scientific Understanding, SU) หมายถึง ผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไดIถูกตIอง

และเขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองสมบูรณ; (2) กลุOมที่มีมโนทัศน;ที่ไมOสมบูรณ; (Partial Understanding, PU) 

หมายถึง ผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไดIถูกตIองและเขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองบางสOวน หรือไมOเขียน

แสดงเหตุผล หรือผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไมOถูกตIองแตOเขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองสมบูรณ;        

(3) กลุOมที่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน คลาดเคลื่อน บางสOวน (Partial Understanding with Misunderstanding, 

PS) หมายถึง ผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไดIถูกตIองแตOเขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือ

ผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไมOถูกตIองแตOเขียนแสดงเหตุผลไดIถูกตIองบางสOวน (4) กลุOมที่มีมโนทัศน;ท่ี

คลาดเคลื่อน (Misunderstanding, MU) หมายถึง ผูIเรียนผูIเรียนตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไมOถูกตIองและ

เขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคล่ือน และ (5) กลุOมท่ีเขIาใจผิด (Non-Understanding, NU) หมายถึง ผูIเรียน

ตอบขIอคำถามแบบเลือกตอบไมOถูกตIองและไมOไดIเขียนตอบหรือเขียนตอบไมOตรงคำถาม โดยใชIสถิติที่ใชIในการ

วิเคราะห;ขIอมูลเปWนคOารIอยละของนักเรียนในกลุOมที่เรียนดIวยภาพเคลื่อนไหวและกลุOมที่เรียนดIวยภาพนิ่งมา

เปรียบเทียบกัน 
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ผลการวิจัย 

ผูIวิจัยไดIวิเคราะห;ผลความเขIาใจมโนทัศน;เรื ่อง การหลอมเหลวในระดับอนุภาค โดยเปรียบเทียบ

คะแนนหลังเรียนระหวOางกลุOมที่เรียนโดยใชIภาพเคลื่อนไหวกับกลุOมที่เรียนโดยใชIภาพนิ่ง โดยใชIเกณฑ;ในการ

แบ O งม โนท ั ศน ; ของน ั ก เ ร ี ยนตามแนวค ิ ดของ   Abdullateef H. Haidar (1997 )  ประกอบด I วย                         

แบบวัดความเขIาใจมโนทัศน; จำนวน 2 ขIอ โดยผลการวิเคราะห;ความเขIาใจมโนทัศน;ระดับอนุภาคเรื่องการ

หลอมเหลวหลังเรียน โดยใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง โดยเฉลี่ยทั้ง 2 ขIอ พบวOา นักเรียนมีความเขIาใจ      

มโนทัศน;เรื่อง การหลอมเหลวระดับอนุภาคหลังเรียนดIวยภาพเคลื่อนไหวอยูOในกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU)           

ร Iอยละ 52.08 กลุ Oมที ่ม ีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) รIอยละ 27.08 กลุ Oมที ่ม ีมโนทัศน;ถ ูกบางสOวน(PS)                

รIอยละ 12.50 กลุOมที่มีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) รIอยละ 4.17 และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU) รIอยละ 4.17 

และความเขIาใจมโนทัศน; เรื่อง การหลอมเหลวระดับอนุภาค หลังเรียนดIวยภาพนิ่งอยูOในกลุOมที่มีมโนทัศน;

สมบูรณ;(SU) รIอยละ 43.10 กลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) รIอยละ 24.14 กลุOมที่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน(PS) 

รIอยละ 13.79 กลุOมที่มีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) รIอยละ 8.62 และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU) รIอยละ 6.90 

แสดงไดIดังแผนภูมิที่ 1 ทั้งน้ีนักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพเคลื่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมที่มีมโนทัศน;

สมบูรณ;(SU)และกลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) มากกวOา นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพนิ่ง รIอยละ 8.98    

และ รIอยละ 2.94 ตามลำดับ ทั ้งนี ้น ักเรียนกลุ Oมที ่เร ียนดIวยภาพเคลื ่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;                

ในกลุOมที ่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน(PS) กลุ Oมที ่มีมโนทัศน;คลาดเคลื ่อน(MU) และกลุOมที ่มีมโนทัศน;ผิด(NU)        

นIอยกวOา นักเรียนกลุ Oมที ่เร ียนดIวยภาพนิ ่ง รIอยละ 1.29  รIอยละ 4.45 และรIอยละ 2.73  ตามลำดับ             

แสดงไดIดังตารางท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 1 ผลการวิเคราะห;ระดับความเขIาใจมโนทัศน;เร่ืองการหลอมเหลว ในระดับอนุภาค 

หลังเรียนโดยใชIเคล่ือนไหวและภาพน่ิง 

 

ประเภทส่ือ 
ระดับความเขOาใจมโนทัศนDเร่ืองการหลอมเหลว ในระดับอนุภาค  

SU PU PS MU NU 

ภาพเคล่ือนไหว 52.08 27.08 12.5 4.17 4.17 

ภาพน่ิง 43.1 24.14 13.79 8.62 6.9 

ผลตOางระหวOางกลุOม +8.98 +2.94 -1.29 -4.45 -2.73 

** เครื่องหมาย +,- แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ตามลำดับ 
  

 

ตารางท่ี 2 ผลรวมรIอยละกลุOมความเขIาใจมโนทัศน;เร่ืองการหลอมเหลว ในระดับอนุภาค 

หลังเรียนโดยใชIเคล่ือนไหวและภาพน่ิง 
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อภิปรายผล  

  จากการศึกษาและเปรียบเทียบความเขIาใจมโนทัศน;เร ื ่อง การหลอมเหลวในระดับอนุภาค                                 

ของนักเรียนกลุOมชาติพันธุ; หลังการจัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง สามารถอภิปรายผลไดI

ดังนี ้ นักเรียนมีระดับความเขIาใจมโนทัศน; เรื ่อง การหลอมเหลวในระดับอนุภาค ทั้งในกลุOมที่เรียนดIวย

ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง สOวนมากอยูOกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) 

และสOวนนIอยอยูOกลุOมที่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน(PS) กลุOมท่ีมีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด

(NU) ซ่ึงนักเรียนท่ีเรียนดIวยภาพเคล่ือนไหว มีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมมีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU) และกลุOมที่มี

มโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) สูงกวOานักเรียนที่เรียนดIวยภาพนิ่ง ซึ่งสอดคลIองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ศรี  สุภาษร

(2559) ที่พบวOา การจัดการเรียนรูIดIวยการทดลองแบบสืบเสาะรOวมกับภาพเคล่ือนไหวระดับอนุภาคนักเรียนมี

ความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU) กลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;

ถูกบางสOวน(PS) เพิ่มขึ้น และกลุOมที่มีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU) ลดลง และ

งานวิจัยของ Ardac and Akaygun(2005) พบวOา หลังการจัดการเรียนรู IดIวยภาพเคลื ่อนไหวนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิในระดับอนุภาคสูงกวOานักเรียนกลุOมท่ีเรียนดIวยภาพน่ิง 

  ถึงแมIวOาผลการจัดการเรียนรูIโดยการใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งจะสามารถพัฒนาความเขIาใจ    

มโนทัศน;ในระดับอนุภาคของนักเรียนใหIอยูOในกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;และกลุOมที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;สูงข้ึน 

แตOก็มีนักเรียนสOวนหนึ่งที่ยังมีมโนทัศน;ในกลุOมท่ีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU)     

ซึ่งความเขIาใจมโนทัศน;ที่มีความคลาดเคลื่อนอาจมาจากป�จจัยอื่น เชOน บุษรี  เพOงเล็งดี (2562) ไดIทำการวิจัย

และพบวOา ส่ือที ่ใชIประกอบเรียนการสอนอาจสOงผลใหIผู IเรียนมีความเขIาใจมโนทัศน;ที ่คลาดเคลื ่อนไดI           

เชOน ความเร็วและความไมOชัดเจนของสื่อที่ใชIประกอบ เปWนตIน ซึ่งผู Iสอนควรที่จะเลือกใชIสื ่อและเรียนรูI         

การใชIส่ือใหIดีกOอนนำไปใชIในการเรียนการสอน (บุษรี เพOงเล็งดีและชาตรี  ฝ�ายคำตา, 2561) 

 

สรุปผลและขOอเสนอแนะ  

  การว ิจ ัยคร ั ้ง น้ีม ีว ัตถ ุประสงค;เพ ื ่อเปร ียบเทียบความเข Iาใจมโนทัศน;เร ื ่องการหลอมเหลว                   

ในระดับอนุภาค หลังเรียนระหวOางกลุOมท่ีใชIภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง ของนักเรียนกลุOมชาติพันธุ; ผลการวิจัย

พบวOา นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพเคลื่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมที่มีมโนทัศน;สมบูรณ;(SU)และกลุOม

ที่มีมโนทัศน;ไมOสมบูรณ;(PU) มากกวOา นักเรียนกลุOมที ่เรียนดIวยภาพนิ่ง รIอยละ 8.98 และ รIอยละ 2.94 

ตามลำดับ ทั้งนี้นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวยภาพเคลื่อนไหวมีความเขIาใจมโนทัศน;ในกลุOมที่มีมโนทัศน;ถูกบางสOวน

(PS) กลุOมที่มีมโนทัศน;คลาดเคลื่อน(MU) และกลุOมที่มีมโนทัศน;ผิด(NU) นIอยกวOา นักเรียนกลุOมที่เรียนดIวย

ภาพนิ่ง รIอยละ 1.29  รIอยละ 4.45 และรIอยละ 2.73  ตามลำดับ จากผลการวิจัยแสดงใหIเห็นวOาการจัดการ
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เรียนรูIโดยใชIภาพเคลื่อนไหวสามารถพัฒนาความเขIาใจมโนทัศน;เรื่องการหลอมเหลว ในระดับอนุภาคไดIดีกวOา

การใชIภาพน่ิงในนักเรียนกลุOมชาติพันธุ; 

  ข Iอเสนอแนะจากงานว ิจ ัยเพ ื ่อให Iการจ ัดการเร ียนร ู I โดยใช Iภาพเคล ื ่อนไหวและภาพน่ิง                   

เปWนไปอยOางมีประสิทธิภาพ ควรเตรียมผูIเรียนและผูIสอนดังตOอไปน้ี 

1. ผูIสอนควรเลือกใชIสื่อภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งใหIถูกตIองเหมาะสมกับความสามารถและความรูI

เดิมของผูIเรียน เนื่องจากการใชIสื่อที่มีความคลาดเคลื่อนหรือไมOชัดเจนอาจจะสOงผลใหIผูIเรียนมีความเขIาใจมโน

ทัศน;ท่ีคลาดเคล่ือนไดI 

2. ผูIเรียนควรถูกฝ̈กใหIมีความคุIนเคยกับรูปแบบการประเมินความเขIาใจมโนทัศน;ในระดับอนุภาค โดย

การตอบคำถามและเขียนอธิบายในระดับอนุภาค (ฝ¨กการทำแบบทดสอบแบบชนิด 2 ลำดับ ; two-their) 

เน่ืองจากการวิจัยพบวOา ผูIเรียนเม่ือทำแบบวัดในมโนทัศน;หลังเรียน ผูIเรียนสามารถทำไดIโดยไมOมีขIอสงสัย 
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บทคัดย'อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษามีตKอ

ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษากKอนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญา

ศึกษามีตKอความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ทำการทดลองกับกลุKมตัวอยKางที่ใชH

ในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปSที่ 3 คณะครุศาสตร: ประจำปSการศึกษา 2563 โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใชHในการวิจัย ไดHแกK แผนการจัดการ

เรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา เรื่องความรับผิดชอบตKอการเรียนรูHของผูHเรียน แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบ

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาท่ี

มีตKอการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา  สถิติที่ใชHในการวิจัย ไดHแกK คKาเฉลี่ย สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

คKาทดสอบที (t-test) 

    ผลการวิจัยพบวKา ไดHผลการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษาที่มีตKอความรับผิดชอบทางการ

เรียนมีขั้นตอนกระบวนการเรียนรูH 3 ขั้น ไดHแกK 1) ขั้นนำ (Introduction) 2) ขั้นสอน (teaching) 3) ขั้นสรุป 

(Conclusion) และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา พบวKา

ผูHเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษามีความเหมาะสมมาก (�̅� = 4.90) 

เมื่อนักศึกษาไดHรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวจิตตปIญญาศึกษาที่มีตKอความรับผิดชอบทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวKากKอนเรียนอยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา   ความรับผิดชอบทางการเรียน 
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Abstract 

 This research aimed to study and design the cognitive education learning 

management towards the learning responsibility of social studies students. To study the 

learning responsibilities of social studies students before and after classes. and to study the 

satisfaction of cognitive education learning management towards the learning responsibility of 

social studies students The experiments were performed on the sample used in the study. 

Social Studies students, 3rd year. Faculty of Education for the academic year 2020 by selecting 

Purposive sampling, total 27. The research tools were the cognitive education learning 

management plan. About responsibility for learners' learning Social studies student 

responsibility test and a questionnaire on the satisfaction of students in the field of social 

studies towards the cognitive education learning management The statistics used in this 

research are mean, standard deviation, t-test. 

  The research results were found that there are 3 steps of the learning process: 1) 

Introduction 2) teaching 3) Conclusion and results. Examine the suitability of the cognitive 

education learning management plan. It was found that experts assessed the quality of the 

cognitive education learning management plan to be very appropriate (�̅� = 4.90) when 

students were provided with higher cognitive educational activities with post-learning 

responsibility than before. With statistical significance at the .05 level. 

 

Keywords: cognitive education learning management, learning responsibility 

 

บทนำ  

  จิตตปIญญาจึงเป�นกระบวนการเรียนรู ๎จากภายในทำใหHไดHมาซึ ่งความรูHจากประสบการณ:และ

กระบวนการและกKอใหHเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองใหHตระหนักเห็นคุณคำของความเป�นมนุษย:เรียนรูHท่ี

จะรัก เรียนรูHในการเขHาถึงความจริง เรียนรูHที่จะยอมรับความหลากหลายทางความคิดมากขึ้นนำไปสูKความตั้งใจ

ที่จะทำประโยชน:เพื่อผูHอื ่น ซึ่งเป�นการพัฒนาคุณลักษณะภายในที่ถาวรของผูHเรียน (ประเวศ วะสี, 2549)  

จิตตปIญญาเป�นการเรียนรูHเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงแบบมีลักษณะพิเศษคือ มุKงเนHนพัฒนาดHานในและการ

เปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐานในตัวเองอยKางลึกซึ้ง เพื่อใหHเกิดปIญญาที่เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและเกิดความ

รัก ความเมตตาที่อยูKบนพื้นฐานของความเขHาใจอยKางลึกซึ้งทำใหHเกิดสำนึกที่ดีงาม และตระหนักถึงภาระหนHาท่ี

ของตนที่มีผลตKอมวลมนุษย:และสรรพสิ่งในธรรมชาติโดยผKานกรรมวิธีปฏิบัติแนวจิตตปIญญา ในรูปแบบตKาง ๆ 
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(ธนา นิลชัยโกวิทย:และคณะ, 2551) ตั้งอยูKบนปรัชญาพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) ความเชื่อมั่นในความเป�น

มนุษย: (Humanistic Value) คือ ทัศนะที่เชื่อวKามนุษย:มีศักยภาพท่ีสามารถเรียนรูH และพัฒนาตนเองไดHอยKาง

ตKอเนื่องมีความจริง ความดี และความงามอยูKในตนเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ:พืชที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต 

เมื่อมีเงื่อนไขตKาง ๆ พรHอมเมล็ดพันธุ:น้ัน ๆ ก็จะสามารถเจริญเติบโตไดHการจัดกระบวนการเรียนรูHแนวจิตต

ปIญญา จึงมิใชKการสอน แตKเป�นการสรHางเงื่อนไขใหHเกิดการเติบโตขึ้นจากภายใน 2) กระบวนการทัศน:องค:รวม

(Holistic Paradigm) คือทัศนะที่มองเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งคือการเชื่อมโยงเป�นหนึ่งเดียวกัน ทำใหHปฏิบัติ

ตKอสรรพสิ่งอยKางไมKแยกสKวนจากชีวิต ดHวยทัศนะที่มองเห็นวKามนุษย:เป�นสKวนหนึ่งของสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็

เป�นสKวนหนึ่งของมนุษย: จึงไมKยึดตนเองเป�นศูนย:กลางของสรรพสิ่ง (ประเวศ วะสี, 2547) ทัศนะนี้เนHนความ

เป�นหนึ่งเดียวกันระหวKางการเปลี ่ยนแปลงตนเองและเปลี ่ยนแปลงโลกในกระบวนการเรียนรูHที ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงคนไดHอยKางลึกซึ้งนั้น ความกลHาหาญถือเป�นหนึ่งในปIจจัยสำคัญที่จะนำไปสูKการเรียนรูHที่ลุKมลึก 

เพราะการเรียนรูHนั้นจะตHองพยายามสลัดทิ้งความกลัวภายในใหHหมดกKอนทุกครั้งที่จะเรียนรูHสิ่งใด การเรียนรูH

เพื ่อไปสูKการเปลี่ยนแปลงครั ้งสำคัญของชีวิตจึงจำเป�นตHองกลHาหาญ กลHาที ่จะเสี ่ยงตKอความเจ็บปวดอัน

เนื่องจากตัวตนที่เรายึดมั่นมานานแสนนานกำลังสลายพังทลายลง กลHาที่จะเผชิญความจริงหลากหลายดHานที่มี

ในตัวเพราะในชีวิตประจำวันเรามักจะเลือกมองและเลือกรับรูHบางดHานที่เราอยากเห็นอยากใหHเป�นบางดHานที่ไมK

อยากรับรูHท้ังท่ีมันมีอยูKเราก็มักกลบเกล่ือนหรือฝIงกลบมันลงไปในหHองมืดของจิตใจ นอกจากน้ีเราอาจตHองกลHาท่ี

จะยอมลดการปกป�องตัวตนดHวย สอดคลHองกับมหาตมะคานธี (2553) กลKาววKาความกลHาหาญ คือการ

ปราศจากความกลัวในทุกลักษณะมันเป�นเสรีภาพจากความเกรงกลัวในลักษณะตKาง ๆ เชKน ความกลัวตาย หิว

โหย เป�นตHน การเรียนรูHก็เชKนกัน หากนักเรียนมีความกลHายอมละทิ้งหรือวางความคิดความเชื่อบางอยKางที่เคย

ยึดถือ กลHาหาญที่จะเรียนรูHหรือทำในสิ่งที่ตนไมKเคยทำหรือคิดวKาตนเองทำไมKไดH กลHาหาญที่จะเรียนรูHในสิ่งท่ี

ตนเองไมKมี อยKางไรก็ตามความกลHาก็ไมKไดHเกิดข้ึนไดHโดยงKาย ดังน้ันมันจึงควรเป�นบทฝ�กประจำตัวของผูHใฝ�เรียนรูH

เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในอยำงลึกซึ้ง อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมKสอดคลHองกับความตHองการของ

สังคมไมKสนองความตHองการของผูHเรียนเนHนเนื้อหามากกวKาเนHนการปฏิบัติ ไมKสามารถนาไปสูKการปฏิบัติในชีวิต

จริงไดHและผูHเรียนสKวนมากไมKสามารถตัดสินใจแกHปIญหาอยKางมีเหตุผลที่ดีพอและในการจัดกระบวนการเรียน

การสอนของครูสังคมศึกษานั้นครูสKวนมากใชHวิธีการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียนยัง ขาดความรูHใน

เทคนิคการสอนที่เนHน กระบวนการคิดหรือเนHนผูHเรียนเป�นศูนย:กลางจากสภาพการเรียนการสอนในลักษณะ

เชKนนี้ ทำใหHผูHเรียนขาดทักษะทั้งในดHานกระบวนการคิด การวิเคราะห:การแก๎ปIญหาและการปรับตัวใหHเขHากับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลHอมรวมทั้งคุณลักษณะการใฝ�รูH จึงทำใหHนักศึกษามีผลการเรียนรูH

ต่ำกวKาเกณฑ: ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของสิรินทิพย: สมคิด (2551) ศึกษาปIจจัยที่สKงผลตKอความรับผิดชอบใน

การเรียนของนักเรียนชKวงชั้นที่ 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุKมตัวอยKางเป�น 

นักเรียนชKวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปSการศึกษา 2550 จำนวน 544 คน 
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ซึ่งไดHมาโดยวิธีการสุKมแบบแบKงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชHระดับชั้นและเพศเป�นชั้น (Strata) 

เครื่องมือที่ใชHในการวิจัย ไดHแกK แบบสอบถามความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชKวงชั้นที่ 4 โรงเรียน

พรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบวKา (1) ปIจจัยที่มีความสัมพันธ:ทางบวกกับความ 

รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชKวงชั้นที่ 4 มีทั้งหมด 8 ปIจจัย ไดHแกK เพศหญิงบุคลิกภาพ นิสัยทางการ

เรียนแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับผูHปกครอง ความคาดหวังของผูHปกครอง

สัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ:ทางบวกกับ

เป�าหมายในชีวิตของนักเรียน อยKางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีเพียง 

1 ปIจจัยคือ ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน (2) ปIจจัยที่มีความสัมพันธ:ทางลบกับความรับผิดชอบในการ

เรียนของนักเรียนชKวงชั้นที่ 4 มีเพียง 1 ปIจจัย คือ เพศชาย อยำงมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ปIจจัยท่ี

ไมKมีความสัมพันธ:กับความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชKวงชั ้นที ่ 4 มีทั ้งหมด5 ปIจจัย ไดHแกK ช้ัน

มัธยมศึกษาปSที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปSที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัว (4) ปIจจัยที่สามารถพยากรณ:ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชKวงชั้นที่ 4 มีทั้งหมด 5 

ปIจจัย โดยเรียงลำดับจากปIจจัยที่สKงผลมากที่สุดไปหาปIจจัยที่สKงผลนHอยที่สุด ไดHแกK บุคลิกภาพ สัมพันธภาพ

ระหวKางนักเรียนกับผูHปกครอง แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ทางการเรียนสัมพันธภาพระหวKางนักเรียนกับครู และนิสัย

ทางการเรียน ซึ่งท้ัง 5 ปIจจัยนี้ สามารถรKวมกันอธิบายความแปรปรวนของความรับผิดชอบในการเรียนไดHรHอย

ละ 49.5 ดHวยเหตุนี้ผู Hวิจัยเห็นถึงความสำคัญที่จะนำแนวคิดจิตตปIญญามาประยุกต:ใชHในการจัดการเรียน 

การสอนใหHผูHเรียนมีความสุขในการเรียนรูHที่มาจากภายในและเกิดการเรียนรูHอยKางแทHจริงดHวยเหตุผลดังกลKาว 

เพ่ือยกระดับความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วัตถุประสงคDของการวิจัย  

   1. เพื่อศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษามีตKอความรับผิดชอบทางการ

เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

   2.  เพ่ือศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษากKอนและหลังเรียน 

   3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษามีตKอความรับผิดชอบทาง 

การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย  

  การศึกษาครั้งนี ้เป�นการศึกษาการจัดการเรียนรู HแนวจิตตปIญญาศึกษาที่มีตKอความรับผิดชอบ 

ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปSที่ 3 ปSการศึกษา 2563 โดยเก็บรวบรวมขHอมูลระหวKาง

เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม  2563 

  ประชากรท่ีใชHในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปSท่ี 3 ปSการศึกษา 2563 ซ่ึงกำลัง

ศึกษาอยูKในภาคการศึกษาท่ี 1 ปSการศึกษา 2563  
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  กลุKมตัวอยKางท่ีใชHในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปSท่ี 3 ปSการศึกษา 2563 ซ่ึง

กำลังศึกษาอยูKในภาคการศึกษาท่ี 1 ปSการศึกษา 2563  จำนวน 27 คน ใชHวิธีเลือกแบบเจาะจง   

ตัวแปรท่ีใชHในการวิจัย  

  ตัวแปรตHน  ไดHแกK   ผลการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา 

  ตัวแปรตาม ไดHแกK   ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา, ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาท่ีมีตKอการจัดการเรียนรูHแนวจิตตปIญญาศึกษา 

 

กรอบแนวคิดทางการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  1. ขอบเขตประชากร 

   ประชากรท่ีใชHในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปSท่ี 3 ปSการศึกษา 2563 ซ่ึง

กำลังศึกษาอยูKในภาคการศึกษาท่ี 1 ปSการศึกษา 2563  

   กลุKมตัวอยKางท่ีใชHในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปSท่ี 3 ปSการศึกษา 2563 ซ่ึง

กำลังศึกษาอยูKในภาคการศึกษาท่ี 1 ปSการศึกษา 2563  จำนวน 27 คน ใชHวิธีเลือกแบบเจาะจง  

  2. ขอบเขตเน้ือหา  

   การวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา 

โดยเป�นเน้ือหาวิชาเฉพาะดHาน หลักสูตรสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุงปS 2558 

  3. เคร่ืองมือท่ีใชHในการวิจัย 

   1. แผนการจัดการเรียนรูHโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปIญญา 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู7โดยใช7จิตปTญญาศึกษา 

มีขั้น ตอนกระบวนการเรียน รู7 ได7แกY 

1) เตรียมความพร7อมในการเรียน การถYายทอด

ความรู7 (Check-in) 

2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  

3) การสะท7อน (Reflection)  

4) การทบทวนบทเรียนด7วยตนเอง (Check-out)  

5) การจดบันทึก (Journaling)  

 

- ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา

กYอนและหลังเรียน 

- ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู7โดย

ใช7กระบวนการจิตตปTญญาศึกษาในการ

พัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนของ

นักศึกษา 
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   2. แบบทดสอบวัดความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษารายวิชาการ

จัดการเรียนรูHสังคมศึกษา 

   3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตKอการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญา 

 

วิธีการเก็บขNอมูล  

   ข้ันท่ี 1 ข้ันการวิเคราะห:(Analysis)  

   ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวขHองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูHสังคมศึกษาโดยใชH 

จิตตปIญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษา ช้ันปSท่ี 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

   1. ศึกษา วิเคราะห:การเรียนของนักศึกษาจากผลการเรียนปSการศึกษาท่ีผKานมา สัมภาษณ:จาก

อาจารย:ผูHสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ  

   2. กKอนทำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา อาจารย:ผูHสอนไดHทำ

การสัมภาษณ:โดยผKานแบบสัมภาษณ:เก่ียวกับปIญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียน ความคาดหวังในรายวิชาท่ีเรียน และ

ส่ิงท่ีนักศึกษาตHองการอยากใหHมีจากการเรียนในรายวิชาน้ี  

   3.นำผลการจากสัมภาษณ:จากนักศึกษาเป�นสKวนหน่ึงในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาดHวย  

   ข้ันท่ี 2 ดHานการออกแบบ (Design)  

   1. กำหนดเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลท่ี

จะเกิดกับผูHเรียนตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรูHความสามารถของผูHเรียนซึ่งผูHศึกษาไดHเลือกรูปแบบ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชHการสอนแบบแนวคิดของจิตตปIญญาศึกษา ซึ่งเป�นกระบวนการเรียนการสอน

ที่เนHนผูHเรียนเป�นสำคัญ สติอยูKกับตัว มุKงพัฒนาทักษะในการคHนควHาหาความรูH ทักษะในการคิด ทักษะในการ

นำเสนอ ทักษะในการทำงานเป�นกลุKมและทักษะในการบริหารเวลาและสะทHอนใหHเห็นในมุมตKาง ๆ ของการเรียนการ

สอน  

   2. กำหนดทฤษฎีการสอน โดยคำนึงถึงการนามาประยุกต:ใชHในการออกแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนใหHสอดคลHองกับเงื่อนไขหรือสภาพการณ:ในการเรียนรูH เพื่อพัฒนาผูHเรียนใหHเกิดทักษะในการจัดการ

เรียนรูHใหHเหมาะสมกับการเรียนรูHประเภทตKาง ๆ ที่ตHองการซึ่งผูHศึกษาไดHเลือกทฤษฎีของจิตตปIญญาศึกษามา

ประยุกต:ใชHในการเรียนการสอน  

    1) เตรียมความพรHอมในการเรียน การถKายทอดความรูH (Check-in) 

    2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  

    3) การสะทHอน (Reflection)  

    4) การทบทวนบทเรียนดHวยตนเอง (Check-out)  
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    5) การจดบันทึก (Journaling)  

    3. กำหนดองค:ประกอบและรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน  

     3.1 วัตถุประสงค:การเรียนการสอน (Instructional Objective) ผูHเรียนเป�นศูนย:กลาง

การเรียนรูHและเป�นเจHาของความรูH ผูHเรียนสรHางความรูHดHวยตนเองผKานกระบวนการเรียนรูHอยKางใครKครวญตาม

แนวคิดจิตปIญญาศึกษาผูHเรียนใชHทักษะกระบวนการเรียนการสอนอยKางใครKครวญตามแนวคิดจิตปIญญาศึกษา 

เป�นเคร่ืองมือในการเรียนรูHเน้ือหาวิชาอยKางวิเคราะห:ขHอมูลกKอน  

     3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities)  

      3.2.1กิจกรรมการเรียนการสอนไมKเนHนการบรรยายเนื้อหาวิชาแตKเป�นการสรHาง

บรรยากาศท่ีอานวยใหHผูHเรียนเกิดแรงบัลดาลใจเกิดความอยากรูHอยากคHนควHาหาความรูHอยKางมีสติ เรียนรูHดHวยตนเอง  

      3.2.2รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปการใชHคำถามเพื่อตอบ

คำถามจะกระตุHนใหHผูHเรียนคิดและใชHการเรียนในรูปแบบตKาง ๆ ตามบริบท  

          3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเป¢ดโอกาสใหHผูHเรียนไดHสืบคHนขHอมูลดHวยตนเองจะ

ทำใหHผูHเรียนเกิดองค:ความรูHใหมK เพ่ิมพูนทักษะดHานความคิด สามารถแยกแยะขHอเท็จจริงท่ีส่ิงถูก ผิดไดH  

      3.2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเป¢ดโอกาสใหHผูHเรียนเกิดการพัฒนาดHวยการศึกษา

คHนควHาและแกHไขปIญหาตKาง ๆ ท่ีเจอดHวยตนเอง  

      3.2.5 ใชHกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียนเพื่อสรHางความทHาทายและกระตุHนใหH

ผูHเรียนเกิดการสนใจเรียน  

      3.2.6 กิจกรรมเป¢ดโอกาสใหHผูHเรียนไดHรับอิสระในการคิดออกแบบการนำเสนอ

ผลงานในรูปแบบท่ีสรHางสรรค:แตกตKางจากการเรียนในรูปแบบเดิม  

      3.2.7 กิจกรรมท่ีสรHางหนHาท่ีหรือความรับผิดชอบใหHแกKผูHเรียน  

      3.2.8 การประเมินและวัดผลตHองอยูKในบริบทท่ีเกิดข้ึนจริง  

     3.3 โครงสรHางและข้ันตอนกิจกรรมสอดแทรกแนวคิดของจิตตปIญญาศึกษา  

ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดHวย 3 สKวน คือ  

      3.3.1 ข้ันนำ 

       3.3.1.1 เตรียมความพรHอมในการเรียน การถKายทอดความรูH (Check-in)  

       3.3.1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  

      3.3.2 ข้ันสอน  

       3.2.2.1 การสะทHอน (Reflection)  

       3.2.2.2 การทบทวนบทเรียนดHวยตนเอง (Check-out) 

       3.3.3 ข้ันสรุป  
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        3.3.3.1 การจดบันทึก (Journaling)  

     3.4 การประเมิน (กรมวิชาการ, 2545 และอัจฉรา เสาว:เฉลิม, 2546) การประเมิน

ระหวKางเรียน (Formative Evaluation)  

      3.4.1 ผูHสอนมีการประเมินการเรียนรูHของผูHเรียนเป�นระยะ ๆ  

      3.4.2 การประเมินเป�นลักษณะการ ประเมินตามจุดมุKงหมายโดยเนHนถึงความ

แตกตKางระหวKางบุคคลของผูHเรียน  

      3.4.3 การประเมินเป�นลักษณะเป�นการประเมินที่อาศัยบริบทจริงทางสังคมผนวก

กับวิธการประเมินท่ีหลากหลายวิธี  

      3.4.4 เกณฑ:ในการประเมินตHองใชHตHองอยูKในบริบทของความเป�นจริง  

      3.4.5 ศึกษาวัตถุประสงค:การเรียนการสอนและนำมากำหนดเป�นวัตถุประสงค:ของ

การประเมิน แลHวจึงเลือกเคร่ืองมือในการประเมินท่ีสอดคลHองกับวัตถุประสงค: ใหHเป�นการประเมินพัฒนาการ

ของผูHเรียนรอบดHานตามสภาพจริง  

      3.4.6 การประเมินผูHเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมิน

หลังเรียน (Summative Evaluation) ใชHวิธีประเมินท่ีหลากหลายเนHนการสังเกตพฤติกรรมของผูHเรียนขณะ

ทำงานโดยการประเมินเป�นการประเมินตามสภาพจริง  

     3.5 การจัดประสบการณ: (Experimental Learning Activities)  

      3.5.1 ผูHสอนมีบทบาทในการกระตุHนและจูงใจใหHผูHเรียนสนใจเรียน  

      3.5.2 ใหHผูHเรียนมีประสบการณ:ในการทำงานรKวมกับผูHอ่ืน  

      3.5.3 เรียนมีความสามัคคีและมีสKวนรKวมในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน  

      3.5.4 เนHนทักษะกระบวนการคHนควHา สืบคHนขHอมูลดHวยตนเอง  

     3.6 ส่ือและอุปกรณ: (Media and Material) (Savery and Duffy ,1995)  

      3.6.1 เป�นส่ือท่ีสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน  

      3.6.2 สKงเสริมทักษะการสืบคHนขHอมูล  

    4. กำหนดลักษณะของแผนการจัดการเรียนรูH  

     4.1 แผนการจัดการเรียนรูHที่มีกระบวนการเรียนการสอนโดยใชHการสอนตามแนวคิดจิต

ปIญญาศึกษา รายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาที่มีกระบวนการเรียนการสอนแบKงออกเป�น 8 แผนการ

จัดการเรียนรูH ท้ังหมด 16 สัปดาห:  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชHการสอนแบบแนวคิดจิตปIญญาศึกษา 

ข้ันตอนการจัด 

กิจกรรมการเรียนรูH 

กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยใชHการสอนแบบแนวคิดจิตปIญญาศึกษา 

 

1. ข้ันนำ 1.1 เตรียมความพรHอมในการเรียน การถKายทอดความรูH (Check-in) โดยการใหH

สติอยูKกับตัว อาจารย:สรHางแรงบันดาลใจดHวยการใชHสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อการสอน

ประเภทอ่ืน ๆ และอาจารย:เป�นผูHสรHางบรรยากาศท่ีทำใหHนักศึกษาเกิดการคิดอยKา

มีสติในหHองเรียน  

1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) พูดและฟIงเพื ่อนพูดอยKาง

ใครKครวญ ไตรKตรองฟIงอยKางรู HเทKาทัน ใหHแขวนลอยคำถามใหHผู HพูดไดHอยKาง

เชื่อมโยงอาจารย:เป�นผูHชี ้แจงวัตถุประสงค:การเรียนรูHในชั่วโมงพรHอมทั้งชี้แจง

กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งแจHงวิธีการวัดประเมินผลการเรียน

ใหHแกKนักศึกษา 

2. ข้ันสอน 2.1 การสะทHอน (Reflection) สะทHอนความคิดความรู Hสึก ตามหัวขHอ และ

ประเด็นตKาง ๆ อาจารย:ใหHนักศึกษาทำงานกลุKมหรืองานรายบุคคลสืบคHนขHอมูล

และแกHไขปIญหาที ่เจอดHวยตนเองโดยมีอาจารย:เป�นผู Hคอยชี ้แนะและใหHการ

สนับสนุนการทำงานของนักศึกษาจะไดHรับอิสระในการคิดออกแบบนำเสนอ

ผลงานมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อความทHาทายและกระตุHนใหHนักศึกษาสนใจใน

การเรียนอยูKเสมอ  

2.2 การทบทวนบทเรียนดHวยตนเอง (Check-out) ทบทวนวKาวันนี ้ผู HเรียนไดH

เรียนรูH อะไร และใหHสรุปพรHอมงานที่ไดHรับมอบหมายการเรียนครั้งตKอไป อาจารย:

ใหHนักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแลHว ฝ�กการแกHไขปIญหาที่เจอ

ดHวยตัวเอง โดยมีอาจารย:เป�นผูHใหHคำแนะนารายบุคคล การสอนมักจะทำเมื่อมี

คำถาม เป�นการสอนแบบรายบุคคลหรือรายกลุKม  

3. ข้ันสรุป 3.1 การจดบันทึก (Journaling) แสดงใหHเห็นความกHาวหนHาเป�นระยะและทบทวน

เป�นระยะสKงผูHสอนทำใหHผูHเรียนไดHตระหนักถึงทักษะชีวิตท่ีจะตHองเกิดข้ึน 

 

    5. การสรHางแผนการจัดการเรียนรูH 

     แผนการจัดการเรียนรูH รายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา สำหรับนักศึกษาช้ันปSท่ี 3 

ผูHวิจัยไดHดำเนินการสรHางดังน้ี 
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     5.1 ศึกษาและวิเคราะห:จุดประสงค:การเรียนรูHของรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษา 

     5.2 ศึกษาเอกสารและตำราเรียน รายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา 

     5.3 สรHางตารางวิเคราะห:และจัดแบKงเน้ือหา จุดประสงค:การเรียนรูH 

     5.4 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชHการสอนแบบแนวคิดจิตปIญญา

ศึกษา จากเอกสารตKาง ๆ และศึกษาจากรูปแบบกระบวนการสอนท่ีผูHวิจัยสรHางข้ึน 

     5.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูH ที่ใชHกระบวนการสอนแบบแบบแนวคิดจิตปIญญา

ศึกษา จำนวน 8 แผน เวลา 32 ชั่วโมง แผนละ 4 ชั่วโมง แลHวนำไปใหHผูHเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม

ของแผนการจัดการเรียนรูH 

    6. กำหนดลักษณะของแบบทดสอบของผูHเรียน 

     แบบวัดแบบทดสอบทางการเรียน รายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา ลักษณะของ

แบบทดสอบ เป�นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สรHางแบบทดสอบจากการวิเคราะห:ระดับ

การวัดผลพฤติกรรมทางดHานจิตพิสัยและจุดประสงค:การเรียนรูHจึงเป�นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ: (สมนึก 

ภัททิยธนี. 2546 : 194) จำนวน 30 ขHอ 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา (Development)  

   เครื่องมือที่ไดHจากขั้นการออกแบบ ไดHแกK กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใชHการสอนตาม

แนวคิดจิตปIญญาศึกษา แผนการจัดการเรียนรูH และแบบทดสอบวัดความรับผิดชอบตKอการเรียน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูHของนักศึกษา นำมาตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผูHเชี่ยวชาญตรวจหา

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูHท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา  

   ผูHวิจัยนำเคร่ืองมือการวิจัยไปใหHผูHเช่ียวชาญดำเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนรูHท่ีมี

กระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา ดังน้ี  

   1.1 นำแผนการจัดการเรียนรูHท่ีสรHางข้ึนไปทำการตรวจสอบโดยผูHเช่ียวชาญ 3 ทKาน ไดHแกK  

    1.1.1 ผูHชKวยศาสตราจารย: ดร.อาภากร โพธิ์ดง อาจารย:ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน  คณะครุศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:  

    1.1.2 ผู HชKวยศาสตราจารย: ภิรญา โพธิพิทักษ: อาจารย:ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน คณะครุศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

    1.1.3 อาจารย: ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารย:ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร:และเทคโนโลยี

การศึกษา คณะครุศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

   เพ่ือตรวจหาความตรงของจุดประสงค:การเรียนรูH เน้ือหา ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอน ในแตKละแผนการจัดการเรียนรูH โดยใชHแบบประเมินท่ีผูHวิจัยสรHางข้ึน ซ่ึงเป�นแบบ
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ประเมินความคิดเห็นชนิดมาตราสKวนประมาณคKา (Rating scale) มีเกณฑ:ในการพิจารณา ดังน้ี (พวงรัตน: ทวี

รัตน:. 2536 : 124)  

    5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  

    4 หมายถึง เหมาะสมมาก  

    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

    2 หมายถึง เหมาะสมนHอย  

    1 หมายถึง เหมาะสมนHอยท่ีสุด 

    และตอนทHายเป�นแบบปลายเป¢ดมีไวHใหHผูHเช่ียวชาญใหHขHอเสนอแนะเพ่ือใชHเป�นขHอมูลในการ

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูH  

   1.2 นำคะแนนความคิดเห็นของผูHเช่ียวชาญมาหาคKาเฉล่ีย และคKาสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูHวิจัย

โดยใชHเกณฑ:การวิเคราะห: ดังน้ี (พวงรัตน: ทวีรัตน:. 2536 : 124)  

    4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  

    3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  

    2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  

    1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมนHอย  

    1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมนHอยท่ีสุด  

    ในแตKละดHานถHาคKาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูHเชี่ยวชาญมีคKาตั้งแตK 3.50 ขึ้นไป คKาเฉลี่ยรวมทุก

ดHานเทKากับ 4.80 และมีคKาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมKเกิน 1.00 สรุปไดHวKาองค:ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูHมี

ความสอดคลHองเหมาะสมสามารถนำไปใชHไดH (วิเชียร เกตุสิงห:. 2538 : 8-11; อHางถึงใน สิริลักษณ: นาควิสุทธ์ิ. 

2548) และไดHทำการปรับปรุงแกHไขตามคำแนะนำของผูHเช่ียวชาญ จนไดHแผนการจัดการเรียนรูHท่ีมีความเหมาะสม  

  2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  

   ผูHวิจัยนำเครื่องมือการวิจัยไปใหHผูHเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความ

รับผิดชอบตKอการเรียนเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  

   2.1เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยดัชนีความสอดคลHองระหวKางขHอสอบกับจุดประสงค:

การเรียนรูH (Index item – objective congruence: IOC) โดยกำหนดเกณฑ:การใหHคะแนนจากการพิจารณา

ดังน้ี (เกษม สาหรKายทิพย:. 2539 : 183)  

   ใหHคะแนน +1 เม่ือแนKใจวKาขHอสอบวัดไดHตรงตามจุดประสงค:  

    ใหHคะแนน 0 เม่ือไมKแนKใจวKาขHอสอบวัดไดHตรงตามจุดประสงค:หรือไมK  

    ใหHคะแนน -1 เม่ือแนKใจวKาขHอสอบวัดไมKตรงตามจุดประสงค: 

   เกณฑ:การพิจารณาคKาดัชนีความสอดคลHอง  
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   ขHอคำถามท่ีมีคKาดัชนีความสอดคลHอง ต้ังแตK 0.50-1.00 มีคKาความเท่ียงตรง ใชHไดH  

   ขHอคำถามท่ีมีคKาดัชนีความสอดคลHอง ต่ำกวKา 0.50 ตHองปรับปรุง ยังใชHไมKไดH  

  2.2 นำคะแนนความคิดเห็นจากผูHเชี่ยวชาญ มาหาคKาดัชนีความสอดคลHองระหวKางขHอสอบกับ

จุดประสงค:การเรียนรูH พบวKา ขHอสอบทุกขHอมีคKาดัชนีความสอดคลHองระหวKางขHอสอบกับจุดประสงค:การเรียน

รูHอยูKที่ 0.67 – 1.00 ซึ่งมีคKามากกวKา 0.5 แสดงวKาขHอสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา (เกษม สาหรKายทิพย:. 2539 : 

183) ทำการจัดพิมพ:แบบทดสอบฉบับแกHไขจำนวน 30 ขHอ  

   2.3 นำแบบทดสอบที่ผKานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูHเชี่ยวชาญและแกHไขเรียบรHอย

แลHว ไปทดสอบกับนักศึกษา ชั้นปSที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา และไมKใชKกลุKมตัวอยKาง โดยการตรวจการใหH

คะแนนแบบทดสอบแตKละขHอ ใหH 1 คะแนนสำหรับขHอที่นักศึกษาทำถูก และใหH 0 คะแนน สำหรับขHอที่ทำ

นักศึกษาไมKถูก  จำนวน 30 ขHอ การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนำเครื่องมือไปทดลองใชHกับ

นักศึกษาที่ไมKใชKกลุ KมตัวอยKางนำมาหาคKาความเชื ่อมั ่น ไดHเทKากับ .94  และคKาอำนาจจำแนกอยูKระหวKาง  

.04 - .06 ซ่ึงสามารถนำไปใชHในการทดลองกับกลุKมตัวอยKางไดH 

  ข้ันท่ี 4 ข้ันนำไปใชH (Implementation)  

  กลุKมตัวอยKางท่ีใชHในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปSท่ี 3 ปSการศึกษา 2563 ซ่ึง

กำลังศึกษาอยูKในภาคการศึกษาท่ี 1 ปSการศึกษา 2563 จำนวน 27 คน โดยใชHวิธีเลือกแบบเจาะจง 

  การดำเนินการทดลอง  

  ในการทดลองคร้ังน้ี ผูHศึกษาไดHดำเนินการ ดังน้ี  

  1. ทำการทดสอบกKอนเรียนกับนักศึกษากลุKมทดลอง คือ นักศึกษาชั้นปSท่ี 3 ที่กำลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 1 ปSการศึกษา 2563 ดHวยแบบทดสอบวัดความรับผิดชอบทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษา จำนวน 30 ขHอ ระยะเวลา 60 นาที แลHวตรวจแบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวHเป�นคะแนนกKอนเรียน

สำหรับการวิเคราะห:ขHอมูล  

  2. ดำเนินการทดลอง โดยผูHศึกษาไดHดำเนินการสอนนักศึกษากลุKมทดลอง โดยใชHกระบวนการเรียน

การสอนแบบจิตปIญญาศึกษา และดำเนินการสอนกลุKมควบคุมดHวยกระบวนการสอนแบบปกติ จำนวน 8 คาบ 

32 ช่ัวโมง คาบละ 4 ช่ัวโมง ดHวยตนเอง  

  3. หลังการทดลองสอนทำการทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุKมทดลองดHวยแบบทดสอบวัดความ

รับผิดชอบตKอการเรียน  ผลความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา ฉบับเดียวกันกับ

ทดสอบกKอนเรียนแลHวตรวจแบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวHเป�นคะแนนหลังเรียนสำหรับการวิเคราะห:ขHอมูล  

  4. นำคะแนนที่ไดHจากการทดสอบวัดผลความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษากKอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห:โดยใชHวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย  

  ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation)  
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  1. การวิเคราะห:ขHอมูล  

   ในการประเมินผลครั้งน้ี ผูHวิจัยไดHกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ในการหาขHอมูลเพ่ือตอบ

คำถามตามที่ระบุในวัตถุประสงค:ของการวิจัยผู HวิจัยไดHดำเนินการวิเคราะห:ขHอมูลที ่รวบรวมไดHจากการ

ดำเนินการทดลองในขั้นนำไปใชH ซึ่งดำเนินการวิเคราะห:ขHอมูลทางการเรียนกKอนเรียนของนักศึกษากลุKมทดลอง

ที่ไดHรับการสอนแบบแนวคิดจิตปIญญาศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษา ของนักศึกษากลุKมทดลองท่ีไดHรับการสอนแบบแนวคิดจิตปIญญาศึกษา ผูHวิจัยไดHดำเนินการตามข้ันตอน ดังตKอไปน้ี  

   1.1 นำคะแนนจากการทดสอบกKอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุKมทดลองที่ไดHรับการ

สอนแบบแนวคิดจิตปIญญาศึกษามาหาคKาเฉลี่ยของคะแนนผลทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษา ทั้งกKอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทดสอบความแตกตKางของคะแนนผลทางการเรียนกKอนเรียน

และหลังเรียน ดHวยสถิติทดสอบทีแบบกลุKมตัวอยKางไมKเป�นอิสระตKอกัน  

   1.2 นำคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุKมทดลองท่ีไดHรับการสอนแบบแนวคิดจิต

ปIญญาศึกษาท่ีไดHรับการสอนแบบปกติมาหาคKาเฉล่ียของคะแนนความรับผิดชอบทางการเรียนตัวอยKางเป�นอิสระจากกัน 

 

ผลการวิเคราะหDขNอมูล  

   ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูHรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาโดยใชHจิตตปIญญา

ศึกษาเพ่ือพัฒนาความรับผิดชอบตKอการเรียน 

   1. ผลการวิเคราะห:จากขั้นวิเคราะห:นำมาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการ

จัดการเรียนรูHสังคมศึกษาโดยใชHการสอนแบบจิตปIญญาศึกษาแสดงดังภาพท่ีดังน้ี 

 

1. ข้ันนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพรHอมใน

การเรียน การถKายทอด

ความรูH(Check-in) 
เตรยีมความพรอ้มในการ
เรยีน การถ่ายทอดความรู้
(Check-in) 
 

โดยการใหHสติอยูKกับตัว อาจารย:สรHางแรงบันดาลใจ 

ดHวยการใชHส่ือมัลติมีเดียหรือส่ือการสอนประเภท

อ่ืนๆและอาจารย:เป�นผูHสรHางบรรยากาศท่ีทำใหH

นักศึกษาเกิดการคิดอยKางมีสติในหHองเรียน 

สุนทรียสนทนา 

Dialogue 

Conversation) 

พูดและฟIงเพื ่อนพูดอยKางใครKครวญ ไตรKตรองฟIง

อยKางรูHเทKาทัน ใหHแขวนลอยคำถามใหHผูHพูดไดHอยKาง

เชื่อมโยง อาจารย:เป�นผูHชี้แจงวัตถุประสงค:การเรียนรูH

ในชั่วโมงพรHอมทั้งชี้แจงกิจกรรมกระบวนการเรียน

การสอนรวมทั้งแจHงวิธีการวัดประเมินผลการเรียน

ใหHแกKนักศึกษา 
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2. ข้ันสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้ันสรุป 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ตอนท่ี 2 ความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษากKอนและหลังเรียน  

  ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบทางการเรียนกKอนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาท่ีไดHรับการสอนดHวยกระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา 

กลุKมทดลอง N �̅� S.D. t 

กKอนเรียน 27 6.33 2.08 
3.83* 

หลังเรียน 27 10.09 2.44 

    *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 (t(.05,29)= 1.725) 

  จากตารางที่ 2 พบวKานักศึกษา ชั้นปSที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษาที่ไดHรับการสอนดHวย กระบวนการ

เรียนการสอนแบบจิตปIญญารายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา มีคะแนนความรับผิดชอบทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวKากKอนเรียนอยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การสะท7อน(Reflection) สะทHอนความคิดความรูHสึก ตามหัวขHอ และประเด็น 

ตKางๆ อาจารย:ใหHนักเรียนทำงานกลุKมหรืองาน

รายบุคคลสืบคHนขHอมูลและแกHไขปIญหาท่ีเจอดHวย

ตนเองโดยมีครูเป�นผูHคอยช้ีแนะและใหHการสนับสนุน

การทำงานของนักเรียนจะไดHรับอิสระในการคิด

ออกแบบนำเสนอผลงานมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือ

ความทHาทายและกระตุHนใหHผูHเรียนสนใจในการเรียน

อยูKเสมอ 
การทบทวนบทเรียน

ดHวยตนเอง (Check-

out) 

ทบทวนวKาวันนี้ผู HเรียนไดHเรียนรูH อะไร และใหHสรุป

พรHอมงานที ่ไดHร ับมอบหมายการเรียนครั ้งตKอไป 

อาจารย:ใหHนักศึกษาฝ�กปฏิบัติงานในเนื้อหาวิชาท่ี

เรียนไปแลHว ฝ�กการแกHไขปIญหาท่ีเจอดHวยตัวเอง โดย

มีอาจารย:เป�นผู HใหHคำแนะนำรายบุคคล การสอน

มักจะทำเมื่อมีคำถาม เป�นการสอนแบบรายบุคคล

หรือรายกลุKม 

การจดบันทึก

()Journaling) 

แสดงใหHเห็นความกHาวหนHาเป�นระยะๆ และทบทวน

เป�นระยะสKงอาจารย:ผูHสอน ทำใหHผูHเรียนไดHตระหนัก

การมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสม 
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนรูHรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคม

ศึกษาในการพัฒนาความรับผิดชอบตKอการเรียนของนักศึกษา 

  ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนรูHรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาในการ

พัฒนาความรับผิดชอบตKอการเรียนของนักศึกษา 

ลำดับ รายการ �̅� S.D. ความหมาย 

1. ดNานบรรยากาศ  

บรรยากาศของการเรียนเป¢ดโอกาสใหHนักศึกษามีสKวน

รKวมในการทำกิจกรรมในหHองเรียนมากข้ึน  

 

4.60 

 

0.61 มากท่ีสุด 

2. บรรยากาศของการเรียนทำใหHนักศึกษามีความ

รับผิดชอบชKวยเหลือตKอตนเอง และกลุKม  
4.70 0.62 มากท่ีสุด 

3. บรรยากาศของการเรียนทำใหHนักศึกษามีความ

กระตือรือรHนในการเรียน  
4.60 0.77 มากท่ีสุด 

4. บรรยากาศของการเรียนเป¢ดโอกาสใหHนักเรียนทำ

กิจกรรมไดHอยKางอิสระอยKางมีขอบเขต  
4.20 0.60 มาก 

5. บรรยากาศของการเรียนทำใหHนักศึกษาเกิดความคิดท่ี

หลากหลายในทางท่ีเป�นประโยชน:ตKอตนเองและผูHอ่ืน  
4.20 0.43 มาก 

6. ดNานกิจกรรมการเรียน  

กิจกรรมการเรียนรูHมีความเหมาะสมกับเน้ือหา  
4.09 .50 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรูHสKงเสริมใหHนักเรียนไดHแลกเปล่ียน

ความรูHความคิด  
4.50 .69 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรูHสKงเสริมการคิดและตัดสินใจ  4.40 .79 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรูHทำใหHนักศึกษากลHาคิดกลHาตอบ  4.30 .59 มาก 

10. กิจกรรมการเรียนรูHทำใหHนักเรียนมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นในทางท่ีดีข้ึน  
4.50 .40 มากท่ีสุด 

11. กิจกรรมการเรียนรูHทำใหHนักศึกษาเขHาใจในเน้ือหาในการ

เรียนมากข้ึน  
4.50 .54 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรูHสKงเสริมการเรียนรูHรKวมกัน  4.30 .56 มาก 

13. ประโยชนDท่ีไดNรับ  

การจัดการเรียนรูHทำใหHเขHาใจเน้ือหาไดHงKาย  
4.70 .70 มากท่ีสุด 

14. การจัดการเรียนรูHทำใหHจำเน้ือหาไดHนาน  4.20 .60 มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1832 ~ 
 

ลำดับ รายการ �̅� S.D. ความหมาย 

15. การจัดการเรียนรูHชKวยใหHนักศึกษาสรHางความรูH ความ

เขHาใจดHวยตนเองไดHอยKางมีประโยชน:  
4.20 .70 มาก 

16. การจัดการเรียนรูHทำใหHนักศึกษานำวิธีการเรียนรูHไปใชHใน

วิชาอ่ืนๆ  
4.20 .60 มาก 

17. การจัดการเรียนรูHทำใหHนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดท่ี

สูงข้ึน  
4.10 .50 มาก 

18. การจัดการเรียนรูHชKวยใหHนักเรียนตัดสินใจโดยใชHเหตุผล  4.40 .40 มาก 

19. การจัดการเรียนรูHทำใหHเขHาใจและรูHจักเพ่ือนมากข้ึน  4.20 .60 มาก 

20. กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทำใหHไดHทำงานรKวมกับผูHอ่ืน  4.70 .60 มากท่ีสุด 

 

  จากตารางที่ 3 พบวKานักศึกษา ชั้นปSที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ไดHรับการสอนดHวยกระบวนการ

เรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา รายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษา จากผลความพึงพอใจของนักศึกษา

ท้ัง 3 ดHาน ดHานบรรยากาศ ดHานกิจกรรมการเรียนการสอน ดHานประโยชน:ท่ีไดHรับคKาเฉล่ียอยูKในระดับมากข้ึนไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูHวิจัยไดHสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

  1.ไดHผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาโดยใชHการสอนแบบ

จิตตปIญญาศึกษา มีข้ันตอนกระบวนการเรียนรูH 3 ข้ัน ไดHแกK ข้ันนำ ข้ันสอน และข้ันสรุป 

  2.ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูHท่ีมีกระบวนการสอนแบบจิตตปIญญา

ศึกษาโดยผูHเช่ียวชาญพบวKาผูHเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลHองกันวKาแผนการจัดการเรียนรูHท่ีมีกระบวนการ

สอนแบบจิตตปIญญาศึกษาท่ีผูHศึกษาสรHางข้ึนน้ันมีความเหมาะสมมาก 

  3. นักศึกษามีความรับผิดชอบตKอการเรียนที่เหมาะสมตKอการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญา

ศึกษาท่ีดีข้ึนและรูHจักชKวยเหลือตนเองและผูHอ่ืน ตระหนักรูHในการเรียนการสอนท่ีมากข้ึน 

  4. นักศึกษาที่ไดHรับการสอนดHวยกระบวนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษามีความรับผิดชอบตKอ 

การเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาหลังเรียนท่ีสูงกวKากKอนเรียนอยKางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

  1. นักศึกษาที่ไดHรับการสอนโดยใชHการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา มีคะแนนความรับผิดชอบตKอการ

เรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูHสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวKากKอนเรียนอยKางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
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อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูHที่มีกระบวนการเรียนสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา มีเนื้อหาเวลาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสอดคลHองกับจุดประสงค:การเรียนรูH สื่อการเรียนการสอนสอดคลHองกับ

กิจกรรมและเนื้อหากิจกรรมการสอนแตKละข้ันตอนมีความเหมาะสม ทำใหHผูHเรียนเกิดการอยากเรียนรูHอยKาง

ใครKครวญ มีสติ สมาธิและสนใจในการเรียนการสอนไดHเป�นอยKางดี บรรยากาศการเรียนการสอนที่สKงเสริมใหH

ผูHเรียนเกิดแรงบัลดาลใจอยากคHนควHาหาความรูH อยากเรียนรูHดHวยตนเองอยKางมีจริยธรรม เมื่อดำเนินการสอน

ตามข้ันตอนกระบวนการแบบจิตตปIญญาศึกษาทำใหHนักศึกษารูHจักการแบKงปIน เก้ือกูล ทำงานกลุKมอยKางมีความ

สามัคคีชKวยเหลือซึ่งกันกัน ไดHสืบคHนขHอมูลอยKางมีจริยธรรม ซึ่งสKงผลใหHผูHเรียนเกิดการพัฒนาไตรKตรองดHวย

ความคิดและแกHไขปIญหาที่เจอดHวยตนเอง รู HหนHาที ่และมีความรับผิดชอบมากขึ้น เมื ่อนักศึกษาทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทำใหHเกิดความรับผิดชอบตKอการเรียน

ของหลังเรียนสูงกวKากKอนเรียน 

 2. นักศึกษาที่ไดHรับการสอนดHวยกระบวนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน

การสอน ทั้ง 3 ดHาน ดHานบรรยากาศ ดHานกิจกรรมการเรียนการสอน ดHานประโยชน:ที่ไดHรับอยูKในระดับมากซ่ึง

มากกวKา 3.50 แสดงวKานักศึกษามีความคิดเห็นและพึงพอใจในการเรียนรูHที่มีกระบวนการสอนแบบจิตตปIญญา

ศึกษาที่ผู HวิจัยสรHางขึ ้นนั้น ทำใหHนักศึกษาไดHที ่รับความรูHจากการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษาไดH

ชKวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  3. กระบวนการเรียนการสอนที่ใชHการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษาเป�นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนHนผูHเรียนเป�นสำคัญเป�นการโอกาสใหHผูHเรียนไดHเกิดการอยากเรียนรูHดHวยตนเองอยKางใครKครวญ การปฏิบัติ

กิจกรรมที่ทำใหHผู Hเรียนสนใจพัฒนาการตนเองเป¢ดโอกาสใหHสืบคHนขHอมูลอยKางมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ไตรKตรองความคิดแกHไขปIญหาที่พบเจอดHวยตนเอง ใชHการทำงานกลุKมใหHเด็กพูดคุยปรึกษากันภายในกลุKม ชKวย

ทำใหHเด็กเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ความสามัคคีและมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่สรHางสรรค: โดยมี

ครูผูHสอนเป�นผูHคอยช้ีแนะแนวทาง และใหHคำแนะนำในเร่ืองตKาง ๆ ซ่ึงการเรียนการสอนในคาบน้ัน อาจารย:ตHอง

อธิบายวิธีการในการเรียนใหHนักศึกษาเขHาใจถึงวิธีการเรียนการสอนรวมท้ังการปฏิบัติกิจกรรมในแตKละสKวน เพ่ือ

จะไดHไมKเกิดปIญหาในการเรียนชั่วโมงนั้น เนื่องจากแนวทางจิตตปIญญาศึกษา มุKงเนHนการพัฒนาดHานในจิตใจ 

การออกแบบวิธีวิจัยจึงเป�นลักษณะเฉพาะ เมื ่อเทียบเคียงจะเห็นไดHวKาจะเนHนไปทางวิจัยทางคุณภาพ 

(Qualitative Research) หรือการเก็บขHอมูลเชิงคุณภาพที่ไมKไดHมุKงเนHนเป�นตัวเลข ระดับคะแนน หรือจำนวน 

(สารทิศ สกุลคู, 2559) 
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ขNอเสนอแนะ 

  1. ขHอเสนอแนะ 

   1.1 ส่ิงสำคัญในการเรียนการสอนจิตตปIญญาศึกษา ผูHวิจัยควรใชHเทคนิค ลดอคติ (Bias) เพ่ือการ

เก็บขHอมูลท่ีสมบูรณ: 

   1.2 การเรียนโดยใชHการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษาควรเนHนใหHนักเรียนฝ�กคHนควHาหาความรูHอยKาง

มีคุณธรรม จริยธรรม และวิเคราะห:ขHอเท็จจริงไตรKตรองความความคิดอยKางมีวิจารณญาณดHวย หากผูHเรียนไมK

ลงมือปฏิบัติการเรียนการสอนจะไมKมีประสิทธิภาพ 

   1.3 กระบวนการเรียนการสอนโดยใชHการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา ผูHวิจัยไดHเนHนในสKวน

กิจกรรมกระบวนการสอนที่เนHนการปฏิบัติเพื่อใหHนักศึกษาเกิดทักษะในการคHนควHาหาความรูHอยKางมีคุณธรรม 

จริยธรรมทักษะในการคิด ทักษะในการทำงานกลุKม ทำใหHเกิดความสามัคคีและทักษะในการนำเสนอผลงาน

เป�นสKวนใหญK สำหรับผูHที่จะนำไปปรับใชHควรศึกษาใหHละเอียดในสKวนบทบาทของผูHสอน และอาจปรับเวลาใน

การทำกิจกรรม เพิ ่มเติมสื ่อการเรียนการสอนใหHเหมาะสมตามสภาพการเรียนการสอนในรายวิชาและ

สถานศึกษาของตนเอง 

   1.4 หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนแบบจิตตปIญญาศึกษา คือ การไตรKตรองทางความคิด ท่ี

คุณธรรม จริยธรรม การสรHางบรรยากาศที่ทาใหHนักศึกษาเกิดการคิดอยKางตะหนักในหHองเรียน เกิดความอยาก

รูHอยากเรียนดHวยตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นไดHดHวยการใชHกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียน เพื่อสรHางความทHาทายตะ

หนัก ทำใหHเกิดสมาธิ และกระตุHนใหHนักเรียนสนใจเรียน บรรยากาศการเรียนอำนวยไปสูKการแสดงความคิดเห็น 

มีการนำเสนอและอภิปรายรKวมกัน รวมไปถึงการใหHกำลังใจซ่ึงกันและกัน 
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บทคัดย'อ 

วัตถุประสงค2ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนานวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนที่สามารถลดการ

เกิดมุมคอยื่นและไหลNงุOมขณะสะพายกระเปGาในนักเรียนไดO วิธีการทดลองขั้นตอนแรกผูOวิจัยออกแบบนวัตกรรม

เสริม ชิ้นที่ 1 2 และ 3 จากนั้นทำการศึกษานำรNองเพื่อประเมินมุมคอยื่นและไหลNงุมโดยใชOโปรแกรม 3-point 

marker detection ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 5 คน ซึ่งเปiนอาสาสมัครที่ผNานเกณฑ2การประเมินคัดเขOา

และคัดออก จากการศึกษาพบวNาไหลNงุ OมขณะสะพายกระเปGาปกติ ขณะใสNนวัตกรรมเสริมชิ้นที่ 1 ขณะใสN

นว ัตกรรมเสร ิมชิ ้นที ่  2 และขณะใสNนว ัตกรรมเสริมชิ ้นที ่  3 ม ีค Nา 58.82º±6.05º 59.40º±6.18º 

66.36º±10.84º และ 76.08º±9.02º ตามลำดับ และคอยื่นขณะสะพายกระเปGาปกติ ขณะใสNนวัตกรรมเสริม

ชิ้นที่ 1 ขณะใสNนวัตกรรมเสริมชิ้นที่ 2 และ ขณะใสNนวัตกรรมเสริมชิ้นที่ 3 มีคNา36.66º±5.09º 38.62º±4.71º 

39.12º±7.49º และ 41.84º±3.49º เมื่อ ทดสอบความแตกตNางของกNอนและหลังใชOนวัตกรรมเสริมทั้ง 3 ช้ิน

พบวNา กNอนใชOเปรียบเทียบกับนวัตกรรมช้ินท่ี 3 มีความแตกตNางอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติสรุปไดOวNาวNานวัตกรรม

ช้ินท่ี 3 อาจชNวยลดมุมคอย่ืนและไหลNงุOมในนักเรียน ท่ีตOองใชOกระเปGาสะพายหลังไดO 

 

คำสำคัญ : กระเปGาสะพายหลัง  คอย่ืน ไหลNงุOม 

 

Abstract 

The purpose of the study was to develop a supplementary innovation for school bag 

to reduce Forward head posture (FHA) and forward shoulder angle (FSA). Method: Five healthy 

students were assessed the angle of FHA and FSA using the 3-point marker detection program. 

The first, the researcher designed innovations 1st, 2nd, and 3rd. A study was conducted to assess 
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before using innovations and adding them. Result: FHA while carrying a normal bag, adding 

the 1st, 2nd and 3rd innovation were 36.66º±5.09º, 38.62º±4.71º, 39.12º±7.49º and 41.84º±3.49º, 

respectively. FSA while carrying a normal bag, adding the 1st , 2nd and 3rd innovation were 

58.82º±6.05º,59.40º±6.18º,66.36º±10.84º and 76.08º±9.02º, respectively. Result showed 

significant difference between groups of FSA (p=0.02) and there was no significant difference 

between groups of FHA (p=0.56). There was significant difference of FSA between before use 

the innovation, adding the 3rd innovation (p=0.04). Students showed decrease forward head 

posture when using all innovations but no significant difference in FHA. Conclusion: Shoulder 

posture were significantly altered while carrying backpack adding the 3rd innovation when 

compare without the innovation in a backpack. 

 

Keywords: Schoolbags, Forward head posture, Round shoulder posture 

 

บทนำ 

พฤติกรรมการใชOกระเปGาสะพายหลังในนักเรียนที่ไมNเหมาะสม เชNน น้ำหนักกระเปGาสะพายหลังที่มากเกินไป 

สNงผลตNอการเปลี่ยนแปลงทNาทางของรNางกายไมNวNาจะเปiนอาการคอยื่น และไหลNงุOม ซึ่งหากการอยูNในทNาทางท่ี

ผิดปกติเหลNานี้อาจกNอใหOเกิดอาการปวดตNอระบบกระดูกกลOามเนื้อในเด็กวัยเรียนไดO (Deesungnern, 2014) 

คNาปกติของมุมคอท่ีบอกวNามีภาวะมุมคอย่ืนคือมุมภายในระหวNางเสOนสมมุติตามแนวขวาง (horizontal line) ท่ี

ทำมุมกับกระดูกสันหลังสNวนคอขOอที่ 7 จะมีคNานOอยกวNา 50 องศา จึงถือวNามีภาวะคอยื่น สNวนมุมไหลNที่แสดงวNา

มีอาการไหลNงุ OมคือมุมภายในระหวNางเสOนสมมุติตามแนวขวาง (horizontal line) ที ่ทำมุมกับ acromion 

process จะมีคNานOอยกวNา องศาจึงถือวNามีภาวะไหลNงุOม ซึ่งการมีทNาทางที่ผิดปกติไปจากแนวสมดุลรNางกายอาจ

นำมาสูNโรคทางระบบกระดูกกลOามเน้ือไดO (Ruivo, 2014) 

 อุบัติการณ2การเกิดโรคกระดูกกลOามเน้ือจากการสะพายกระเปGาสะพายหลังในนักเรียน พบวNา มีอาการ

ปวดบริเวณดOานหลังของคอ รOอยละ 32.4 ไหลN สะโพกทั้ง 2 ขOองรOอยละ 2.30 และสะบักรOอยละ78.2- 80.1 

กึ่งกลางของสะบักทั้งสองขOางรOอยละ 36.7 แขนทNอนปลายรOอยละ 0.4-3.3 และหลังสNวนลNาง L1-สNวนกOนรOอย

ละ  24 (Deesungnern,2014) รOอยละ 61.4 ของนักเรียนใชOเป�สะพายหลังที่มีน้ำหนักเกินรOอยละ 10 ของ

น้ำหนักตัว และนักเรียนทีสะพายกระเปGาสะพายหลังหนักมากๆ ก็มีความเสี่ยงเจ็บหลังสูงกวNาคนอื่นถึงรOอยละ 

50 โดยเพศหญิงมีความเส่ียงปวดหลังมากกวNาเพศชาย (Sabeen, 2017) 

 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศทั่วโลกไดOกำหนดเกณฑ2น้ำหนักกระเปGานักเรียนที่เหมาะสมเอาไวO 

คือ ไมNเกินรOอยละ 10 - 20 ของน้ำหนักตัว เชNน เด็กมีน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม ควรแบกกระเปGาหนักเรียนหนัก
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ไมNเกิน 2 - 4 กก.(Chen, 2018) ในประเทศไทยไดOมีการศึกษาเกี่ยวกับน้ำหนักกระเปGาในนักเรียนที่แนะนำคือ 

ไมNเกินรOอยละ 10-15 ของน้ำหนักตัว นอกจากนั้นการที่กระเปGามีน้ำหนักมากเกินไปอาจสNงผลทำใหOเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรOางของรNางกายไดO เชNน เกิดกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) เปiนตOน (Chen, 2018)การเกิด

ความผิดปกติดังกลNาวอาจเกิดไดOทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะสNงผลกระทบตNอสุขภาพไดOในอนาคต เชNน 

ทำใหOปริมาตรปอดลดลง ขาส้ันยาวไมNเทNากัน อากาปวดตNางตามรNางกาย เปiนตOน รวมท้ังป�ญหาทางดOานสุขภาพ

ดังกลNาวอาจสNงผลกระทบตNอคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพตNอการเรียนเนื่องจากอาการปวดรบกวการเรียนไดO 

นอกจากนี้ยังพบวNาการสะพายกระเปGาสะพายหลังที่หนักอาจสNงผลตNอการเกิดการเสื่อมของกระดูกสัน คือ 

หมอนรองกระดูกสันหลังทับเสOนประสาท หรือ กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) ดังนั้นจึงควรแนะนำใหO

เด็กใสNของในกระเปGาสะพายหลังใหOมีน้ำหนักที่พอดีไมNสNงผลตNอการเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลัง 

(Sabeen, 2017) 

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู OวิจัยจึงตOองการที่จะสรOางนวัตกรรมเสริมเพื่อใชOกับกระเปGาสะพายของ

โรงเรียนเพื่อลดการเกิดลักษณะทNาทางที่ไมNถูกตOองขณะสะพายกระเปGา เชNน คอ ยื่นไหลNงุOม เปiนตOนอันเปiน

สาเหตุของการนำมาสูNการเกิดโรคทางระบบกระดูกกลOามเน้ือ 

 

คำถามในงานวิจัย 

นวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนสามารถลดมุมคอยื่นและไหลNงุ Oมในนักเรียนขณะสะพาย

กระเปGาไดOหรือไมN 

 

วัตถุประสงคIของการวิจัย 

เพื่อสรOางนวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนที่สามารถลดมุมคอยื่นและไหลNงุ Oมขณะสะพาย

กระเปGา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

นวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนสามารถลดมุมคอยื่นและไหลNงุ Oมในนักเรียนขณะสะพาย

กระเปGาไดO 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีเปiนการศึกษาวิจัยในการอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดีท่ีใชOกระเปGาสะพายนักเรียนเปiนประจำ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
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~ 1839 ~ 
 
 

รูปแบบงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปiนการศึกษานำรNอง รูปแบบของการศึกษาเปiนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 

design) ในการอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดีท่ีใชOกระเปGาสะพายนักเรียนเปiนประจำ 

ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

กลุNมตัวอยNางคือ อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีที่ใชOกระเปGาสะพายนักเรียนจำนวน 5 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปiน

การศึกษานำรNอง โดยมีการคัดเขOา (Inclusion criteria) และ เกณฑ2การคัดออก (Exclusion criteria) โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

เกณฑIการคัดเขYา (Inclusion criteria) ดังน้ี 

1 เพศหญิงหรือเพศชายท่ีมีสุขภาพดี 

2  มีคNาดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) อยูNในชNวง  18.6-22.9 kg/m2 

3 ไมNมีอาการปวดที่รบกวนการทดสอบในขณะยืน เชNน อาการปวดบNา คอ ไหลN หลัง สะโพก ขา เขNา 

ขOอเทOาและเทOา เปiนตOน 

4  ตOองสามารถยืนอยNาอิสระดOวยตนเองไดOนาน 20 นาทีโดยไมNมีอาการปวด 

5  ผูOเขOารNวมเต็มใจและลงนามในใบยินยอมใหOความรNวมมือในการทำวิจัยคร้ังน้ีตลอดชNวงการศึกษา 

6  ไมNมีอาการบาดเจ็บหรือไดOรับอุบัติเหตุท่ีคอ ไหลN หลัง และรยางค2ลNางภายในระยะเวลา 2 อาทิตย2 

7  ไมNมีประวัติการผNาตัดท่ีรยางค2สNวนบนและลNางขOางใดขOางหน่ึงในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผNานมา 

มีเกณฑIการคัดออก (Exclusion criteria) ดังน้ี 

1 ผูOท่ีไมNสามารถเขOารNวมการทดสอบไดOครบการทดสอบ 

2 มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกลOามเน้ือ ท่ีทำใหOเกิดอาการปวดท่ีรบกวนการยืน 

3 ม ีประว ั ต ิ โ รคทางระบบประสาททางสมอง  (Neurological disorders) และกล O าม เ น้ือ 

(Neuromuscular disorders) ท่ีสNงผลตNอการการทรงตัวและการยืน 

ขนาดของกลุ'มตัวอย'าง 

ในการศึกษาครั้งนี้เปiนการศึกษานำรNองจึงใชOขนาดของกลุNมตัวอยNางจำนวน 5 คน อาสาสมัครคือ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีผNานการคัดเขOาและคัดออก 

 

เคร่ืองมือท่ีใชYในการวิจัย 

ส'วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชYในการคัดกรองกลุ'มตัวอย'าง 

แบบสอบถาม 

เปiนแบบสอบถามที ่ใชOในการประเมินและคัดกรองอาสาสมัครเบื ้องตOน โดยที ่แบบสอบถามมี

รายละเอียดเก่ียวกับขOอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร เกณฑ2การคัดเขOา และเกณฑ2การคัดออก 
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~ 1840 ~ 
 
 

ส'วนท่ี 2: เคร่ืองมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูล 

Three-point marker detection software 

เปiนโปรแกรมวัดมุมในรูปแบบ พัฒนามาจากหลักการการประมวลผลภาพดิจิตทัลซึ่งเปiนวิธีการทาง 

เพื่อนำไปวัดมุมของคอยื่นไปขOางหนOาและไหลNงุ Oมของอาสาสมัคร ที่เราใชOการวัดแบบนี้เปiนการทดสอบท่ี

ปลอดภัยเนื่องจากเปiนการทดสอบที่ไมNตOองใสNอุปกรณ2หรือเครื่องมือใดๆเขOาไปในรNางกายของอาสาสมัคร จึงทำ

ใหOมีความปลอดภัยในการทดสอบครั้งนี้สูง จุดอOางอิงโดยวิธี 3-point marker detection มีความเชื่อถือไดO

ภายในตัวผูOประเมินระดับสูงมาก มีคNา Interclass correlation (ICC) เทNากับ 0.99 และสะดวกในการใชOงาน 

(Ref)  วิธีการคำนวณมุม CV angle คือการวัดมุมภายในระหวNาง C7 และ horizontal line และ targus ไป 

C7 

ส'วนท่ี 3 ตัวช้ีวัดในการศึกษา 

การวัดมุมคอ (Craniovertebral angle : CV angle) 

อาสาสมัครจะแตNงตัวดOวยเสื้อแขนกุดและมัดผมเรียบรOอย จากนั้นผูOวิจัยติดเครื่องหมายตัวสะทOอน

สัญญาณ ติดบริเวณตำแหนNงของ Spinous process  ระดับ C7, Targus และ Lateral acromial process 

จากนั้นใหOอาสาสมัครยืนหNางจากกลOองที่บันทึกภาพ ประมาณ 1 เมตร เพื่อดูมุมคอและไหลNงุOมที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากทNาเริ่มตOนที่ไมNสะพายกระเปGา สะพายกระเปGาปกติ แลสะพายกระเปGาที่ที accessory ใหมN โดยใชOเวลา

ทดสอบประมาณ 20 นาที วิธีการคำนวณมุม CV angle คือการวัดมุมภายในระหวNาง C7 และ horizontal 

line และ targus ไป C7 

การวัดมุมไหล' 

จะคำนวณมุมภายในระหวNาง C7 ไป horizontal line กับ C7 ไปที่ acromion process ซึ่งจะเปiน

มุมไหลNงุOม 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงมุมคอย่ืนและไหลNงุOม 
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~ 1841 ~ 
 
 

การพัฒนาอุปกรณIเสริม 

นวัตกรรมเสริมกระเปGาสำหรับนักเรียน จุดประสงค2หลักของนวัตกรรมนี้เพื่อลดการเกิดมุมคอยื่นไหลN

งุOมขณะใชOงานกระเปGาสะพาย โดยมีการประดิษฐ2นวัตกรรมเสริมขึ้นมาและทำการพัฒนาและแกOไขในสNวนตNางๆ 

จนไดOนวัตกรรมออกมาท้ังหมด 3 นวัตกรรม ดังน้ี 

 

นวัตกรรมเสริมกระเปzานักเรียนท่ี 1 

ผลิตจากอะคริลิก  มีลักษณะเปiนฉาก ซึ่งประกอบดOวยอะคิลิกขึ้นรูปสองแผNนติดกัน ขนาดสามารถใสN

ไวOดOานในของกระเปGานักเรียนไดO เปiน Internal Innovation เพื่อใหOของที่ใสNหรือหนังสือ ที่ใสNไปในกระเปGาไมN

ทำใหOรูปรNางกระเปGายOวยหรือไมNคงรูป และเพื่อใหOกระจายน้ำหนักไดOทั่วกระเปGา โดยนวัตกรรมทำมาจาก

อะคริลิกซ่ึงมีลักษณะเบา มีน้ำหนักอยูNท่ี 0.001 กิโลกรัม  แตNยังมีคุณสมบัติท่ีเปราะบางและ อาจชำรุดไดOงNาย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพนวัตกรรมเสริมกระเปGานักเรียนท่ี 1 

นวัตกรรมเสริมกระเปzานักเรียนท่ี 2 

ลักษณะเปiนโครงสายเปiน External Innovation เพื่อแกOป�ญหาสNวนสายกระเปGานักเรียนที่เวลาใชO

สะพายอาจจะไมNพอดีหรือไมNแนบไปสNวนโคOงของบNาเวลาสะพายกระเปGา นวัตกรรมชิ ้นที ่ 2 นี ้ผลิตจาก

อะลูมิเนียมดัดและบุโฟมวิทยาศาสตร2เพื่อลดการกดบริเวณบNา มีขนาดพอดีกับสายสะพาย ใชOงานโดยยึดติดกับ

สายกระเปGานักเรียน สามารถดัดไดOตามสรีระของผูOใชO มีน้ำหนักอยูNท่ี 0.015 กิโลกรัม แตNคNอนขOางจะไมNอยูNทรง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพนวัตกรรมเสริมกระเปGานักเรียนท่ี 2 

นวัตกรรมเสริมกระเปzานักเรียนท่ี 3 

เปiนการพัฒนาจากนวัตกรรม 2 ชิ้นแรก ลักษณะเปiนโครงอะลูมิเนียมเพื่อใหOมีความแข็งแรง  โดยข้ึน

รูปเปiนฉากที่สามารถใสNภายในตัวกระเปGาเพื่อการคงไวOซึ่งรูปรNางกระเปGาไมNยOวยขระใสNของ แผNนอะลูมิเนียมมี

การเซาะเปiนรNอง เพื่อใหOมีน้ำหนักเบาขณะสะพาย และมีหูที่เชื่อมระหวNางโครงอะลูมิเนียมกับหูกระเปGษท่ี
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~ 1842 ~ 
 
 

สามารถสอดเย็บไวOในดOานในกระเปGาเพื่อความสวยงาม โดยขOอดีของหูกระเปGาที่เชื่อมติดโครงอะลูมิเนียมคือ

ชNวยกระจายน้ำหนักไปท้ัง 2 ฝ� งของกระเปGา มีน้ำหนักอยูNท่ี 0.132 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพนวัตกรรมเสริมกระเปGานักเรียนท่ี 3 

 

วิธีการทดสอบ 

  เมื่อพัฒนานวัตกรรมทั้ง 3 ชิ้นเสร็จแลOว จึงนำมาสูNการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมสำหรับการ

ชNวยลดมุมคอยื่นและไหลNงุ Oม ซึ ่งทำการศึกษานำรNองในอาสาสมัครผNานเกณฑ2การคัดเขOาและคัดออกแลOว 

จากนั้นจะทำการทดสอบในทNายืน  โดยใหOอาสาสมัครใสNเสื้อแขนกุดที่สามารถเห็นบริเวณ acromion process 

ไดOชัดเจน ทำการชั่งน้ำหนักตัวของอาสาสมัคร เพ่ือทำการคำนวณน้ำหนักท่ีทำการใสNไปในกระเปGานักเรียนตาม

เกณฑ2มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไวOที ่รOอยละ 15 ของน้ำหนักตัว จากนั้น ติด reflective 

marker ที่ตรงบริเวณ C7 targus และ acromion process จะทำการวัดมุมคอยื่นและไหลNงุOมในทNายืนใน 3 

เงื่อนไข คือ 1.ไมNสะพายกระเปGา 2. สะพายกระเปGาปกติ และ 3. สะพายกระเปGาที่มีนวัตกรรมเสริมทั้ง 3 ช้ิน

รNวมดOวย โดยวัดเง่ือนไขละ 2 คร้ังแลOวนำมาหาคNาเฉล่ีย 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค2 เพื่อสรOางนวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนที่สามารถลดมุมคอย่ืน

และไหลNงุOมขณะสะพายกระเปGา โดยมีรายละเอียดการนำเสนอขOอมูลดังน้ี 

ขYอมูลของอาสาสมัคร 

กลุNมอาสาสมัครที่สุขภาพดีมีทั้งหมด 5 คน เพศชายทั้งหมด 3 คน และเพศหญิงทั้งหมด 2 คน โดย

อาสาสมัครมีอายุอยูNในชNวง 16.8±0.45 ป¡ คNาเฉลี่ย BMI  คือ 19.91±  1.49 กก./ม2และน้ำหนักที่ใสNในกระเปGา

สะพายปกติเฉลี ่ยอยู Nที ่ 8.24±0.62 กิโลกรัม โดยอOางอิงจากเกณฑ2น้ำหนักของที ่ใสNไปในกระเปGาของ

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยอยูNท่ีรOอยละ 15 ของน้ำหนักตัว แสดงรายละเอียดตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี  1 ตารางแสดงขOอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร 

ขYอมูลการเปรียบเทียบความแตกต'างของมุมคอยื่นและไหล'งุ Yม ของอาสาสมัครที่สุขภาพดีที่ผ'านการ

ทดสอบต'างๆ ท้ังหมด 5 คน 

จากตารางที่ 2 แสดงคNาเฉลี่ยและสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมคอยื่นและไหลNงุ OมขณะกNอนใชO

นวัตกรรมและหลังการใชOนวัตกรรมชิ้นตNางๆ จากการศึกษาพบวNาไหลNงุOมและคอยื่นของอาสาสมัครทั้ง 5 คน

กNอนการทดสอบมีคNาเฉลี่ยของมุมไหลNงุOมคือ 58.82º±6.05º  และคNาเฉลี่ยของมุมคอยื่นคือ 36.66º±5.09º  ซ่ึง

ไมNมีความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติ    คNาเฉลี่ยของมุมไหลNงุOมและคอยื่นเมื่อสะพายกระเปGาปกติคือ 

58.82º±6.05º และ   36.66º±5.09º  ตามลำดับ 

คNาเฉลี่ยของมุมไหลNงุOมและคอยื่นเมื่อสะพายกระเปGารNวมกับใชOนวัตกรรมชิ้นที่ 1 คือ 59.40º±6.18º 

และ 38.62º±4.71º ตามลำดับ 

คNาเฉลี ่ยของมุมไหลNงุ Oมและคอยื ่นเมื ่อสะพายกระเปGาปกติรNวมกับการใชOนวัตกรรมชิ ้นที ่ 2 คือ      

38.62º±4.71º  และ 39.12º±7.49º ตามลำดับ 

คNาเฉลี ่ยของมุมไหลNงุ Oมและคอยื ่นเมื ่อสะพายกระเปGาปกติรNวมกับการใชOนวัตกรรมชิ ้นที ่ 3 คือ 

76.08º±9.02º  และ 41.84º±3.49º ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 และกราฟท่ี 1 

 

 

 

 

 

อาสาสมัคร

คนท่ี 

เพศ อายุ (ป�) ส'วนสูง (ม.) น้ำหนัก 

(กก.) 

BMI (k/m2) น้ำหนักของในกระเปzา 

(กก.) 

1 ชาย 17 1.75 56 18.29 8.4 

2 ชาย 17 1.70 60.2 20.83 9.03 

3 ชาย 17 1.62 53.9 20.54 8.085 

4 หญิง 17 1.61 55.8 21.53 8.37 

5 หญิง 16 1.63 48.8 18.37 7.32 

Mean ±SD 16.8±0.45 166.2 54.94 19.91± 1.49 8.24±0.62 
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*significant p-value ของ Paired t-test 

ตารางที่  2 ตารางแสดงคNาเฉลี่ยและสNวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมคอยื่นและไหลNงุOมขณะกNอนใชO

นวัตกรรมและหลังการใชOนวัตกรรมช้ินตNางๆ 

 

เปรียบเทียบความแตกตNางของมุมคอยื่นและไหลNงุOมกNอนการสะพายกระเปGาและสะพายกระเปGาใน

เงื่อนไชตNางๆโดยใชOสถิติ Paired t-test โดยกำนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี p<0.05 พบวNามีความแตกตNางกัน

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติของมุมไหลNงุOมระหวNางกNอนการสะพายกระกระเปGาและหลังสะพายกระเปGาปกติ (p=

0.03) และ การสะพายกระเปGาปกติกับการใชOนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 รNวมดOวย (p=0.004) แตNนวัตกรรมชิ้นอื่นไมNมี

ความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกNอนและหลังใชO 

สNวนมุมคอยื่นพบวNามีความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติระหวNางกNอนสะพายกระกระเปGาและ

หลังสะพายกระเปGาปกติ (p=0.001) และไมNพบความแตกตNางอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกNอน

การใชOและหลังการใชOนวัตกรรมช้ินท่ี 1 นวัตกรรมช้ินท่ี 2 และนวัตกรรมช้ินท่ี 3 

ตำแหน'ง ขณะยืนตรง

ไม'สะพาย

กระเปzา 

สะพายกระเปzา

ปกติ 

สะพายกระเปzา

ร'วมกับการใชY

นวัตกรรมช้ินท่ี 1 

สะพายกระเปzา

ร'วมกับการใชY

นวัตกรรมช้ินท่ี 2 

สะพายกระเปzา

ร'วมกับการใชY

นวัตกรรมช้ินท่ี 3 

มุมไหล'งุYม 

(องศา) 

68.52±11.6 58.82º±6.05º 59.40º±6.18º 66.36º±10.84º 76.08º±9.02º 

P-Value  0.03* 0.78 0.12 0.004* 

มุมคอย่ืน 

(องศา) 

41.42± 

5.26 

36.66º±5.09º 38.62º±4.71º 39.12º±7.49º 41.84º±3.49º 

P-Value  0.001* 0.09 0.29 0.09 
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กราฟที่ 1 กราฟแสดงความแตกตNางของมุมคอยื่นและไหลNงุOม ของอาสาสมัครที่สุขภาพดีที่ผNานการทดสอบ

ตNางๆ ท้ังหมด 5 คน  

 

อภิปรายผล สรุปผลและวิจารณIผลการทดลอง 

อภิปรายผลการทดลอง 

การศึกษาในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค2 เพื ่อสรOางนวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนที ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงมุมคอยื่นและไหลNงุOมขณะสะพายกระเปGา   โดยจากผลการศึกษาพบวNาไหลNงุOมและคอยื่นมีการ

เปลี่ยนแปลงของมุมที่เพิ่มมากขึ้นโดยคNาเฉลี่ยของมุมไหลNงุOมกNอนการสะพายกระเปGาอยูNท่ี 68.52±11.6˚ และ

มุมไหลNงุOมหลังสะพายกระเปGาปกติอยูNท่ี 58.82º±6.05º คNามุมไหลNงุOมมีคNาลดลงอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=

0.03) แสดงใหOเห็นวNาเมื่อสะพายกระเปGานักเรียนแบบปกติแลOวมุมไหลNงุOมที่วัดไดOมีคNาลดลงแสดงถึงการเกิดไหลN

งุ Oมที่มากขึ้นกวNาตอนที่ไมNไดOสะพายกระเปGา  และเมื่อใชOนวัตกรรมเสริมทั้ง 3 ชิ้นพบวNามุมไหลNงุ Oมเฉลี่ยใน

นวัตกรรมชิ ้นท่ี 1 อยู N ท่ี 59.40º±6.18º (p=0.78) คNาของมุมไหลNง ุ Oมเฉลี ่ยในนวัตกรรมชิ ้นท่ี 2 อยู N ท่ี 

66.36º±10.84º (p=0.12) และคNาของมุมไหลNงุOมเฉลี่ยในนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 อยูNท่ี 76.08º±9.02º (p=0.004) 

พบวNา ในนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 เมื่อใชOรNวมกับกระเปGา (p=0.004) ซึ่งการใชOนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 มีการเปลี่ยนแปลงไป

อยNางมีนัยสำคัญทางสติถิ ซึ่งมุมไหลNงุOมเฉลี่ยที่ไดOมีคNามากกวNามุมไหลNงุOมกNอนสะพายกระเปGานักเรียน แสดงใหO

เห็นถึงการมีลักษณะทNาทางของไหลNท่ีดีข้ึน คNามุมไหลNงุOมของการใชOนวัตกรรมช้ินท่ี 3 ทำใหOเกิดการเปล่ียนแปลง

ของมุมที่มากขึ้นกวNานวัตกรรมชิ้นอื่นๆ อันเนื่องมาจากการออกแบบนวัตกรรมเนNนนเรื่องของการกระจาย

น้ำหนักใหOกระเปGามีการสมดุล วัสดุที่ใชOทำโครงเบาและเซาะรNองใหOเกิดการลดลงของน้ำหนักวัสดุ สายกระเปGา

ที่ทำใหOกระชับกับแผNนหลังซึ่งจะสอดเขOาไปและเย็บติดเพื่อใหOกระชับมายิ่งขึ้น  โดยคลOายกับการสNงเสริมใหOเกิด 

shoulder retraction เพ่ือลดการไหลNงุOม โดยการเกิดไหลNงุOมจะสัมพันธ2กับการท่ีกลOามเน้ือหนOาอก (pectoraris 
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major และ minor) เกิดความตึงตัว สNวนกลOามเนื ้อสะบักทางดOานหลัง (Rhomboid) มีการอNอนแรง ซ่ึง

นวัตกรรมชิ ้นท่ี 3 เสริมใหOเกิด shoulder retraction ซึ ่งคลOายกับการสNงเสริมการทำงานของกลOามเน้ือ 

Rhomboid และทำใหOเกิดการยืดของกลOามเนื้อหนOาอก (Pectoraris major และ minor) (วิไล ชินธเนศและ

คณะ, 1996) ซึ่งสอดคลOองกับงานวิจัยของคุณ Shivananda และคณะ ในป¡ 2013 ที่ทำการศึกษาการใชO

นวัตกรรมเสริมในกระเปGาเพ่ือลดมุมคอย่ืนและไหลNงุOมในกลุNมเด็ก 200 คน โดยใหOเด็กสะพายกระเปGาและเดิน 5 

นาที พบวNา คNาเฉลี่ยของมุมคอยื่น (Craniovertebral Angle) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.36 องศา แตNสNวนคNามุมไหลNงุOมมี

คNาลดลงแสดงวNายังมีอาการไหลNงุOมอยูN เนื่องจากนวัตกรรมชNวยมีการสนับสนุนในสNวนกลOามเนื้อดOานหลัง ทำใหO

ชNวยลดอาการคอยื่นไดO แตNยังมีอาการไหลNงุOมอยูN โดยคาดวNาจะชNวยสNงผลตNอคุณภาพชีวิตและการปรับเลี่ยน

โครงสรOางรNางกาย 

ในการศึกษาคร้ังนี้พบวNาคNาเฉลี่ยมุมคอยื่นกNอนการสะพายกระเปGาอยูNท่ี 41.42± 5.26˚ และหลัง

สะพายกระเปGาปกติอยูNท่ี 36.66º±5.09º โดยคNามุมคอยื่นมีคNาลดลง (p=0.001) ซึ่งแสดงถึงอาการคอยื่นท่ี

เพิ่มขึ้นและเมื่อนำนวัตกรรมเสริมทั้ง 3 ชิ้น มาใชOรNวมกับกระเปGาสะพายปกติ พบวNา คNาของมุมคอยื่นเฉลี่ยใน

นวัตกรรมชิ ้นท่ี 1 อยู N ท่ี 38.62º±4.71º (p=0.09) คNาของมุมคอยื ่นเฉลี ่ยในนวัตกรรมชิ ้นท่ี 2 อยู N ท่ี 

39.12º±7.49º (p=0.29) และ คNาของมุมคอยื่นเฉลี่ยในนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 อยูNท่ี 41.84º±3.49º (p=0.09) 

พบวNาคNาของมุมคอยื่นเพิ่มขึ้นเมื่อใชOนวัตกรรมทั้ง 3 ชิ้นแสดงถึงการมีคอยื่นที่ลดลงแตNไมNมีความแตกตNางกัน

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งมุมคอยื่นเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใชOนวัตกรรมชิ้นตNางๆเปรียบเทียบกับขณะ

สะพายกระเปGาปกติ โดยเมื่อใชOนวัตกรรมชิ้นท่ี 1 มีความตNางของมุมคิยื่นอยูNท่ี 1.96˚ นวัตกรรมชิ้นท่ี 2 มีความ

ตNางของมุมคอยื่นอยูNท่ี 2.46˚  และการใชOนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 มีความตNางของมุมคอยื่นอยูNท่ี 5.18˚ พบวNาคNาของ

มุมคอยื่นในนวัตกรรมชิ้นท่ี 3 มีคNาการเปลี่ยนแปลงของมุมคอยื่นมากกวNาชิ ้นอื ่นๆ แตNอยNางไรก็ตามเม่ือ

เปรียบเทียบทางสถิติยังไมNพบความแตกตNางอยNางมีนัยสำคัญทางสติถิ ซึ่งอาจจะมาจากอาสาสมัครในการศึกษา

ครั้งน้ี มีจำนวนนOอย และมุมคอเฉลี่ยของอาสาสมัครมีคNาประมาณ 41 องศา ซึ่งแสดงถึงอาสาสมัครมีมุมคอย่ืน

อยูNแลOวจึงทำใหOเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นOอยเมื่อมีการใชOนวัตกรรมเสริม ซึ่งในอนาคตอาจเพิ่มเกณฑ2การคัดเขOาผูO

ที่มีมุมคอปกติเพื่อทำหOสามารถเห็นหารเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาขึ้น หลังการใชOนวัตกรรมสNงผลใหOมุมคอย่ืน

เพิ่มขึ้นประมาณ 5 องศา ซึ่งเปiน effect size ของมุม cranioveterbral angle ซึ่งเปiนการเปลี่ยนแปลงทาง

คลินิก  

อยNางไรก็ตามจะเห็นไดOวNาการใชOนวัตกรรมเสริมสำหรับกระเปGานักเรียนสNงผลใหOเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของมุมไหลNงุOมและมุมคอย่ืนโดยชNวยลดการเกิดมุมคอยื่นและไหลNงุOมขณะสะพายกระเปGาทันที แตNในผลระยะ

ยาวยังไมNไดOมีการศึกษา ในการศึกษาในอนาคตอาจตOองมีการเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรงของกลOามเนื้อสะบัก และกลOามเนื้อคอมัดลึกหรือยืดเหยียดกลOามเนื้อหนOาอกและกลOามเนื้อใตOฐาน
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~ 1847 ~ 
 
 

กระโหลกเพื่อปรับคอยื่นและไหลNงุOมรวมทั้งพฤติกรรมการใชOประเปGา เปiนตOน รวมทั้งควรศึกษาอาการปวดท่ี

อาจเกิดจากการใชOกระเปGารNวมดOวย 

สรุปผลการทดลอง 

เมื่อทดสอบความแตกตNางของกNอนและหลังใชOนวัตกรรมเสริมทั้ง 3 ชิ้นพบวNาเมื่อนำเปรียบเทียบกับ

นวัตกรรมทั้งหมดพบวNา นวัตกรรมที่ท่ี 3 ชNวยลดมุมไหลNงุOมไดOอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปไดOวNานวัตกรรมช้ิน

ท่ี 3 อาจชNวยลดมุมคอย่ืนและไหลNงุOมในนักเรียนท่ีตOองใชOกระเปGาสะพายหลังไดOทันที 

 

กิตติกรรมประกาศ   

 ขอขอบคุณอาสาสมัครและผูOรNวมวิจัยทุกทNาน 
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การวิเคราะห*ป,จจัยที่ทำให5เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทEาอากาศยานนานาชาติอูEตะเภา ระยอง-พัทยา  

จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

The Analysis of factors causing the pressure on the airport security officers  from 

the impact of the Coronavirus (Covid-19) at U-Tapao Rayong-Pattaya 

International Airport 
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บทคัดย'อ 

งานวิจัยนี้เป3นงานวิจัยแบบผสมผสาน หัวข;อเรื่อง การวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบ

ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีวัตถุประสงคC 3 ข;อ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบ

ของไวรัสโคโรนา 2) เพื่อวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 3) เพื่อเสนอแนะ

แนวทางการรับมือกับภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยาน

นานาชาติอู Oตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา โดยมีการเก็บข;อมูลเชิงปริมาณโดยใช;

แบบสอบถามเป3นเครื่องมือคัดกรองกลุOมเปdาหมายที่ต;องการและนำกลุOมเปdาหมายที่ต;องการมาวิเคราะหCข;อมูล ด;วย

วิธีการวิเคราะหCเนื้อหาโดยใช;เครื่องมือ แบบสัมภาษณCเชิงลึกแบบมีโครงสร;าง ใช;กลุOมตัวอยOางรวม 20 คน พบวOา 

พนักงานรักษาความปลอดภัย มีการประเมินตนเองในลักษณะ มีความกดดัน จำนวน 18 คน คิดเป3นร;อยละ 85 ของ

จำนวนพนักงานทั้งหมด สรุปผลการประเมินได;วOา “พนักงานมีความเครียดอยูOในระดับเกณฑCปกติ” มีความกดดัน

ตามแนวคิดความกดดันจากปDจจัยสิ่งแวดล;อมทั้ง 3 ปDจจัย คือ 1) ปDจจัยทางด;านกายภาพ 2) ปDจจัยทางด;านชีวภาพ 

และ 3) ปDจจัยสังคมและวัฒนธรรม มีแนวความคิดวิธีการจัดการกับความกดดัน ด;วยวิธี 1) การยอมรับ 2) การ

ปรับตัว 3) การปรับเปลี่ยน และพนักงานรักษาความปลอดภัย มีการปรับตัวจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาตOอ
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~ 1850 ~ 
 

ปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันตามทฤษฎีกดดันทางสังคม ด;วยวิธีการปรับตัวยอมรับตามแนวทางที่เป3นบรรทัด

ฐานของสังคม และปรับตัว แบบเลือกปฏิบัติตามกฎเกณฑCของสังคมเพ่ือไมOเกิดปDญหาใด ๆ ตOอตนเองและสังคม 

 

คำสำคัญ : ความกดดัน  ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

Abstract 

This research is the analysis of factors causing the pressure on the airport security officers 

from the impact of the coronavirus (covid-19) at U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport is 

mixed-method that has There are 3 objectives as 1) to study the analysis of factors causing the 

pressure on the airport security officers from the impact of the coronavirus (covid-19) at U-Tapao 

Rayong-Pattaya International Airport 2) to analyze the analysis of factors causing the pressure on the 

airport security officers from the impact of the coronavirus (covid-19) at U-Tapao Rayong-Pattaya 

International Airport  3) to sussest a coeing pressure in the operation of security officers. Data has 

collected with questionnaires to screening a target group and analyse with content analyse by using 

a structured interview with 20 population. The result from furd that 18 security officers assess the 

self "pressure" its means security officers have "normal pressure" with 3 factors 1) Physical factors 2) 

Biological factors and 3) Social and cultural factors. security officers have a concept to copirs with 

pressure by 1) Accept 2) adapt 3) Alter And There adapt there self by a concept of Conformity and 

Ritualism. 

 

Keywords :    The pressure, Coronavirus (Covid-19) 

 

บทนำ 

ในปDจจุบันทOาอากาศยานนานาชาติอู Oตะเภา ระยอง-พัทยา มีเที ่ยวบินกวOา 16,000 เที ่ยวบิน ตOอป�                    

โดยมีเที ่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหวOางประเทศกวOา 1,300 เที ่ยวบิน ในแตOละเดือนซึ่งบินไปยัง           

30 เมืองตOาง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีผู;โดยสารกวOา 1.8 ล;านคนตOอป� และจากการรายงานสถิติการขนสOงทาง

อากาศ ไตรมาส 1 ประจำป� พ.ศ. 2562 มีการพิจารณาทOาอากาศยานที่มีจำนวนผู;โดยสารและจำนวนเที่ยวบินมาก

ที่สุด 15 อันดับแรก พบวOา ทOาอากาศยานสOวนใหญOมีอัตราการเติบโตของผู;โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา ที่มีอัตราเติบโตของผู;โดยสารสูงที่สุดร;อยละ 29.8 จากป�

ที่ผOานมาและยังคงเป3นทOาอากาศยานที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบินเพิ่มสูงที่สุดร;อยละ 25.3 จากป�ที่ผOาน
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~ 1851 ~ 
 

มา ซึ ่งปDจจัยที่สOงเสริมการขยายตัวของทOาอากาศยานนานาชาติอู Oตะเภา ระยอง-พัทยา คือ การเพิ่มขึ ้นของ

นักทOองเท่ียวชาวตOางชาติโดยเฉพาะ 

โดยทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา เป3นทOาอากาศยานภายใต;การดูแลของกองทัพเรือไทย 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มีการเป�ดให;ใช;ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา และ ได;มีการ      

ลงนามในบันทึกข;อตกลงความรOวมมือ การพัฒนาทOาอากาศยานนานาชาติ อู Oตะเภา ระยอง-พัทยา ให;เป3น           

ทOาอากาศยานเชิงพาณิชยCแหOงท่ี 3 เนื่องด;วยมีการพัฒนาทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา ให;เป3น    

ทOาอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชณCแหOงท่ี 3 ของประเทศไทย ทำให;มีการประกอบอาชีพด;านการบินเพิ่มมากข้ึน

และอาชีพที่สำคัญลำดับต;น ๆ คือ พนักงานรักษาความปลอดภัยในทOาอากาศยาน ซึ่งมีระบบการจัดการความ

ปลอดภัย พนักงานทุกระดับมีความมุOงมั ่นที ่จะเป3นผู ;นำในการจัดการด;านความปลอดภัยรวมถึงความเสี ่ยง          

ตามมาตรฐานสากลและระดับประเทศ เพื่อให;บรรลุระดับความปลอดภัยสูงสุด หนOวยรักษาความปลอดภัยใน            

ทOาอากาศยานมีสOวนรOวมในการดำเนินการและปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยให;มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

รวมถึงการปฏิบัติตามข;อกำหนดด;านความปลอดภัย โดยหน;าท่ีหลักของหนOวยรักษาความปลอดภัยในทOาอากาศยาน

มีด ังน้ี 1) ตรวจสอบวOากระบวนการด;านความปลอดภัยทั ้งหมดภายในองคCกรให;ม ีความสอดคล;องกัน                     

2) ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของกลุOมปฏิบัติงาน 3) ตรวจสอบระดับความอันตรายได;อยOาง

นOาเชื่อถือและ 4) ให;คำแนะนำในเรื่องการจัดการความปลอดภัยสำหรับพนักงานในองคCกร รวมถึงผู;ที่เข;ามาใช;

บริการทOาอากาศยานด;วย (ทOาอากาศยานนานาชาติ  อูOตะเภา ระยอง-พัทยา, 2563) 

พนักงานรักษาความปลอดภัยได;รับภาระงานจากทOาอากาศยานให;ทำหน;าที่ในการปกปdองสุขภาพและ

สว ัสด ิการของนักเด ินทาง พนักงานและผู ;ท ี ่ เข ;ามาใช ;บร ิการทOาอากาศยาน รวมถึงการลดโอกาสใน                            

การแพรOกระจายของโรคติดตOอ การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจำเป3นที่จะต;องพบเจอกับ                  

ผู ;ที ่เข;ามาใช;บริการภายในทOาอากาศยานเป3นจำนวนมากและยังคงเป3นดOานแรกในการคัดกรองผู ;ที ่เข;ามา               

ใช;บริการทOาอากาศยาน จากสถานการณCการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ดำเนินอยูOในประเทศไทย 

ตั ้งแตOว ันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงแม;ว OาจะมีการแพรOระบาดลดลงในปDจจ ุบ ัน แตOก ็ย ังส OงผลตOอ                      

การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในทOาอากาศยานและเป3นเรื ่องที่สร;างความกังวลอยOางมาก          

ตOออุตสาหกรรมการบิน โดยในปDจจุบันมีการรายงานจากกรมควบคุมโรควOามียอดผู ;ต ิดเชื ้อไวรัสสะสม                    

จำนวน 3,381 คน รักษาหายแล;วจำนวน 3,194 คน กำลังรักษาอยู Oในโรงพยาบาลจำนวน 126 คน และ                 

ยอดผู;เสียชีวิตจำนวน 58 คน โดยจากสถิติท่ัวไปมีผู;ที่ติดเชื้อไวรัสอยูOในชOวงอายุน;อยที่สุด 1 เดือน อายุมากที่สุด    

97 ป� และอายุเฉลี่ย 37 ป� โดยหลักแล;วเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แพรOจากคนสูOคนผOานทางฝอยละอองจากจมูก

หรือปาก ซึ่งขับออกมาเมื่อผู;ป�วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได;จากการหายใจเอาฝอยละอองเข;าไปจากผู;ป�วยหรือจาก

การเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหลOานั้นแล;วมาจับตามใบหน;าระยะเวลานับจากการติดเชื้อ และการแสดง

อาการ มีระยะการฟDกตัวตั้งแตO 1-14 วัน และมีคOาเฉลี่ยอยูOท่ี 5-6 วัน เกินร;อยละ 97 ของผู;ป�วยเริ่มมีอาการภายใน
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เวลา 14 วัน (กรมควบคุมโรค, 2563) ดังนั้น พนักงานททีปฏิบัติงานภายในทOาอากาศยาน จึงมีความเสี่ยงใน        

การติดเชื้อไวรัสสูงอีกทั้งยังแสดงถึงความท;าทายของ ทOาอากาศยาน และพนักงานในการรับมือกับวิกฤตการแพรO

ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งผลกระทบจากไวรัสไมOเพียงแตOอยูOในจำนวนผู;ป�วยเทOานั้น แตOจะสOงผล

กระทบอยOางรุนแรงตOอการเดินทางทางอากาศและอุตสาหกรรมการบินในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะ

พฤติกรรมของคนที่จะต;องเปลี่ยนไป  ซึ่งบางอยOางกลายเป3น New Normal หรือความปกติวิถีใหมOที่เราต;องเจอ คือ 

Work From Home เป3นเรื่องปกติ โดยมีการคาดการณCวOาหลาย ๆ บริษัทจะเริ่มให;อิสระในการทำงานกับพนักงาน

มากข้ึน โดยพนักงานอาจไมOจำเป3นต;องเดินทางเข;ามาท่ีออฟฟ�ศ (พีทีที โกลบอล เคมิคอล, 2563) 

จากปDญหาที่กลOาวมาข;างต;น คณะผู;วิจัยมีความตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย ซึ่งเป3นอาชีพที่ไมOสามารถใช;ชีวิตการทำงานแบบปกติวิถีใหมO (New Normal) ได;แบบอาชีพอื่น ๆ 

เพราะมีความรับผิดชอบที่จะต;องดูแลความปลอดภัยให;กับทOาอากาศยาน และผู;ที่เข;ามาใช;บริการทOาอากาศยาน ทำ

ให;คณะผู;วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ทั้งนี้คณะผู;วิจัยมีความมุOงหวังวOาผลการศึกษา จะสามารถใช;เป3นแนวทางในการรับมือกับความกดดันท่ี

เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพด;านการบิน และอาชีพอื่น ๆ ที่มีความคล;ายคลึงกันได; รวมถึงองคCกรที่มีการจ;างงาน

พนักงานสามารถนำไปใช;ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยCและวางแผนในการปฏิบัติงานให;ดีย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด    

ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 2. เพื่อวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 3. เพื ่อเสนอแนะแนวทางการรับมือกับภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

1. ขอบเขตข;อมูล เลือกศึกษาเฉพาะกลุOมเปdาหมายปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงาน 

ตำแหนOงพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของ

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 2. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาการดำเนินงานศึกษาวิจัยในชOวง กรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 เทOาน้ัน 
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 3. ขอบเขตประชากร เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยาน นานาชาติอูO

ตะเภา ระยอง-พัทยา จำนวน 20 คน 

 4. ขอบเขตการปฏิบัติงาน เลือกศึกษาเฉพาะปDจจัยที่ทำให;เกิดความกดดันของพนักงานรักษาความ 

ปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา เทOาน้ัน 

 5. ขอบเขตของผลกระทบ เลือกศึกษาเฉพาะผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา เทOาน้ัน 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้คณะผู ;วิจัยใช;แบบสอบถาม (Questionnaire) เป3นเครื ่องมือคัดกรองกลุ Oมเปdาหมาย              

ที่ต;องการและนำกลุOมเปdาหมายที่ต;องการมาวิเคราะหCข;อมูล ด;วยวิธีการวิเคราะหCเนื้อหา (Content Analysis)      

โดยใช;เคร่ืองมือแบบสัมภาษณCเชิงลึก (In-dept Interview) เป3นการอธิบายระหวOางคน  

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

กลุOมเปdาหมายท่ีใช;คือ กลุOมประชากร ตำแหนOงพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยาน

นานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จำนวน 20 คน โดยประกอบไปด;วยตำแหนOง ดังน้ี  

1) หัวหน;าชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน 

2) พนักงานชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย จำนวน 17 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช[เก็บข[อมูลในการทำวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด;วย 

1) เคร่ืองมือท่ีใช;ในการคัดเลือกกลุOมเปdาหมาย 

   - แบบสอบถามเร่ืองการวิเคราะหC ความกดดัน จากกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 ข;อ  

2) เคร่ืองมือท่ีใช;ในการวิเคราะหCข;อมูลจากการวิจัยกลุOมเปdาหมาย 

- แบบสัมภาษณCแบบมีโครงสร;าง (Structured Interview) ประกอบด;วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ตอนที ่  1 แบบสัมภาษณCข ;อม ูลส Oวนบุคคลของพนักงานร ักษาความปลอดภัย ส ังกัด                         

ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จำนวน 7 ข;อ  

ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณCเกี ่ยวกับ การวิเคราะหCปDจจัยที ่ทำให;เกิดภาวะความกดดัน ในการ

ปฏิบัติงานตำแหนOงพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอู Oตะเภา ระยอง-พัทยา                          

จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามทฤษฎีเกี ่ยวกับความกดดันของ เมอรCตัน (Robert K. Merton) 

จำนวน 5 ข;อ แนวคิดความกดดันจากปDจจัยสิ่งแวดล;อม จำนวน 3 ข;อ และแนวคิดวิธีการจัดการกับความกดดัน 

จำนวน 4 ข;อ 
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ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณCปลายเป�ด พนักงานรักษาความปลอดภัย มีข;อเสนอแนะ แนวทาง การ

รับมือกับภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูO

ตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) อยOางไร จำนวน 1 ข;อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข[อมูล 

คณะผู;วิจัยได;รวบรวมข;อมูลและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข;องที่สำคัญกับงานวิจัย การวิเคราะหCปDจจัยท่ี

ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูO

ตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีขั ้นตอนในการรวบรวมข;อมูล ดังน้ี             

1) ศึกษารวบรวมข;อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข;องกับความกดดันในการปฏิบัติงานของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานานาชาติอู Oตะเภา ระยอง-พัทยา 2) ศึกษารวบรวมๆข;อมูล

เกี่ยวกับปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยา

นานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา 3) วิเคราะหCทฤษฎีที่เหมาะสมตOอหัวข;องานวิจัยดังน้ี  ทฤษฎีความกดดันของ 

เมอรCตัน (Robert K. Merton) แนวคิดวิธีการการจัดการกับความกดดัน แนวคิดความกดดันจากปDจจัยส่ิงแวดล;อม 

 

4. วิธีการวิเคราะหDข[อมูล 

คณะผู;วิจัยได;วิเคราะหCข;อมูลเชิงปริมาณด;วยโปรแกรม SPSS เพื่อคำนวณหาคOาเฉลี่ยและผลรวมของ

คำตอบ จากน้ันแปลผลตามระดับช้ันของคะแนน ตามผลของแบบทดสอบความเครียดจากกรมสุขภาพจิต  

คณะผู;วิจัยใช;การวิเคราะหCข;อมูลเชิงคุณภาพที่ได;มาด;วยวิธี การวิเคราะหCเนื้อหา (Content Analysis) 

สำหรับข้ันตอนในการวิเคราะหCมีการดำเนินการ ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กำหนดเกณฑCคัดเลือกเอกสาร เป3นการกำหนดให;ชัดเจนวOาคณะผู;วิจัยคัดเลือกเอกสารอะไร 

ประเภทใด มาทำการวิเคราะหC ซึ่งผู;วิจัยจะตั้งกฎเกณฑCขึ้น สำหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข;อที่จะทำการ

วิเคราะหCให;ชัดเจน โดยอาจใช;ชOวงระยะเวลาป�ที่พิมพCหรือบันทึกแหลOงเผยแพรOและลักษณะการเผยแพรO เป3นต;น 

การกำหนดเกณฑCคัดเลือกเอกสารท่ีชัดเจนจะมีประโยชนCมากในกรณีที่มีบุคคลอื่นมาทำการวิเคราะหC จะทำให;เลือก

เอกสารได;ตรงกัน 

ขั้นตอนท่ี 2 วางเค;าโครงการวิเคราะหC เป3นการจัดระบบการจำแนกคำหรือข;อความในเนื้อหาสาระของ

เอกสาร ซึ ่งคณะผู ;ว ิจัยจะจัดระบบการจำแนกให;ชัดเจนวOาจะจำแนกโดยใช;คำหรือข;อความใดบ;าง ระบบ             

การจำแนก ที่ชัดเจนนี้จะชOวยให;คณะผู;วิจัยสามารถทราบวOาจะนำเนื้อหาใดมาวิเคราะหCและทราบวOาจะตัดเนื้อหาใด

ออกไป ท้ังน้ีการกำหนดระบบการจำแนกควรจำแนกควรจำแนกโดยการพิจารณาถึงหลักเกณฑC ดังตOอไปน้ี 

1) จำแนกให;สอดคล;องกับปDญหาและวัตถุประสงคCของตัวแปรในการวิจัย 
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2) การจำแนกควรมีความครอบคลุมคำหรือข;อความที่ผู;วิจัยนำมาใช;เป3นระบบในการจำแนกควรมีความ

ครอบคลุมคำหรือข;อความอื่น ๆ ที่มีอยูOในเอกสารเพื่อให;สามารถนำมาลงรหัสและแจงนับได;ถูกต;องภายใต;คำหลัก

ในการจำแนก 

3) การจำแนกควรใช;หลักเกณฑCเดียวกัน ซึ่งการใช;หลักเกณฑCเดียวกันในการจำแนกจะมีประโยชนCปdองกัน

การซ้ำช;อนกันของคำหรือข;อความท่ีจะปรากฏเม่ือทำการแจงนับ 

4) การจำแนกควรมีระบบที่เดOนชัด ไมOควรมีคำซ้ำซ;อนกันระหวOางข;อความที่จะนำไปแจงนับภายใต;ระบบ

การจำแนกแตOละคร้ัง 

ข้ันตอนท่ี 3 พิจารณาเง่ือนไขแวดล;อม (Context) ของข;อมูลเอกสารเป3นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะตOาง 

ๆ ของข;อมูลเอกสารที่จะนำมาวิเคราะหCเพื่อให;การวิเคราะหCข;อมูลเป3นไปอยOางถูกต;องมีความครอบคลุมมากที่สุด 

โดยลักษณะของข;อมูลที่จะพิจารณา ได;แกO แหลOงที่มาของข;อมูล ชOวงเวลาของการบันทึกข;อมูลผู;รับข;อมูลหรือ

บุคคลที่ผู;บันทึกข;อมูลประสงคCจะสOงข;อมูลถึงและแหลOงเผยแพรOข;อมูล ลักษณะเหลOานี้ของข;อมูลจะชOวยให;ผู;วิจัย

สามารถวิเคราะหCเช่ือมโยงอธิบายข;อมูลในเอกสารได;ดีข้ึน 

ขั ้นตอนท่ี 4 การวิเคราะหCข;อมูล เป3นการนับความถี ่ของคำหรือข;อความที ่จำแนกไว;ภายใต;ระบบ            

การจำแนกที่กำหนดไว;หลังจากนั้นก็ทำการวิเคราะหCเชื่อมโยง สรุปบรรยายข;อมูลที่จำแนกได;อ;างอิงไปสูOข;อมูล

ท้ังหมดในเอกสารน้ัน ๆ (สุภางคC จันทวานิช, 2553) 

 

5. การวิเคราะหDข[อมูล 

ข้ันตอนท่ี 1  รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีสำคัญ จากหนังสือ บทความ ตำรา และ งานวิจัยท่ีเก่ียวข;อง 

ข้ันตอนท่ี 2  วิเคราะหCทฤษฎีเก่ียวกับภาวะความกดดัน ในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1.  ทฤษฎีความกดดันของเมอรCตัน (Robert K. Merton) 

2.  แนวคิดวิธีการการจัดการกับความกดดัน 

3.  แนวคิดความกดดันจากปDจจัยส่ิงแวดล;อม 

ขั้นตอนท่ี 3 ทำการสร;างเครื่องมือที่ใช;ในการเก็บรวบรวมข;อมูล โดยใช;แบบสอบถามทดสอบความกดดันและแบบ

สัมภาษณCจำนวน 3 ตอน  

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต;อง )ทฤษฎีสามเส;า( ของเครื่องมือที่ใช;ในการเก็บรวบรวมข;อมูลโดยนำเสนอ

ขั้นตอนท่ี 5 ให;ผู ;เชี ่ยวชาญคัดเลือกกลุOมเปdาหมายที่ต;องการ โดยใช;เครื ่องมือที่ใช;ในการเก็บรวบรวมข;อมูล

แบบสอบถามทดสอบความกดดัน กลุOมเปdาหมาย 20 คน 

ขั ้นตอนท่ี 6 เก็บข;อมูลกลุ Oมเปdาหมายที ่เลือก โดยเครื ่องมือที ่ใช;ในการเก็บรวบรวมข;อมูลแบบสัมภาษณC

กลุOมเปdาหมาย 20 คน 
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ขั้นตอนที่ 7 สรุปการวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 

ผลการศึกษา 

แบบสัมภาษณDข[อมูลส'วนบุคคลของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดท'าอากาศยานนานาชาติอู'ตะเภา 

ระยอง -พัทยา  

 

 

 

 
 

 
 

-ภาระรับผิดชอบ Supervisor จำนวน 3 คน มีภาระรับผิดชอบควบคุมการทำงาน และดูแลปลอดภัยภายในทOาอากาศ 

 Security จำนวน 17 คน มีภาระรับผิดชอบเฝdาระวังเหตุการณC ควบคุมรักษาความปลอดภัยภายในทOาอากาศยาน 
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-ลักษณะการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแบบเข;ากะ 12 ช่ัวโมง ท้ังหมด 4 วัน หยุด 2 วัน 

-สวัสดิการท่ีได;รับ Supervisor ได;รับประกันสังคม คOาเคร่ืองแบบประจำป� Security ประกันสังคม  

-ความกดดันในการปฏิบัติงาน มีความใกล;ชิดกับผู;โดยสาร ข้ันตอนในการทำงานยากมากข้ึน กลัวปฏิบัติงานผิดพลาด 

เท่ียวบินลดลง กลัวตกงาน เวลาในการปฏิบัติงานลดลง เงินเดือนลดลง 

แบบสัมภาษณDเก่ียวกับการวิเคราะหDปjจจัยตามแนวความคิด ความกดดันจากปjจจัยส่ิงแวดล[อม 

-ความกดดันจากปDจจัยทางกายภาพ จำนวน 12 คน การดำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป สOงผลให;มีการปรับตัว เชOน 

ต;องใสOหน;ากากอนามัยตลอดเวลา  

-ความกดดันจากปDจจัยชีวภาพ จำนวน 12 คน การทำงานในพ้ืนท่ีเส่ียงติดไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

-ความกดดันจากปDจจัยทางสังคม จำนวน 4 คน กฎระเบียบท่ีเครOงครัดมากข้ึน จากมาตรการของรัฐบาล 

แบบสัมภาษณDเก่ียวกับการวิเคราะหDปjจจัยตามแนวความคิดวิธีการจัดการกับความกดดัน 

 ผู;ตอบแบบสัมภาษณC มีแนวคิดวิธีการจัดการกับความกดดัน ด;วยวิธีแบบใด อยOางไร ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

รักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 
 

แบบสัมภาษณDเก่ียวกับการวิเคราะหDปjจจัยตามทฤษฎีกดดันทางสังคม (Robert K. Merton) 

      เม่ีอเกิดภาวะความกดดันจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู;ตอบแบบสัมภาษณC มีการปรับตัว

อยOางไร ตOอปDจจัยท่ีทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงาน ตำแหนOงพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOา

อากาศยานนานาชาติอูOตะเภา  ระยอง-พัทยา 

 (Conformity) การปรับตัวยอมรับตามแนวทางท่ีเป3นบรรทัดฐานของสังคม 16 คน 

 (Ritualism) การปรับตัวแบบเลือกปฏิบัติตามกฎเกณฑCของสังคมเพ่ือไมOเกิดปDญหาใด ๆ ตOอตนเองและสังคม 4 

คน 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาด;วยกระบวนการวิจัยมาตลอด 1 ภาคเรียน ป�การศึกษา 2563 คณะผู;วิจัยได;ดำเนินการตาม

กระบวนการวิจัย บทท่ี 1 – บทท่ี 5 ซึ่งเป3นสOวนหนึ่งของรายวิชา สัมมนาการจัดการการบินของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่งหัวข;อการวิจัยที่คณะผู;วิจัยได;ทำการศึกษา คือ การวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;

เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา 
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ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งเป3นงานวิจัยประเภทงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) ทางสังคมศาสตรCและมนุษยCศาสตรC ประกอบไปด;วย 3 วัตถุประสงคCการวิจัย ดังน้ี  

 1) ผู;วิจัยสามารถอภิปรายผลได;วOา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 20 คนนั้น ผู;วิจัยสามารถเก็บ

ข;อมูลได;วOา เป3นเพศหญิง จำนวน 11 คน และเพศชาย จำนวน 9 คน ซ่ึงสะท;อนให;เห็นวOา ในยุคปDจจุบันน้ี ความเทOา

เทียมด;านการทำงานเป3นที่ยอมรับเป�ดกว;างเพิ่มมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ โดยอายุเฉลี่ยสOวนใหญOของพนักงาน จาก

การเก็บข;อมูลดังกลOาวสะท;อนการทำงานที่มีความใกล;เคียงกันในชOวงอายุ ประสบการณCทำงาน ทำให;ลักษณะการ

ทำงานจึงมีลักษณะเป3นทีม ที่สามารถทำงานรOวมกันได;ไมOยาก เนื่องจากไมOมีชOองวOางทางด;านอายุ และประสบการณC

งานมีระยะเวลาคOอนข;างใกล;เคียงกัน สOงผลดีตOอการทำงานรOวมกัน จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามการประเมิน

ความกดดันของกรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับภาวการณCแพรOระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในขณะปฏิบัติงาน 

พบวOา พนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา น้ัน มีการประเมินตนเองใน

ลักษณะ มีความกดดัน คิดเป3นร;อยละ 85 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยสามารถสรุปผลการประเมินสOวนใหญO           

ได;วOา “พนักงานมีความเครียดอยูOเกณฑCปกติ มีความเครียดอยูOในเกณฑCปกติ สามารถจัดการกับความเครียดท่ี

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวกับสถานการณCตOาง ๆ ได;อยOางเหมาะสม รู;สึกพึงพอใจเก่ียวกับตนเอง

และสิ่งแวดล;อมเป3นอยOางมาก รู;สึกมีพลัง มีชีวิตชีวา กระตือรือร;น มองสิ่งเร;าหรือเหตุการณCรอบตัววOาเป3นสิ่งท;า

ทายความสามารถ มีความสามารถในการจัดการกับสิ่งตOาง ๆ ได;เหมาะสม ผลผลิตของการปฏิบัติงานอยูOในระดับสูง 

ความเครียดในระดับนี้ถือวOามีประโยชนCในการดำเนินชีวิต ประจำวัน เป3นแรงจูงใจที่จะนำไปสูOความสำเร็จได;” ซึ่งมี

ผลมาจากภาวการณCแพรOระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสOงผลกระทบตOอทุกสาขาอาชีพ 

โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข;องทางด;านการบิน ทำให;เกิดการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบการทำงาน การจOายคOาตอบแทน 

การดำเนินวิถีชีวิตในแนวทางแบบปกติใหมO (New Normal) ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นก็เป3นหนึ่งในอาชีพ

ทางการบิน ที่ได;รับผลกระทบโดยตรง ที่ไมOสามารถหลีกเลี่ยงได; ทั้งในด;านการทำงานที่ต;องมีความใกล;ชิด และยัง

ต;องระวังรักษาตัวในภาวะที่มีความเสี่ยงติดโรคจากกลุOมผู;โดยสาร หรือ ผู;ที่เคยต;องกักตัวในการเดินทาง ทำให;อาจ

เกิดความกดดันและสOงผลตOอตนเองได;อยOางไมOรู;ตัว ถึงแม;ภาวการณCแพรOระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่เกิด

น้ัน พนักงานรักษาความปลอดภัย ทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา ก็ยังคงต;องปฏิบัติงานแบบเข;ากะ 

12 ชั่วโมง (Shift Work) ทั้งหมดจำนวน 4 วัน หยุด 2 วัน ความกดดันที่มีมาตรการการปdองกันมากขึ้น สOวนหนึ่งมา

จากการทำงานที่มีภาวะเที่ยวบินลดลง การปรับลดอัตราเงินเดือน ความกลัวจากการปฏิบัติงานผิดพลาด และความ

เสี่ยงในการถูกพักงานและวOางงานที่อาจเกิดขึ้นได; ทั้งหมดที่กลOาวมานั้นผู;วิจัยสามารถสรุปได;วOาสOงผลให;เกิดเป3น

ความกดดันในความม่ันคงในชีวิตตOอพนักงานรักษาความปลอดภัย ท้ังในด;านรOางกายและจิตใจ  

 2) การวิเคราะหCปDจจัยที่ทำให;เกิดภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัส โคโรนา (Covid-19) ตามแนวคิด

ความกดดันจากปDจจัยสิ่งแวดล;อมนั้น พบวOา พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา 
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ระยอง-พัทยา มีความกดดันในการปฏิบัติงาน จากปDจจัยทางกายภาพ เนื่องจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป สOงผลให;

มีการปรับตัวตามวิถีปกติใหมO (New Normal) เชOน การออกจากบ;าน ไปทำงาน หรือไปสถานที่ที่มีบุคคลหนาแนOน 

จำเป3นต;องสวมหน;ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะหOางระหวOางกัน การปฏิบัติงานภายใต;ระเบียบที่มีจำนวน

เพิ่มมากขึ้น และต;องระมัดระวังตนเองตลอดจึงสร;างความกังวลเป3นอยOางมาก ความกดดันจากปDจจัยชีวภาพ จาก

การทำงานในพื้นที่เสี่ยงติดไวรัสโคโรนา (Covid-19) และต;องใกล;ชิดกับผู;โดยสารทั้งในประเทศรวมทั้งผู;โดยสาร

เที่ยวบินตOางประเทศ และมีความกดดันจากด;านปDจจัยทางสังคมในด;านบรรทัดฐานสังคม ที่มีกฎระเบียบที่เครOงครัด

มากขึ ้น จากมาตรการของรัฐบาล ล;วนกOอให;เกิดความกดดันที ่สอดคล;องกับแนวคิดความกดดันจากปDจจัย

สิ ่งแวดล;อมทั้ง 3 ปDจจัย คือ 1) ปDจจัยทางด;านกายภาพ 2) ปDจจัยทางด;านชีวภาพ และ 3) ปDจจัยสังคมและ

วัฒนธรรม ในสOวนของแนวความคิดวิธีการจัดการกับความกดดันนั้น พบวOา พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOา

อากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา มีแนวคิดวิธีการจัดการกับความกดดัน ในการปฏิบัติงานจากผลกระทบ

ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) มากท่ีสุดเป3นอันดับท่ี 1 คือ การยอมรับ (Accept) จำนวน 10 คน อันดับท่ี 2 คือ การ

ปรับตัว (Adapt) จำนวน 6 คน อันดับท่ี 3 คือ การปรับเปลี่ยน (Alter) จำนวน 4 คน ซึ่งจากข;อมูลดังกลOาวผู;วิจัย

สามารถอภิปรายได;วOา พนักงานรักษความปลอดภัยนั้นได;รับการฝ¤กอบรมการเตรียมตัว เมื่อต;องเจอกับสถานการณC

ที่มีความกดดันได;ดี สะท;อนได;เห็นวOา ไมOมีพนักงานคนใดเลือกที่จะจัดการกับความกดดันด;วยวิธีการ การหลีกเลี่ยง 

(Avoid) ซึ่งมีความสอดคล;องกับงานวิจัยของ วัชรินทรC อนันตพงศCและรวีวรรณ โปรยรุOงโรจนC (2562) เรื่อง ภาวะ

เครียดของพนักงาน ต;อนรับบนเครื่องบินในการทํางานรOวมกับสายการบินตOางชาติ และ พิมพC ศรีทองคำ (2557) 

เรื่อง ความเครียดในการปฏิบัติงาน ภาวะผู;นำ ท่ีสOงผลตOอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการใน

บริษัทเอกชนที่นำเข;าและจัดจำหนOายสินค;าแฟชั่นแหOงหนึ่ง ที่กลOาววOา พนักงานสามารถที่จะควบคุม ระดับความ

กดดัน ความเครียดของตนเองได; ขึ้นอยูOกับความสามารถในการปรับตัวของแตOละบุคคล ในสOวนการวิเคราะหCปDจจัย

ตามทฤษฎีกดดันทางสังคม (Robert K. Merton) น้ัน พบวOา พนักงานรักษาความปลอดภัย มีการปรับตัวตOอปDจจัยท่ี

ทำให;เกิดภาวะความกดดัน จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) มากที่สุดเป3นอันดับท่ี 1 คือ (Conformity) 

คือ การปรับตัวยอมรับตามแนวทางที่เป3นบรรทัดฐานของสังคม จำนวน 16 คน อันดับท่ี 2 คือ (Ritualism) จำนวน 

4 คน เป3นการปรับตัวแบบเลือกปฏิบัติตามกฎเกณฑCของสังคมเพื่อไมOเกิดปDญหาใด ๆ ตOอตนเองและสังคม สะท;อน

ให;เห็นวOา ด;วยภาระรับผิดชอบในตำแหนOงดังกลOาว การลดความกดดันในการทำงานของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย จะนิยมปรับตัวและยอมรับ ซึ่งมีความสอดคล;องกับ ทฤษฎีกดดันทางสังคม (Robert K. Merton) ทั้งใน

ด;านการยอมรับตามแนวทางบรรทัดฐานของสังคมและการปรับตัวแบบเลือกปฏิบัติตามกฎเกณฑCของสังคม            

เพ่ือไมOเกิดปDญหาใด ๆ ตOอตนเองและสังคม และ ในวัตถุประสงคCการวิจัยข;อ 3) ผู;วิจัยสามารถ สรุปข;อมูล เสนอแนะ

แนวทางการรับมือกับภาวะความกดดันในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยาน

นานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได;วOา พนักงานรักษาความปลอดภัย 

น้ัน ใช;วิธีการรับมือกับภาวะความกดดันด;วยวิธี 1) ควรต้ังสติเม่ืออยูOในสถานการณCคับขัน 2) วางแผนการปฏิบัติงาน
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ตามขั้นตอนอยูOเสมอ 3) ไมOประมาทและปฏิบัติตามมาตรการอยOางเครOงครัดของตำแหนOงงานเราให;ถูกต;องที่สุด       

4) ลดการเกิดปDญหาตามมา 5) ปdองกันตนเองรักษาระยะหOาง 6) หาอาชีพเสริมที่เพิ่มรายได;ในชOวงวิกฤตเพื่อหา

รายได;เสริม 7) เมื่อมีเวลาวOางให;หากิจกรรมเพ่ือชOวยผOอนคลาย จากข;อมูลนี้ผู;วิจัย สามารถตอบคำถามการวิจัยได;วOา 

พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา มีความสามารถจัดการกับภาวะ

ความกดดันในการปฏิบัติงาน จากผลกระทบของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได;ด;วยการปรับตัว มีสติ ใช;การวาง

แผนการทำงานควบคูOกับการรักษากฎระเบียบที่มีความเครOงคัด ตามลำดับขั้นตอน ชOวยเหลือเพื่อนรOวมงาน เพื่อลด

ปDญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน และเมื่อมีเวลาวOางจะหากิจกรรมที่ทำให;ผOอนคลายลดความกัดดันที่เกิดจาก

ภาระหน;าท่ีท่ีรับผิดชอบได;  

 

สรุปผลและข[อเสนอแนะ  

การนำผลการวิจัยไปใช;ประโยชนCเชิงนโยบาย 

 1. สถานประกอบการควรมีการให;ความรู; ความเข;าใจเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให;กับ

พนักงานเพ่ิมมากข้ึน 

 2.  สถานประกอบการควรมีการปรับชOวงเวลาในการปฏิบัติงานลดลง เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน

ในชOวงการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

 3. สถานประกอบการควรกำหนดนโยบายในการสOงเสริมด;านการจัดโครงสร;างองคCกร สร;างบรรยากาศและ

ส่ิงแวดล;อมในการทำงานเพ่ือเสริมสร;างความพอใจในการปฏิบัติงาน และลดความตึงเครียดในชOวงเวลาปฏิบัติงาน 

การนำผลการวิจัยไปใช;ประโยชนCเชิงวิชาการ 

 1. สถาบันการศึกษาสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช;ในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรให;เข;ากับ

สถานการณCในปDจจุบัน 

2. สถาบันการศึกษาสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช;ในการสร;างองคCความรู;ใหมO เพื่อเป3นข;อมูลพื้นฐานใน

การพัฒนาการเรียนการสอนให;กับนักศึกษาได; 

การนำผลการวิจัยไปใช;ประโยชนCเชิงสังคม 

1. บุคคลอื ่นในสังคมสามารถนำความรู ;ที ่ได;จากผลการวิจัยไปใช;ในการดำเนินชีวิตในเหมาะสมกับ

สถานการณCในปDจจุบัน และเป3นแนวทางในการลดความกดดันจากการปฏิบัติงาน  

   2. สังคมสามารถนำไปปรับใช; เพื่อวางแผน พัฒนาสังคมให;มีแนวทางการปฏิบัติ ในชOวงการระบาดของไวรัส

โคโรนOา (Covid-19)   
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~ 1861 ~ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลOวงไปด;วยความกรุณาของอาจารยCวรรษมนตC สันติศิริ ซึ่งเป3นอาจารยCที่ปรึกษา

งานวิจัยที่กรุณาให;เวลาให;คำปรึกษาและให;แนวทางอันเป3นประโยชนCตOอการดำเนินงานวิจัยด;วยความเอาใจใสO

ด;วยดีเสมอมา คณะผู;วิจัยภูมิใจและซาบซ้ึงในพระคุณจึงขอกราบขอบคุณเป3นอยOางสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารยC คณะกรรมการสอบวิจัย อาจารยC ดร. สมพงษC อัศวริยธิปDติ อาจารยCดร. พัฒนะ 

ธนกฤตพุฒิเมธ อาจารยC บุญญวัฒนC อักษรกิตต์ิ และอาจารยC พุทธชน อนุรักษC ซึ่งให;ความอนุเคราะหCในการเป3น

คณะกรรมการสอบวิจัย ให;ข;อเสนอแนะและให;แนวคิดตOาง ๆ ที่เป3นประโยชนCกับงานวิจัยเลOมน้ี ตลอดจนพนักงาน

รักษาความปลอดภัย สังกัดทOาอากาศยานนานาชาติอูOตะเภา ระยอง-พัทยา ที่ให;ความกรุณาในการเก็บข;อมูลวิจัยใน

คร้ังน้ี 

ขอขอบคุณกลุOมวิจัยที ่มีความตั้งใจความพยายามให;กำลังใจจนถึงวันที ่ประสบความสำเร็จขอบคุณ

มิตรภาพที่มั่งคง ขอขอบคุณครอบครัวสวัสดิ์ภักดี ครอบครัวบุญเพ็ชร สุดท;ายขอขอบคุณตนเองที่มีศรัทธาทำให;

การศึกษาคร้ังน้ีสำเร็จลุลOวงไปด;วยดี 
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การจัดการเรียนรู,ด,วยหุ0นยนต2โดยใช,ป7ญหาเป9นฐาน 

Learning Management Robotic using base-problem 

 
สุธานันท( จุ+ยสวง1 และ ณิชารีย( ป8อมสัมฤทธิ์2 

1นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค5 
2อาจารย5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร5และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค5 

 

 

บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค;ของการวิจัย เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหา

เปOนฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะการแกGปMญหาอยIางเปOนขั้นเปOนตอนของผูGเรียน กลุIมตัวอยIางที่ใชGในครั้งนี้ คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 จำนวน 20 คน โรงเรียนที่ใชGทดลอง คือ โรงเรียนวัดดงกะพี้ อำเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค; โดยไดGมาจากการสุIมแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชGในการวิจัย ประกอบดGวย 1) แผนการ

จัดการเรียนรูGโดยใชGรูปแบบปMญหาเปOนฐาน 2) แบบประเมินทักษะการคิดการแกGปMญหา 3) หุIนยนต;เก็บลูก

ป_งปอง สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห;ขGอมูล ไดGแกI คIาเฉล่ีย สIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวIา 1) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูGจากผูGเชี่ยวชาญ พบวIา มีคะแนน

เฉลี่ย (�̅�) เทIากับ 4.44 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทIากับ 0.26 สามารถสรุปไดGวIาแผนการจัดการเรียนรูGอยูI

ในระดับที่ดีมาก 2) ผลการประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปVที่ 6 พบวIานักเรียนมี

ความสามารถในสังเกตปMญหา การวิเคราะห;ปMญหา ตามแนวทางท่ีกำหนดไวGอยูIในระดับท่ีดีมาก  

 

คำสำคัญ : ทักษะการแกGปMญหา  หุIนยนต;  

 

Abstract 

 This research aims to develop a robot learning plan using a base problem and to 

improve the level of troubleshooting skills as a student. The samples used for this six grade 

students 20 people who studying at Waddongkapee School, Chumseang Nakhon Sawan 

district, Nakhon Sawan province selected by purposive sampling. Tools that used in this 

research consisted of 1) the plan to learn using the problem format is base 2) assessment 

thinking skills to solve problems 3) robot collecting ping-pong. Statistics that used to analyze 

data included: mean, and standard deviation. 
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~ 1864 ~ 
 
 

 Findings of the research found it that 1 )  the overall quality evaluation of learning 

management plan done by specialists found it that the average score ( �̅�)  was 4.44 and 

standard deviation (S.D.) was 0.26. These could be concluded that learning management plan 

was in a very good range, 2) evaluation problem solving skills of students in Grade 6 found 

have the ability to observe the problem, problem analysis according to guidelines set forth 

was in a very good range. 

 

Keywords: problem solving skills, robot 

 

บทนำ 

 ในอดีตคนสIวนมากมักมองวIาหุIนยนต;เปOนเทคโนโลยีที่นIาสนใจแตIเปOนเรื่องไกลตัวเนื่องจาก การที่จะ

พัฒนาหุIนยนต;ขึ้นมานั้นจำเปOนตGองใชGความรูGวิทยาศาสตร;หลายๆดGานและมีการพัฒนาแคIใน หGองปฏิบัติการ

ของมหาวิทยาลัยหรือในหนIวยงานวิจัยเทIานั้น แตIในชIวง 10 ปVท่ีผIานมาหุIนยนต;ไดGรับความ สนใจและถูกนำมา

เผยแพรIใหGแกIบุคคลทั่วไปมากขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดGจากการจัดการแขIงขันหุIนยนต; รายการตIางในหลายๆ

ประเทศ ดGวยเหตุนี้บริษัทเอกชนหลายๆบริษัทจึงไดGพัฒนาหุIนยนต; หลากหลายรูปแบบออกมาในเชิงพาณิชย; 

แตIวIาสIวนมากนั้นจะมีราคาสูงและเหมาะสมกับการใชGงานใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป ดGวยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึง

นำเสนอการสรGางหุIนยนต;โดยจัดการเรียนรูGแบบปMญหาเปOนฐาน สำหรับนักเรียนระดับประถมที่สามารถสรGางไดG

งIาย ผูGสรGางเกิดทักษะการคิดละการแกGไขปMญหา และสามารถนำหุIนยนต;ไปขยายเพิ่มสIวนตIางไดGตIอไป  (ฝ�าย

วิจัยนโยบาย สวทช. ,2556)  

 การเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐานเปOนรูปแบบการเรียนรูGที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูGแบบ

สรGางสรรค;นิยม (Constructivism) โดยใหGผูGเรียนสรGางความรูGใหมI จากการใชGปMญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเปOน

บริบทของการเรียนรูGเพื่อใหGผูGเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห;และคิดแกGปMญหา รวมทั้งไดGความรูGตามศาสตร;

ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ไปพรGอมกันดGวย การเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐานจึงเปOนผลมาจากกระบวนการทำงาน

ที่ตGองอาศัยความเขGาใจและการแกGไขปMญหาเปOนหลัก เสริมใหGผูGเรียนไดGลงมือปฏิบัติดGวยตนเอง เผชิญหนGากับ

ปMญหาดGวยตนเอง ทำใหGผูGเรียนไดGฝ�กทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชIน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห; การ

คิดสังเคราะห; การคิดสรGางสรรค; (ผูGชIวยศาสตราจารย;ดร.ไพศาล สุวรรณนGอย ,2558) 

 จากปMญหาที่กลIาวมาผูGวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำหุIนยนต;มาใชGประกอบการสอนการแกGไขปMญหาเปOน

ฐาน เพื่อใหGผูGเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดการแกGปMญหาอยIางเปOนขั้นเปOนตอน เปOนการสนับสนุนใหGผูGเรียน

เกิดการเรียนรูGไดGดGวยตนเอง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค;ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

~ 1865 ~ 
 
 

จัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน 2) เพื่อพัฒนาทักษะการแกGปMญหาอยIางเปOนขั้นเปOนตอนของ

ผูGเรียน 

 

วัตถุประสงคDของการวิจัย 

1.  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน 

2.  เพ่ือพัฒนาทักษะการแกGปMญหาอยIางเปOนข้ันเปOนตอนของผูGเรียน 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง 

 สุเทพ แจIมใจม(2549): ไดGศึกษาการออกแบบตัวหุIนยนต;ใชGทฤษฎีการออกแบบอยIางเปOนระบบชIวยใน

การออกแบบทำใหG ชิ้นสIวนตIางๆ ของหุIนยนต;ไดGความสมบูรณ;และทำงานสัมพันธ;กันดียิ่งขึ้น โปรแกรมทำงาน

ไดGทั้ง ควบคุมดGวยมือและทำงานอยIางอัตโนมัติตIอเนื่องกันไป สามารถตั้งระยะใหGแขนหุIนยนต;เลื่อนไป ยัง

ตำแหนIงตIางๆ ไดGตามตGองการดGวยสวิทซ;ตัวเลข อีกท้ังยังสามารถสอนใหGหุIนยนต;ทำตามไดG  

 จิรานุตม; ถิ่นคำเชิด(2557): วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูGแบบใชG ปMญหาเปOนฐาน เรื่องชีวิต

และส่ิงแวดลGอมโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปVท่ี 3 โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 รGอยเอ็ด พบวIานักเรียนมี พัฒนาการกระบวนการเชื่อมโยงปMญหาและ

ระบุปMญหาสูงขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการ แกGปMญหาหลังเรียนสูงกวIากIอนเรียนอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกวIากIอนเรียนอยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจตIอ การจัดกิจกรรมการเรียนรูGแบบใชGปMญหาเปOนฐานโดยรวมอยูIในระดับมาก  

 ศศิธร เวียงวะลัย(2556): กลIาววIา การเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐาน เปOนรูปแบบการ เรียนรูGที่ใหGผูGเรียน

ไดGควบคุมการเรียนรูGดGวยตนเอง ผูGเรียนคิดและดำเนินการเรียนรูG กำหนด วัตถุประสงค; และเลือกแหลIงเรียนรูG

ดGวยตนเอง โดยผูGสอนเปOนผูGใหGคำแนะนำ เปOนการสIงเสริมใหG เกิดการแกGปMญหามากกวIาการจำเน้ือหาขGอเท็จจริง 

เปOนการสIงเสริมการทำงานเปOนกลุIมและพัฒนา ทักษะทางสังคม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปOนการจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน ซ่ึงผูGวิจัยไดGดำเนินการศึกษารายละเอียด

เก่ียวกับวิธีดำเนินการวิจัยและไดGนำเสนอเปOนหัวขGอตามลำดับ ดังน้ี 

 1. ข้ันวิเคราะห; (Analysis) 

 2. ข้ันการออกแบบ (Design) 

 3. ข้ันสรGางและพัฒนา (Development) 

 4. ข้ันนำไปทดลองใชGและประเมินผล (Implement and Evaluation) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

~ 1866 ~ 
 
 

1. ข้ันวิเคราะห; (Analysis) 

 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูGแกนกลาง กลุIมสาระการเรียนรูG วิทยาศาสตร; ช้ันประถมศึกษาปVท่ี 6 

 2. ศึกษาคGนควGา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวขGองกับ การจัดการเรียนรูGโดยใชGเปOนหาเปOนฐาน วิธีการ

จัดการเรียนรูG การพัฒนาหุIนยนต;  

2. ข้ันการออกแบบ (Design) 

 1. กำหนดจุดประสงค;ในการทำวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน โดย

วิเคราะห;จุดประสงค;ใหGสอดคลGองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปVท่ี 6 

 2. กำหนดเนื้อหาโดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และเว็บไซต; มาทำการจับใจความสำคัญของเนื้อหา 

และยIอเน้ือหาใหGกระชับ แยกประเภทของขGอมูลใหGเปOนหมวดหมูIเพ่ืองIายตIอการจัดลำดับใจความสำคัญ 

 3. กำหนดแผนการจัดการเรียนรูG โดยไดGวิเคราะห;ใหGสอดคลGองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กลุIมสาระวิทยาศาสตร; พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 จำนวน 

3 แผนการจัดการเรียนรูG 6 ช่ัวโมง ดังน้ี 

 -รูGจักการแกGปMญหา 

 -หุIนยนต;คืออะไร 

 -การเรียนแบบใชGปMญหาเปOนฐานดGวยหุIนยนต; 

3. ข้ันสรGางและพัฒนา (Development) 

 1. พัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชGในการวิจัย 

      1.1 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูG 

           1.1.1 สรGางแบบประเมิน และนำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูGที่สรGางเสร็จแลGว 

ใหGอาจารย;ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตGองและความเหมาะสม จากนั้นนำไปปรับปรุงแกGไขขGอบกพรIองตามท่ี

ไดGรับคำแนะนำ โดยนำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูGที่แกGไขแลGว ใหGอาจารย;ที่ปรึกษาทำการ

พิจารณาตรวจสอบ เพื่อหาคIา Rating Scale  นำคะแนนที่รวบรวมทั้งหมด นำมาหาคIาเฉลี่ย และคIาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน นำมาแปลความไดGดังน้ี คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2552) 

  1.1.2 นำแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูG ที่แกGไขเสร็จเรียบรGอยแลGวนำไปใหG

ผูGเช่ียวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูG โดยมีผูGเช่ียวชาญในการประเมิน จำนวน 3 ทIาน 

1.3 ดำเนินการออกแบบหุIนยนต;เก็บลูกป_งปองโดยใชGปMญหาเปOนฐาน 

       1.1.3. นำหุIนยนต;เก็บลูกป_งปองโดยการจัดการเรียนรู GแบบปMญหาเปOนฐานที่สรGางเสร็จ

เรียบรGอยแลGวไปใหGผูGเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของหุIนยนต; ตรวจสอบความถูกตGองความเหมาะสม และนำ

ขGอแนะนำมาแกGไขปรับปรุงใหGสมบูรณ;ย่ิงข้ึน โดยมีผูGเช่ียวชาญในการประเมิน จำนวน 3 ทIาน 
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ภาพท่ี 1 หุIนยนต;เก็บลูกป_งปอง 

 

 1.4 สรGางแบบประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปVท่ี 6 

      1.4.1 เมื่อสรGางแบบประเมินประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนเสร็จแลGวใหGอาจารย;ท่ี

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตGองและความเหมาะสม จากนั้นนำไปปรับปรุงแกGไขขGอบกพรIองตามที่ไดGรับ

คำแนะนำ โดยนำแบบประเมินทักทักษะการแกGปMญหาที่แกGไขแลGว ใหGผู Gเชี ่ยวชาญประเมินคุณภาพ โดยมี

ผูGเช่ียวชาญในการประเมิน จำนวน 3 ทIาน 

      1.4.3 นำแบบประเมินทักทักษะการแกGปMญหามาทำการปรับปรุงใหGเหมาะสมตามคำแนะนำของ

ผูGเช่ียวชาญ  

4. ข้ันนำไปทดลองใชGและประเมินผล (Implement and Evaluation) 

 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชGในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนวัดดงกะพี้ ภาคเรียนที่ 2  ปVการศึกษา 2562 

จำนวน 127 คน 

 2. กลุIมตัวอยIาง 

 กลุIมตัวอยIางที่ใชGในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 โรงเรียนวัดดงกะพี้ ภาคเรียน

ท่ี 2 ปVการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน ซ่ึงไดGมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขGอมูล 

      1. การเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชGในงานวิจัย ไดGแกI แผนการจัดการเรียนรูG หุIนยนต;เก็บลูกป_งปองโดย

จัดการเรียนรูGแบบปMญหาเปOนฐาน และแบบประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียน 
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      2. ดำเนินการทดลองสอน โดยใชGแผนการจัดการเรียนรูG ชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปV

การศึกษา 2562 ท่ีผูGวิจัยสรGางข้ึน จำนวน 3 แผน 8 ช่ัวโมง เวลาทดลองท้ังส้ิน 4 

      3. แตIละช่ัวโมงผูGสอนจะมีการบันทึกทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนแตIละกลุIม 

      4. เมื่อสุดสุดการสอนแตIละในชั่วโมง จึงยำคะแนนที่ไดGมาประเมินทักษะการแกGปMญหาของผูGเรียน

วIาเปOนไปตามเกณฑ;ท่ีกำหนดหรือไมI 

 4. การวิเคราะห;ขGอมูล 

 ผูGศึกษาคGนควGาดำเนินการวิเคราะห;ขGอมูลโดยใชGเกณฑ;การใหGคะแนน ดังนี้ หาคIาคะแนนจากการสรGาง

ชิ้นงานวIาเปOนไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไมI จากแบบประเมินทักษะการแกGปMญหา วIาเปOนไปตามเกณฑ;ท่ี

กำหนดหรือไมI  

 สถิติท่ีใชGในการวิเคราะห;ขGอมูล 

      สถิติพ้ืนฐาน ไดGแกI คIาเฉล่ีย และสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 สัญญาลักษณ;ท่ีใชGในการวิเคราะห;ขGอมูล 

      เพื่อความเขGาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของขGอมูล จึงกำหนดสัญญาลักษณ;ที่ใชGในการ

เสนอ                     ผลการวิเคราะห;ขGอมูลดังน้ี 

  (�̅�)   แทน คIาเฉล่ีย (Mean) 

  S.D.   แทนสIวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐานมีวัตถุประสงค;เพื่อพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะการแกGปMญหาอยIางเปOนขั้นเปOนตอนของ

ผูGเรียน มีผลการวิจัยดังตIอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูGในภาพรวมจากผูGเช่ียวชาญ 

รายการ 𝒙& S.D. ระดับคุณภาพ 

1. หนIวยการเรียนรูGมีความสมบูรณ; เหมาะสมและมี

รายละเอียดท่ีสอดคลGองสัมพันธ;กัน 

5 0 ดีมาก 

2. แผนการจัดการเรียนรูGสอดคลGองสัมพันธ;กับหนIวยการ

เรียนรูGท่ีกำหนดไวG 

4.33 0.57 ดีมาก 

3. แผนการจัดการเรียนรูGมีองค;ประกอบสำคัญครบถGวน

รวบรัดสัมพันธ;กัน 

4.33 0.57 ดีมาก 
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4. จุดประสงค;การเรียนรูGมีความชัดเจนครอบคลุม

เน้ือหาสาระ 

4.33 0.57 ดีมาก 

5. จุดประสงค;การเรียนรูGพัฒนานักเรียนดGานความรูG

ทักษะกระบวนการและเจตคติ 

4.6 0.57 ดีมาก 

6. กำหนดเน้ือหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา 4 0 ดี 

7. กิจกรรมการเรียนรูGสอดคลGองกับจุดประสงค;และ

เน้ือหาสาระ 

5 0 ดีมาก 

8. กิจกรรมเนGนใหGนักเรียนเรียนรูGจากการปฏิบัติจริง 4.33 0.57 ดีมาก 

9. นักเรียนทำช้ินงานท่ีไดGใชGความรูG ความคิดมากกวIา

การทำตามท่ีครูกำหนด 

4.33 0.57 ดีมาก 

10. นักเรียนไดGใชGส่ือและแหลIงเรียนรูGดGวยตนเอง 4.33 0.57 ดีมาก 

11. ความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูGเรียน 4.33 0.57 ดีมาก 

12. วัดและประเมินผลสอดคลGองกับจุดประสงค;การ

เรียนรูG 

4.33 0.57 ดีมาก 

ผลรวม 4.44 0.26 ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูGในภาพรวมจากผูGเชี่ยวชาญ พบวIา มี

คะแนนเฉลี่ย (�̅�)เทIากับ 4.44 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทIากับ 0.26 สามารถสรุปไดGวIาแผนการจัดการ

เรียนรูGอยูIในระดับท่ีดีมาก 

 

ตางรางท่ี 2 ผลการประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปVท่ี 6 

รายการ กลุIมท่ี 

1 

กลุIมท่ี 

2 

กลุIมท่ี 

3 

𝒙& S.D. ระดับ

คุณภาพ 

1. รูGจักสังเกต ต้ังคำถาม และ

แสวงหาคำตอบ 

5 5 3 4.3 1.15 ดี 

2. การคิดวิเคราะห; ตัดสินใจ และ

แกGปMญหาอยIางสรGางสรรค; 

4 4 4 4 0 ดีมาก 

3. รวบรวมขGอมูลและแนวคิดท่ี

เก่ียวขGองกับปMญหา 

5 4 4 4.3 0.57 ดีมาก 
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4. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุง

แกGไชวิธีการแกGปMญหา 

4 4 4 4 0 ดีมาก 

5. การตัดสินใจเลือกแนวทางการ

แกGปMญหาท่ีเหมาะสม 

5 5 4 4.6 0.57 ดีมาก 

6. ตรวจสอบวิธีการแกGปMญหา 4 4 3 3.6 0.57 ดี 

7. การลงมือปฏิบัติการแกGปMญหา 4 5 4 4.3 0.57 ดีมาก 

8. ทุกคนในกลุIมรIวมมือกันทำงาน

จนสำเร็จ 

5 5 4 4.6 0.57 ดีมาก 

9. มีการซักถามแลกเปล่ียนความรูG

กันในกลุIม 

4 4 3 3.6 0.57 ดี 

10. สามารถทำงานเสร็จตามเวลาท่ี

กำหนด 

5 5 4 4.6 0.57 ดีมาก 

ผลรวม 45 45 37 4.23 0.32 ดีมาก 

 

 จากตางรางที่ 2 ผลการประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปVท่ี 6 โรงเรียนวัดดง

กะพ้ี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค; พบวIานักเรียนมีความสามารถในสังเกตปMญหา การวิเคราะห;ปMญหา การ

รวบรวมขGอมูล การทดสอบการแกGปMญหา ลงมือปฏิบัติการแกGปMญหาตามแนวทางที่กำหนดไวGอยูIในระดับที่ดี

มาก นอกจากนี้ยังพบวIานักเรียนแตIละกลุIมมีความรIวมมือ รูGจักซักถามซึ่งกันและกัน ทำงานจนเสร็จตามเวลาท่ี

กำหนดอยูIในระดับที่ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�)  เทIากับ 4.23 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทIากับ 0.32 จึง

สรุปไดGวIาทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปVท่ี 6 โรงเรียนวัดดงกะพ้ีอยูIในระดับท่ีดีมาก 

 

สรุปและวิจารณDผล 

 จากการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน สามารถสรุปไดGดังน้ี 

 1. ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรูGภาพรวมจากผูGเชี่ยวชาญ พบวIา มีคะแนน

เฉล่ีย (�̅�) เทIากับ 4.44 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทIากับ 0.26 สามารถสรุปไดGวIาแผนการจัดการเรียน

รูGอยูIในระดับท่ีดีมาก 

 2. ผลการประเมินทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 โรงเรียนวัดดงกะพี้ อำเภอ

ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค; จำนวน 2 กลุIม พบวIามีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เทIากับ 4.23 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) เทIากับ 0.32 จึงสรุปไดGวIาชิ้นงานทักษะการแกGปMญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 โรงเรียนวัดดง

กะพ้ีอยูIในระดับท่ีดีมาก 

 วิจารณDผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูGดGวยหุIนยนต;โดยใชGปMญหาเปOนฐาน สามารถอภิปรายผลไดGดังน้ี 

 1. ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรูGจากผูGเช่ียวชาญ 3 ทIานพบวIา มีคะแนนเฉล่ีย  

(�̅�)	เทIากับ 4.44 คIาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทIากับ 0.26 สามารถสรุปไดGวIาแผนการจัดการเรียนรูGอยูIใน

ระดับที่ดีมาก สามารถนำไปใชGในการเรียนจัดการเรียนการสอนไดG ผูGวิจัยไดGศึกษาไดGวิเคราะห;เนื้อหา กำหนด

จุดประสงค;การเรียนรูG ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูGที่เนGนผูGเรียนเปOนสำคัญทำใหGผูGเรียนมีความสนใจในการ

เรียนรูGมากย่ิงข้ึน 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปVที่ 6 ที่ไดGรับการจัดการเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐานจากหุIนยนต;เก็บลูก

ป_งปอง นักเรียนมีทักษะการแกGไขปMญหา เนื่องจากนักเรียนไดGรับการเรียนรูGจากการออกแบบหุIนยนต;เก็บลูก

ป_งปอง และไดGใชGหุIนยนต;เก็บลูกป_งปอง นักเรียนไดGเผชิญปMญหาและหาแนวทางการแกGไขปMญกาไดGดGวยตนเอง 

เองทำใหGนักเรียนมีทักษะการแกGไขปMญหา โดยการประเมินจากทักษะการแกGไขปMญหาของนักเรียน 

 

ขRอเสนอแนะในการวิจัย 

 วิจัยในคร้ังน้ีเปOนการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐาน ดังน้ันการวิจัยในคร้ังตIอไป

ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูGความสามารถการแกGปMญหาท่ีจัดการเรียนรูGโดยใชGปMญหาเปOนฐานกับการ

สอนวิธีอ่ืนๆ รIวมดGวย 
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บทคัดย'อ  

 วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค9เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชE                

มัลติมิเตอร9ท่ีมีคุณภาพ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใชEบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง                            

การใชEมัลติมิเตอร9 กลุQมตัวอยQางท่ีใชEการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมหุQนยนต9และอิเล็กทรอนิกส9อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร9และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย                              

ราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 24 คน  ช้ันป\ท่ี 1 ซ่ึงใชEวิธีสุQมแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัยคือ 1) บทเรียน

สอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสอนเสริม

ดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 3) แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนสอนเสริมดEวย

เทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 สถิติท่ีใชEในการวิเคราะห9ขEอมูล ไดEแกQ คQาเฉล่ีย ( ) คQาเบ่ียงเบน                   

มาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวิจัยพบวQา 1) บทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9ประเมิน    

โดยผูEทรงคุณวุฒิดEานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก (  = 4.25, S.D. = 0.44) และดEานเทคนิคการผลิตส่ืออยูQใน

ระดับดีมาก ( = 4.06, S.D. = 0.76) 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยี

เสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจระดับพอพอใจมาก (  = 4.30, S.D. = 

0.66) 

 

คำสำคัญ : คุณภาพของส่ือการเรียนรูE  เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง    

 

Abstract 

The purposes of this research were to: 1) develop Supplementary Assisted Instruction 

with Augmented Reality on Multimeter, 2) study the satisfaction towards the Supplementary 

Assisted Instruction with Augmented Reality on Multimeter. The sample used in the research 

was 24, 1st students in the faculty of Engineering and Industrial Technology at Phetchaburi 

x

x

x

x



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1874 ~ 
 

Rajabhat University, selected by the specific method. Instruments of this research were: 1 ) 

the Supplementary Assisted Instruction with Augmented Reality on Multimeter, 2 )  the 

questionnaire for the evaluation of the quality of Supplementary Assisted Instruction with 

Augmented Reality on Multimeter, and 3 )  satisfaction evaluation form Supplementary 

Assisted Instruction with Augmented Reality on Multimeter .The statistics utilized for data 

analysis were the mean (  ), standard deviation (S.D.). 

The results revealed that: 1 )  When the Supplementary Assisted Instruction with 

Augmented Reality on Multimeter was evaluated by the experts, the content aspect was 

considered  to be at a good level  (  =  4 .2 5 , S.D. = 0 .4 4 )   and the media production 

technique aspect was also considered to be at a good level  ( = 4.06, S.D. = 0.76). 2) the 

average satisfaction of students towards Supplementary Assisted Instruction with Augmented 

Reality on Multimeter  was high level  ( = 4.30, S.D. = 0.66). 

 

Keywords : quality of learning media, augmented reality 

 

บทนำ 

ป�จจุบัน Augmented Reality (AR) เป�นเทคนิคเพ่ิมความเสมือนจริงโดยการผสานโลกแหQงความเป�น

จริง เขEากับโลกเสมือน โดยผQานทางอุปกรณ9เคล่ือนท่ี (Mobile Device) เชQน สมาร9ทโฟนหรือคอมพิวเตอร9

แท็บเล็ต รQวมกับการใชEซอฟต9แวร9ทำใหEเกิดภาพสามมิติท่ีมีมุมมอง 360 องศา การนำ AR Code ซ่ึงมีลักษณะ

หนEาตาคลEาย ๆ QR Code โดยเป�นกลQองส่ีเหล่ียม มีลายสีขาวๆ อยูQขEางในเพ่ือเป�นการสQง สัญญาณและขEอมูล

ใหEกับเคร่ืองมืออุปกรณ9ท่ีใชEในการอQาน เชQน แอพพลิเคช่ันมือถือ หรือแวQนพิเศษ โดย AR Code น้ันจะถูก

เตรียมแปะไวEตามงานแสดงสินคEาหรือแปะไวEบนผลิตภัณฑ9ตQางๆ แลEวใหEผูEบริโภคหรือผูEเลQน โหลดแอพพลิเคช่ัน

ในมือถือ หรือใสQแวQนพิเศษ เพ่ือนำไปสQองกับ AR Code เหลQาน้ัน เพ่ือพบส่ิงประดิษฐ9สาม มิติการ9ตูน หรือ 

แอนนิเมชันว่ิงไปว่ิงมาในพ้ืนท่ีบริเวณ AR Code น้ันๆ (สิริกานต9 มีธัญญากร. 2560 : 2339-2346) 

จากการสัมภาษณ9อาจารย9ผูEสอนในรายวิชาเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตร9และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร พบวQานักศึกษาสQวนมากไมQสามารถปฏิบัติ

ใชEเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน เชQน อนาล็อกมัลติมิเตอร9แบบเข็ม เน่ืองจากอุปกรณ9ดังกลQาวตEองใชEความชำนาญและ

การฝ�กฝนอยQางสม่ำเสมอ  

 สำหรับแนวทางการแกEไขดังกลQาว ผูEสรEางจึงสรEางบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง 

การใชEมัลติมิเตอร9 ซ่ึงไดEนำเทคนิคการสรEางภาพความจริงเสมือนมาประยุกต9ใชEโดยเทคนิคน้ีจะทำใหEส่ือการ

x

x

x

x
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เรียนการสอนเป�นท่ีนQาสนใจผูEเรียนเกิดความกระตือรือรEนในการเรียนรูEมากข้ึน อีกท้ังทำใหEผูEเรียนเกิดความ

สนุกสนานต่ืนตาต่ืนใจกับการเรียนแบบโลกเสมือนจริง ไมQเกิดความเบ่ือหนQายสามารถกระทำซ้ำไดEหลายๆ คร้ัง

จนเกิดความชำนาญ อันนำไปสูQความรูEใชEไดEจริง  

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ท่ีมีคุณภาพ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดEวยบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง 

การใชEมัลติมิเตอร9 

 

สมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีสมมติฐานการวิจัย คือ  

1. บทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ท่ีสรEางข้ึนมีคุณภาพในระดับดี 

(  ≥ 3.50) ข้ึนไป 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดEวยบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชE            

มัลติมิเตอร9 มีความพึงพอใจมาก 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชPในการวิจัย  

1. การพัฒนาบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

ผูEวิจัยไดEนำกรอบแนวคิดของกาเยQ (ภาคินี ชูอินแกEว และคณะ. 2553 : 11-27) มาเป�นกรอบแนวคิด

ในการสรEางส่ือการเรียนรูEซ่ึงประกอบดEวยดังน้ี 1) เรEาความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค9ของบทเรียน 3) ทบทวน

ความรูEเดิม 4) เสนอเน้ือหาใหมQ 5) ช้ีแนวทางการเรียนรูE 6) กระตุEนใหEมีการตอบสนอง 7) ใหEขEอมูลยEอนกลับ  

8) ทดสอบความรูE 9) จำและการนำไปใชE 

2. การหาคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

การหาคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ท่ีผูEวิจัยสรEาง

ข้ึนตEองนำไปใหEผูEทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพดEานเน้ือหา และดEานเทคนิคการผลิตส่ือ ซ่ึงใชEแบบวัดท่ีกำหนด

มาตรสQวนประมาณคQา Likert’s Rating scale (พวงรัตน9 ทวีรัตน9. 2543 : 130-132) โดยแบQงเป�น 5 ระดับ

ดังน้ี 

 ระดับความคิดเห็น    คQาน้ำหนักคะแนน 

   ระดับดีมาก    5 

   ระดับดี     4 

x
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   ระดับปานกลาง    3 

   ระดับพอใชE    2 

   ระดับควรปรับปรุง   1 

โดยใชEเกณฑ9การตีความของการแสดงความคิดเห็น โดยใชEวิธีการหาคQาเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด.  

2554 : 121-127) และนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ9ในการแปลความหมาย ดังน้ี    

   เกณฑ9 4.50-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

   เกณฑ9 3.50-4.49 ระดับคุณภาพดี 

   เกณฑ9 2.50-3.49 ระดับคุณภาพปานกลาง 

   เกณฑ9 1.50-2.49 ระดับคุณภาพพอใชE    

   เกณฑ9 1.00-1.49 ระดับคุณภาพควรปรับปรุง 

3. การหาความพึงพอใจของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9       

ผูEวิจัยไดEนำแนวคิดของของเบสท9และคาห9น (ศุภลักษณ9 ดีนEอย, ชูชีพ พุทธประเสริฐ. 2557 : 50-79) 

มาใชEเป�นกรอบแนวคิดในการสรEางแบบประเมินความพึงพอใจ  

การแบQงระดับความพึงพอใจคQาเฉล่ีย 5 ระดับ ดังน้ี  

5    หมายถึง    พอใจมากท่ีสุด  

4    หมายถึง    พอใจมาก  

3    หมายถึง    พอใจปานกลาง  

2    หมายถึง    พอใจนEอย  

1    หมายถึง    พอใจนEอยท่ีสุด 

การแปลผลจากการตอบแบบประเมิน สามารถแปลผลไดE ดังน้ี 

คQาเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 

คQาเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง มาก 

คQาเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง ปานกลาง 

คQาเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง นEอย 

คQาเฉล่ีย 1.00-1.50   นEอยท่ีสุดหมายถึง  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรตัวอยQาง 
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ประชากรตัวอยQางท่ีใชEในการวิจัยคร้ังน้ี ไดEแกQ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

วิศวกรรมหุQนยนต9และอิเล็กทรอนิกส9อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร9และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 24 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดEวย 

ตัวแปรตEน คือ บทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือน

จริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

 

เคร่ืองมือท่ีใชPในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดEวย 

1. บทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 
 

        
รูปท่ี 1 บทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

 

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

3. แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

 

การทดลองและเก็บรวบรวมขPอมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ีผูEวิจัยไดEนำของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9ท่ี

สรEางข้ึนไปทดลองและเก็บรวบรวมขEอมูล ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. ขออนุญาตและประสานงาน คณะวิศวกรรมศาสตร9และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือทดลองใชEเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขEอมูลในการวิจัย 
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 2. กำหนดหEองท่ีทำการใชEบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9                

พรEอมแจEงใหEประชากรตัวอยQางทราบลQวงหนEากQอนทำการใชEหนังสือส่ือประสม 

 3. ผูEวิจัยแนะนำข้ันตอนการเรียนพรEอมช้ีแจงวัตถุประสงค9ของการใชEบทเรียนสอนเสริม 

4. ใหEนักศึกษาเรียนดEวยบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9ดEวย

ตนเองตามลำดับเน้ือหา  

5. ผูE วิจัยใหE นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจ และนำไปวิเคราะห9ความพึงพอใจของ                     

นักศึกษาตQอไป 

 

การวิเคราะหDขPอมูล  

ผูEวิจัยดำเนินการวิเคราะห9ขEอมูลในการวิจัยดังน้ี 

 1. การหาคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ท่ีไดEจาก

การประเมินของผูEทรงคุณวุฒิดEานเน้ือหาและเทคนิคการผลิตส่ือดEานละ 3 ทQาน โดยใชEสถิติ คQาเฉล่ีย และสQวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. การหาความพึงพอใจของนักศึกษาจำนวน 24 คน ตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

  

ผลการวิจัย 

1. ผลการหาคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9                 

โดยผูEทรงคุณวุฒิดEานเน้ือหาและเทคนิคการผลิตส่ือดEานละ 3 ทQาน ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนสอน

เสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9ในดEานเน้ือหาอยูQในระดับดี  (  = 4.25, S.D. = 0.44) 

และดEานเทคนิคการผลิตส่ืออยูQในระดับดี (  = 4.06, S.D. = 0.76) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการหาดEานคุณภาพของหนังสือส่ือประสม 

 

x

x

การวิเคราะหDคุณภาพ 
ค'าเฉล่ียรวม 

( ) 

ค'าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความหมาย 

ผลการประเมินดEานเน้ือหา 4.25 0.44 ดี 

ผลการประเมินดEานเทคนิคการผลิตส่ือ 4.06 0.76 ดี 

x
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2. ผลการวิเคราะห9หาความพึงพอใจของนักศึกษาตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจระดับพอพอใจมาก (  = 4.30, S.D. = 0.66)                       

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือส่ือประสม 

ลำดับ รายการท่ีประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น 

ค'าเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

สQวนท่ี 1 ดEานเน้ือหา 

1 

2 

ขEอมูลมีความสมบูรณ9และชัดเจน 

ภาษาเขEาใจงQาย กระชับ และสะดวกตQอการใชEงาน 

4.67 

3.79 

0.48 

0.41 

มากท่ีสุด 

มาก 

3 การจัดหมวดหมูQงQายตQอการใชEงาน 4.04 0.86 มาก 

4 ภาษามีความถูกตEองดEานไวยากรณ9 และเรียบเรียง 4.46 0.72 มาก 

เฉล่ียรวม 4.24 0.72 มาก 

สQวนท่ี 2 ดEานการใชEงาน 

1 ความเร็วในการแสดงผลของส่ือมัลติมิเดียมีความ

เหมาะสม 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2 มีความเสถียรภาพ 4.00 0.00 มาก 

3 ระยะเวลาในการนำเสนอเหมาะสม 4.38 0.82 มาก 

4 เป�นชุดสาธิตท่ีมีการประยุกต9ใชEไดEอยQางเหมาะสม 3.92 0.50 มาก 

5 การนำเสนอเรEาความสนใจ ใหEเกิดการใฝ�รูE ใน

เร่ืองราวท่ีจะศึกษา 4.46 0.72 มาก 

เฉล่ียรวม 4.28 0.64 มาก 

สQวนท่ี 3 ดEานการออกแบบ 

1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใชE ขนาด สี ชัดเจน 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

2 การจัดตำแหนQงของขEอความ 3.92 0.50 มาก 

3 ความเหมาะสมโดยรวมของโทนสี 4.63 0.58 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.40 0.62 มาก 

เฉล่ียรวมท้ังหมด 4.30 0.66 มาก 

 

 

 

x
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อภิปรายผลและสรุปผล 

จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

สามารถแบQงอภิปรายผลและสรุปผลไดEดังน้ี 

1. ดEานคุณภาพของบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 

จากผลการวิจัยบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9พบวQาผลจากการ

ประเมินของผูEทรงคุณวุฒิในดEานเน้ือหา มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.25 มีคุณภาพอยูQในระดับดี เน่ืองจากเน้ือหาท่ีใชEมี

ความสอดคลEองกับวัตถุประสงค9เชิงพฤติกรรม เน้ือหามีความถูกตEอง มีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 

และลำดับข้ันในการนำเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม และจากการประเมินของผูEทรงคุณวุฒิในดEานเทคนิคการ

ผลิตส่ือ มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.06 มีคุณภาพอยูQในระดับดี ซ่ึงแสดงใหEเห็นวQาบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยี

เสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9 อีกท้ังนักศึกษาสามารถใชEหนังสือส่ือประสมไดEตลอดเวลาท่ีตEองการศึกษา 

โดยสามารถเลือกศึกษาในหนQวยการเรียนท่ีตEองการศึกษาไดEตามตEองการ ซ่ึงสอดคลEองกับงานวิจัยของ                                        

ธาดา คำฟูบุตร (2557 : 36) ทำวิจัยเร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร9ชQวยสอนเพ่ือทบทวนเร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9

เบ้ืองตEน โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร9ชQวยสอน เพ่ือทบทวน เร่ือง การใชE

งานมัลติมิเตอร9เบ้ืองตEน โดยประชากรและกลุQมตัวอยQางท่ีใชEในการวิจัยคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร9

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร9วิศวกรรม ช้ันป\ท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร9ชQวยสอนเพ่ือทบทวน เร่ือง การใชEงานมัลติมิเตอร9เบ้ืองตEนท่ีมีคุณภาพ ผลการประเมินโดย

ผูEเช่ียวชาญคุณภาพดEานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.67 และดEานเทคนิคการผลิตส่ือในระดับดี

มากมีคQาเฉล่ียเทQากับ 4.65 

2. ดEานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัล

ติมิเตอร9 

จากผลการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตQอบทเรียนสอนเสริมดEวยเทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง 

การใชEมัลติมิเตอร9อยูQในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.30, S.D. = 0.66) เน่ืองมาจากบทเรียนสอนเสริมดEวย

เทคโนโลยีเสมือนจริง เร่ือง การใชEมัลติมิเตอร9ไดEจำลองการทำงานออกมาไดEอยQางถูกตEอง ดึงดูดความสนใจใน

การเรียน ทำใหEไมQเกิดความเบ่ือหนQาย ซ่ึงสอดคลEองกับงานวิจัยของ อาทิตยา พรหมพานิช (2562 : 2-6) ทำ

วิจัยเร่ือง การใชE SWU Mobile Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี

วัตถุประสงค9เพ่ือ เพ่ือศึกษาป�ญหาจากการใชEงาน SWU Mobile Application ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยดEานความพึงพอใจและป�ญหาในการใชEงาน SWU Mobile Application  

พบวQานิสิตมีความพึงพอใจปานกลาง   (  = 3.11, S.D. = 0.33) 

 

 

x

x



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1881 ~ 
 

รายการอPางอิง 

ธาดา คำฟูบุตร. 2557. ส่ือการเรียนรูPดPวยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เร่ือง การใชPงานมัลติมิเตอรD: 

วิทยานิพนธ9 ครุศาสตร9อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�าส่ือสาร สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลEาเจEาคุณทหารลาดกระบัง. 36 หนEา. 

บุญชม ศรีสะอาด. 2554. การวิจัยเบ้ืองตPน. พิมพ9คร้ังท่ี 7 (ฉบับปรับปรุง). กรงเทพฯ. สุวีริยาสาส9น จำกัด.                              

121-127 หนEา. 

พวงรัตน9  ท วี รัตน9 . 2543. วิ ธีการวิ จัยทางพฤติกรรมศาสตรDและสังคมศาสตรD . พิมพ9 ค ร้ังท่ี  8 . 

กรุงเทพมหานคร.จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย.130-132 หนEา. 

ภาคินี ชูอินแกEว. 2553. การพัฒนาโปรแกรมสอนเสริมเพ่ือการเรียนรูP “โครงสรPางขPอมูลแบบตPนไมP”ดPวย

หลักการสอนของกาเย'. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ป\ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11-27 หนEา. 

ศุภลักษณ9  ดีนEอย, ชูชีพ พุทธประเสริฐ. (2557). ปnจจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการทำวิจัยของอาจารยDสาย

สังคมศาสตรDและมนุษยศาสตรD มหาวิทยาลัยแม'โจP. วารสารศิลปศาสตร9 มหาวิทยาลัยแมQโจE,                

2(2), 50-79. 

สิริกานต9 มีธัญญากร. 2560. ออกแบบหนังสือภาพความเปpนจริงเสริม เร่ือง มPาในปqาหิมพานตD, การประชุม

วิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" คร้ังท่ี 13 : วิจัยและนวัตกรรม ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม วันท่ี 

20 - 21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 2339-2346 หนEา. 

อาทิตยา พรหมพานิช . 2562. การใชP  SWU Mobile Application ของนิ สิตระดับป ริญ ญ าตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี3 ดEานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูE

และส่ิงประดิษฐ9 ประจำป\ 2562 28 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปทุมธานี. 2-6 หนEา. 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1882 ~ 
 

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

The Developing Animation about Computer Crime Act (No. 2) B.E.2560 

 
                     นฤเดช ฤทธิบุญ1, เมตตา ภาคาจักษุ2, สุชานนทD ราชเสวี3, ทิวา พุทธคาวี4 และกัตตกมล พิศแลงาม5 
                          1,2,3,4นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร0 คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0  
                                                           5 อาจารย0 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ0 ในพระบรมราชูปถัมภ0  

                                                      Email: naruedet.rit@vru.ac.th, kattakamon@vru.ac.th 

 

 

บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: 

(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2560 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีต Tอสื ่อการ:ตูนแอนิเมชั ่น เรื ่อง 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 กลุTมตัวอยTางเปUนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะการรูXสารสนเทศ  ภาคเรียนที่ 1 ปZการศึกษา 2563 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรมราชูปถัมภ: โดยวิธีการสุTมตัวอยTางแบบงTาย เครื่องมือที่ใชXในการ

วิจัยไดXแกT 1) การ:ตูนแอนิเมช่ัน เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 และ 2) แบบประเมิน

ความความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีตTอสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2560 สถิติท่ีใชXในการวิเคราะห: ไดXแกT  คTาเฉล่ีย และสTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวTา 1) สื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

ประกอบดXวยเนื้อหาหลักสำคัญ คือ มาตราและบทลงโทษที่เกี่ยวขXองกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร: 

ความยาว 7 นาที และ 2) ผลการประเมินความความพึงพอใจของของนักศึกษาหลังจากชมสื่อการ:ตูนแอนิ

เมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 อยูTในระดับดี (Mean= 4.15 S.D. = 0.44) 

 

คำสำคัญ :  การ:ตูนแอนิเมช่ัน พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

 

Abstract 

The purpose of this research were to: 1) develop the cartoon animation about Computer 

Crime Act (No. 2) B.E.2560, and 2) investigate the satisfaction of the samples after watching 

the cartoon animation about Computer Crime Act (No. 2) B.E.2560. The samples were 20 

Undergraduate students enrolled in Information literacy skills course in the first semester of 

academic year 2020, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. selected 
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by simple random sampling. The research instruments were :  1) the cartoon animation about 

Computer Crime Act (No. 2) B.E.2560 made from the preferable pattern and 2) assessments 

were satisfied. The Statics used for this research were mean and standard deviation. 

The findings were as follows: 1) consisted of the introduction of about Computer-Related 

Crime Act (No. 2) B.E.2560 such as section and legal code about approximately 7.31 minutes, 

and 2) The students had the assessment of the satisfaction after watching the cartoon 

animation about Computer Crime Act (No. 2) B.E.2560 at the high level (Mean= 4 . 15 S.D. = 

0.44) 

 

Keywords : Cartoon animation, Computer Crime Act (No. 2) B.E.2560 

 

บทนำ 

ป�จจุบันเปUนยุคสังคมดิจิทัลที่ขอมูลขTาวสารเปUนสิ่งที่สำคัญและจำเปUน ทำใหXสารสนเทศมีการสTงตTอ

อยTางรวดเร็ว อันเปUนผลมาจากความกXาวหนXาทางเทคโนโลยีนั้น คอมพิวเตอร:ไดXเขXามามีบทบาทสำคัญอยTางย่ิง

ตTอการประกอบกิจการในดXานตTางๆ และการดำรงชีวิตของคนยุคนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เห็นไดXอยTางชัดเจน คือ 

อินเทอร:เน็ต ที่เปUนชTองทางใหมTในการเขXาถึงขXอมูลขTาวสารโดยไมTจำกัดเวลาและสถานที่ ทำใหXเกิดการ

ติดตTอส่ือสารกันไดXอยTางกวXางขวางท้ังในประเทศและท่ัวโลก แมXวTาส่ืออินเทอร:เน็ตจะมีคุณอนันต:ตTอมวลชน แตT

ดXวยความเป�ดกวXางในการใชXประโยชน:จากขXอมูลและเปUนสื่อที่มีเสรีภาพในการใชXสูง ทุกคนจึงมีสิทธิ์เขXาไป

แสดงความคิดเห็นโดยจะเป�ดเผยตัวตนท่ีแทXจริงหรือไมTก็ไดXทำใหXผูXใชXทุกคนตTางก็มีอำนาจในการแสวงหา 

นำเสนอและถTายโอนขอมูลผTานอินเทอรเน็ตไดXโดยงTาย ซึ่งกTอใหXเกิดป�ญหาการใชXงานในทางที่ไมTเหมาะสมและ

เปUนภัยแกTสังคมสTวนรวมไดXป�ญหาที่พบสTวนใหญTไดXแกTป�ญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร:ซึ่งหมายถึงการ

กระทำความผิดทุกอยTางที่มีคอมพิวเตอร:เปUนสTวนประกอบ ตัวอยTางเชTน การเจาะเขXาไปในระบบคอมพิวเตอร:

โดยไมTไดXรับอนุญาต การเผยแพรสิ่งผิดกฎหมาย เชTน เว็บไซตที่มีเนื้อหาหรือภาพเกี่ยวกับความรุนแรงลามก

อนาจาร การพนัน การคXายาเสพติด เปUนตXน หากทุกคนขาดความรูXในเรื่องดังกลTาวจะสTงผลระยะยาว ดังน้ัน

ควรใหXความรูX ความเขXาใจแกTประชาชนอยTางถูกตXอง โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษา ในการปูพื้นฐานความรูX

แทรกไวXในบทเรียน หรือ การจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียน ตั ้งแตTระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ถึง

ระดับอุดมศึกษา 

แอนิเมช่ัน (Animation) เปUนการสรXางภาพเคลื่อนไหว ดXวยการนำภาพนิ่งมาเรียงลำดับกันและ

แสดงผลอยTางตTอเนื่อง งานแอนิเมช่ันสTวนใหญTที่ปรากฏออกมาทางสื่อไมTวTาจะเปUน เกมส: ภาพยนตร:หรือ

โฆษณาจะอยูTในรูปแบบของการ:ตูนท้ังส้ิน เน่ืองจากการ:ตูนมีบทบาทสำคัญอยTางมาก เพราะเปUนสื่อท่ีรับรูXเขXาใจ
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ไดXงTายตTอไปในอนาคต แอนิเมช่ันจะเขXามามีบทบาทในสื่อการศึกษาทุกศาสตร:ทุกแขนง เพราะสื่อแอนิเมช่ัน 

สามารถดึงดูดความสนใจของผู Xเร ียน ทำใหXเขXาใจในบทเรียนไดXง TายและเขXาใจตรงกัน เนื ่องจากเห็น

ภาพเคลื่อนไหวในบทเรียนชัดเจนมากกวTาจะเปUนเพียงตัวหนังสือหรือเปUนภาพนิ่ง การสรXางงานแอนิเมชั่นเปUน

การรวมองค:ความรูXและประสบการณ:ทั้งศาสตร:และศิลป�เขXาไวXดXวยกัน และสื่อแอนิเมช่ันสามารถดึงดูดความ

สนใจของผูXเรียน ทำใหXเขXาใจในบทเรียนไดXงTาย และเขXาใจไดXตรงกัน เนื่องจากเห็นภาพเคลื่อนไหวในบทเรียน

นั้นไดXชัดเจน มากกวTาจะเปUนเพียงตัวหนังสือหรือภาพนิ่ง (ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล, 2547 อXางในอามีนา ฉาย

สุวรรณ, 2558) 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (Computer Crime Act) เปUนพระราชบัญญัติที่วTาดXวยการกระทำผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร: ซึ่งคอมพิวเตอร:ที่กลTาวมาขXางตXนหมายความถึง คอมพิวเตอร:ตั้งโต�ะ คอมพิวเตอร:โนXตบุ�ค 

สมาร:ทโฟน รวมถึงระบบตTางๆ ที่ถูกควบคุมดXวยระบบคอมพิวเตอร:ดXวย ซึ่งเปUนพ.ร.บ.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป�องกัน 

ควบคุมการกระทำผิดท่ีจะเกิดข้ึนไดXจากการใชXคอมพิวเตอร: หากใครกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร:น้ี 

ก็จะตXองไดXรับการลงโทษตามที่ พ.ร.บ.กำหนดไวX เนื่องจากในป�จจุบันระบบคอมพิวเตอร:ไดXเปUนสTวนสำคัญ ของ

การประกอบกิจการ และการดำรงชีวิตของมนุษย: หากมีผูXกระทำดXวยประการใด ๆ ใหXระบบคอมพิวเตอร:ไมT

สามารถทำงานตามคำส่ังท่ีกำหนดไวX หรือทำใหXการทำงานผิดพลาดไปจากคำส่ังท่ีกำหนดไวX หรือใชXวิธีการใด ๆ 

เขXาลTวงรู XขXอมูล แกXไข หรือทำลายขXอมูลของบุคคลอื ่น ในระบบคอมพิวเตอร:โดยมิชอบ หรือใชXระบบ

คอมพิวเตอร: เพื่อเผยแพรTขXอมูลคอมพิวเตอร:อันเปUนเท็จ ยTอมกTอใหXเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตTอ

เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของรัฐ รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสมควรกำหนด

มาตรการเพื่อป�องกันและปราบปรามการกระทำดังกลTาว โดยป�จจุบันไดXมีการใชX พ.ร.บ.คอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดXมีการปรับปรุงในบางมาตราเพ่ือใหXสอดคลXองกับบริบทสังคมในยุคน้ีดXวย 

ตามที่ไดXกลTามาขXางตXน รายวิชาทักษะการรูXสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดXจัดการเรียนการสอน

ใหXสอดคลXองกับการเรียนรูXในศตวรรษที่ 21 เนXนผูXเรียนเปUนสำคัญ และใชXรูปแบบการเรียนแบบโครงงานเปUน

ฐาน (วิจารณ: พานิชม, 2555) ดังนั้นคณะผูXวิจัยจึงไดXเล็งเห็นความสำคัญและไดXจัดทำเปUนโครงงานในรายวิชา

ทักษะการรูXสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ:ในพระบรมราชูปถัมภ: เพ่ือใหX

นักศึกษาไดXเรียนรูXและความเขXาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร:ไดXงTาย ผTานสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น โดย

สามารถนำไปประยุกต:ใชXในชีวิตประจำวันไดX 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนาส่ือการ:ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  

2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตTอสื ่อการ:ตูนแอนิเมชั ่น เรื ่อง พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 

    ประชากร ไดXแกT นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะการรูXสารสนเทศ หมูTเรียน

ที่ 26 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: ในพระบรมราชูปถัมภ: ภาคเรียนที่ 1 ปZ

การศึกษา 2563 จำนวน 43 คน และกลุTมตัวอยTาง เปUนนักศึกษา จำนวน 20 คน โดยไดXจากการสุTมอยTางงTาย 

(Simple Random Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชVในการวิจัย 

     เครื่องมือที่ใชXในการวิจัย ไดXแกT 1) สื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2560 สรXางจากโปรแกรมแฟลชแอนิเมชั่น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับมาตราและบทลงโทษ 10 มาตรา โดย

มีความยาวประมาณ 7.31 นาที   2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอสื่อการ:ตูนแอนิเมช่ัน 

เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 แบTงเปUน 2 ตอน ใชXมาตราสTวน 5 ระดับ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545) คณะผูXวิจัยนําเครื่องมือไปหาความตรงตามเนื้อหา โดยผูXทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทTานตรวจสอบ

ความเหมาะสม และปรับปรุงแบบสอบถามตามขhอเสนอแนะของผูXทรงคุณวุฒิ คณะผูXวิจัยหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใชXสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ�าของครอนบาค (Conbach’s alpha coeffient) มีคTาความเชื่อม่ัน

เทTากับ 0.83  ดังน้ี 

4.21 - 5.00    แปลความหมายวTา  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.41 - 4.20    แปลความหมายวTา  มีความพึงพอใจมาก 

2.61 - 3.40    แปลความหมายวTา  มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.81 - 2.60    แปลความหมายวTา  มีความพึงพอใจนXอย 

1.00 - 1.80    แปลความหมายวTา  มีความพึงพอใจนXอยท่ีสุด 

3. วิธีการรวบรวมขVอมูล 

    คณะผูXวิจัยใชXกูเกิ้ลฟอร:มในการเก็บรวบรวมขXอมูล โดยสTงเปUน URL ผTานชTองการสนทนา เชTน 

Line, Messenger และ Email  ใหXกลุTมตัวอยTางทำ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอสื่อการ:ตูน

แอนิเมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 ใชXเวลาประมาณ 1 สัปดาห:  

4. การวิเคราะหDขVอมูล 

   คณะผู XวิจัยใชXสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห:ขXอมูล ไดXแกT  คTาเฉล่ีย 

(Mean) สTวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการพัฒนาส่ือการ:ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  
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~ 1886 ~ 
 

คณะผูXจัดทำไดXผลิตออกมาเปUนสื่อแอนิเมชั่น ประกอบดXวย ตัวละครการ:ตูน 1 ตัวพูดบรรยาย เนื้อหาหลัก

สำคัญ คือ มาตราและบทลงโทษท่ีเก่ียวขXองกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร: โดยมีความยาว 7.31 นาที 

ซึ่งคณะผูXจัดทำใชXโปรแกรมแฟลชแอนิเมชั่น และไดXดำเนินการเผยแพรTบนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ประเภทยูทูป 

(Youtube) โดยเขXาถ ึงได Xจากลิงค : https://www.youtube.com/watch?v=Oc0TRODuWh4  ดังภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ส่ือการ:ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: บนยูทูป 

 

 
ภาพท่ี 2 ตัวการ:ตูนบรรยาย เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: 
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~ 1887 ~ 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตTอสื ่อการ:ตูนแอนิเมชั ่น เรื ่อง พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 มีรายละเอียด ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตTอส่ือการ:ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

รายการ ค'าเฉล่ีย SD แปลผล 

1. เน้ือหามีการจัดลำดับข้ันตอนในการนำเสนอท่ีมีความเหมาะสม 4.15 0.45 มาก 

2. ภาษาท่ีใชXอธิบายมีความเขXาใจงTาย 3.95 0.59 มาก 

3. เน้ือหาสาระมีความถูกตXอง สอดคลXองกับหัวขXอ 4.40 0.42 มากท่ีสุด 

4. มีความคิดสรXางสรรค:ในการผลิตส่ือ 4.40 0.39 มากท่ีสุด 

5. การเผยแพรTในเครือขTายทางอินเทอร:เน็ต ภาพ เสียง คมชัด 3.95              0.58    มาก 

6. ไดXรับความรูXเก่ียวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: 4.25 0.47 มากท่ีสุด 

7. การนำไปประยุกต:ใชXสำหรับการเรียนการสอน 4.15 0.41 มาก 

8. ไดXรับประโยชน:จากการรับชมเก่ียวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร:           4.30 0.35 มากท่ีสุด 

9.  สามารถนำความรูXไปประยุกต:ใชXในชีวิตประจำวันไดX 3.90 0.54 มาก 

10. สามารถนำความรูXไปเผยแผTหรือถTายทอดแกTผูXอ่ืนไดX 4.05 0.49 มาก 

                                                                     รวม 4.15 0.44 มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยรวมอยูTท่ีระดับมาก คTาเฉล่ีย เทTากับ 4.15 คTาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทTากับ 0.44 เมื่อพิจารณารายดXาน พบวTารายการที่ 3 เนื้อหาสาระมีความถูกตXอง สอดคลXองกับ

หัวขXอ และ รายการที่ 4 มีความคิดสรXางสรรค:ในการผลิตสื่อ แปลผลอยูTที่ระดับมากที่สุด ซึ่งที่รายการที่ 9  

สามารถนำความรูXไปประยุกต:ใชXในชีวิตประจำวันไดX มีคTาเฉลี่ยเปUนลำดับสุดทXาย เทTากับ 3.90  คTาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทTากับ 0.54 แปลผลอยูTท่ีระดับมาก 

 

อภิปรายผล  

การพัฒนาสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สามารถ

อภิปรายผลไดXดังน้ี 

1. การพัฒนาสื่อการDตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอรD (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 น้ัน 

พบวTาส่ือแอนิเมช่ัน ประกอบดXวย ตัวละครการ:ตูน 1 ตัวพูดบรรยาย เน้ือหาหลักสำคัญ คือ มาตราและบทลงโทษ
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~ 1888 ~ 
 

ท่ีเก่ียวขXองกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร: โดยมีความยาว 7.31 นาที ซ่ึงคณะผูXจัดทำใชXโปรแกรมแฟลช

แอนิเมชั่น และไดXดำเนินการเผยแพรTบนสื่อโซเชี่ยลมีเดีย ประเภทยูทูป (Youtube) โดยเขXาถึงไดXจากลิงค: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc0TRODuWh4  สอดคลXองกับงานวิจัยของจัตุรงค: ไชยป�น และ

คณะ ไดXศึกษาการพัฒนาการ:ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ:คอมพิวเตอร:และวิธีการแกXป�ญหาเบื้องตXน  โดย

วัตถุประสงค:เพื่อ 1) พัฒนาการ:ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ:คอมพิวเตอร:และวิธีการแกXป�ญหาเบื้องตXน 2) 

ศึกษาความพึงพอใจของผู Xชมสื ่อการ:ตูนแอนิเมชั ่น 3 มิติ ผลการวิจัยพบวTา 1) การ:ตูนแอนิเมชั ่น 3 มิติ 

ประกอบดXวยเนื้อหาหลักที่สำคัญ คือ การแนะนำอุปกรณ:คอมพิวเตอร:และวิธีการแกXป�ญหาเบื้องตXน มีความยาว

ประมาณ 10-12 นาที 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบวTา ผูXชมใหXความสนใจดXานการนำไปใชXเปUนอันดับแรก 

รองลงมาเปUน ดXานการออกแบบตัวละคร/ฉาก/เสียง ดXานการใชXสีและดXานเนื้อหา/ระยะเวลาเปUนลำดับสุดทXาย 

สTวนความพึงพอใจภาพรวม อยูTในระดับมาก 

 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีต'อสื ่อการDตูนแอนิเมชั ่น เรื ่อง พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอรD (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 พบวTาผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยรวมอยูTที่ระดับมาก คTาเฉลี่ย เทTากับ 4.15 คTาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทTากับ 0.44 เม่ือพิจารณารายดXาน พบวTารายการท่ี 3 เน้ือหาสาระมีความถูกตXอง สอดคลXองกับหัวขXอ 

และ รายการที่ 4 มีความคิดสรXางสรรค:ในการผลิตสื่อ แปลผลอยูTที่ระดับมากที่สุด ซึ่งที่รายการที่ 9   สามารถนำ

ความรูXไปประยุกต:ใชXในชีวิตประจำวันไดX มีคTาเฉลี่ยเปUนลำดับสุดทXาย เทTากับ 3.90  คTาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทTากับ 0.54 แปลผลอยูTที่ระดับมาก สอดคลXองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ป�งมูลทา (2557 : 155) ไดXพัฒนาการ

สรXางสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบตTอหนXาที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมT โดยมี

วัตถุประสงค:เพื่อ 1) เพื่อหาวิธีการสรXางสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติที่เหมาะสมในการนำเสนอใหXผูXชมตระหนักถึง

ความสำคัญของความรับผิดชอบตTอหนXาที่ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุTมเป�าหมายท่ีมีตTอการ:ตูนแอนิ

เมชั ่นที ่สรXางขึ ้น โดยกลุ TมตัวอยTางคือนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร: คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมT จำนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชXในการวิจัยประกอบดXวย ส่ือการ:ตูนแอนิเมช่ันท่ีสรXาง

ขึ้นแบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ โดยผลการ

ประเมินไดXแกTคTาเฉลี่ย และคTาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวTา การสรXางสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 

ความรับผิดชอบตTอหนXาที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมT มีความพึงพอใจอยูTในระดับมาก ( 

คTาเฉลี่ย = 3.74, S.D. = 0.69) และกัตตกมล พิศแลงาม (2559, 115-123) ไดXศึกษาการจัดการเรียนรูXบน

หXองเรียนกูเกิ้ล เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: พุทธศักราช 2550 โดยมีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาการจัดการ

เรียนรูXบนหXองเรียนกูเกิ้ล เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: พุทธศักราช 2550 ระหวTางกTอนเรียนและหลังเรียน 

และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตTอการจัดการเรียนรูXบนหXองเรียนกูเกิ ้ล เรื ่อง พระราชบัญญัติ
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คอมพิวเตอร: พุทธศักราช 2550  พบวTา การจัดการเรียนรูXบนหXองเรียนกูเกิ้ล เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: 

พุทธศักราช 2550 ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวTากTอนเรียนอยTางมีนัยสำคัญท่ี .05 และ นักศึกษามีความพึงพอใจ

ตTอการจัดการเรียนรูXบนหXองเรียนกูเก้ิลอยูTในระดับดี (Mean = 4.01, S.D. = 0.82) 

 

ขVอเสนอแนะ  

การพัฒนาสื่อการ:ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร: (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 นั้นคณะ

ผูXจัดทำไดXรวบรวมรวมเน้ือหาสำคัญไดXครบถXวน โดยใชXโปรแกรมแฟลชแอนิเมชั่นซึ่งป�จจุบันเริ่มไดXรับความนิยม

นXอยลง เน่ืองจากมีขXอจำกัดบางประการ คณะผูXจัดทำจึงมีขXอเสนอแนะ ดังตTอไปน้ี 

1. สื่อการ:ตูนแอนิเมชั่นสามารถนำไปประยุกต:ใชXกับวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากเปUน

กลุTมตัวอยTางวัยรุTน ช่ืนชอบความล้ำสมัย   

2. ควรศึกษาโปรแกรมท่ีนิยมใชXสรXางแอนิเมช่ันในป�จจุบัน เชTน Maya, Modo, Lightwave เปUนตXน 

3. ควรศึกษาการสรXางแอนิเมชั ่นแบบสต็อปโมชั ่น Stop Motion หรือ Model Animation เปUน

ภาพเสมือนคนจริง จะไดXอรรถรสในการรับชมมากกวTา 
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 การสร&างบทเรียนคอมพิวเตอร5ช7วยสอน เรื่อง การเชื่อมแก;ส                   

Development of Computer Assisted Instruction for Gas Welding. 
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บทคัดย'อ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค; เพื่อสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เรื่องการเชื่อมแกGส เพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูAเรียนที่เรียนผEานบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน 

เรื่องการเชื่อมแกGส และหาเจตคติของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน กลุEมตัวอยEาง นักศึกษา

สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกEน จํานวน 30 คน โดยการสุEมแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวEา บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวย

สอนที่สรAางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.11/87.22 ซึ่งเป^นไปตามเกณฑ;ที่กําหนด 80/80 ผูAเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น อยEางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผูAเรียนมีเจตคติตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนมี

คEาเฉลี่ยเทEากับ 4.57 อยูEในระดับดีมาก สรุปไดAวEาบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนเรื่องการเชื่อมแกGส ที่สรAางข้ึน

เป̂นบทเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชAในการเรียนรูAดAวยตนเองไดA 
 

คำสำคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน   การเช่ือมแกGส  

 

Abstract 

           The purposes of this research were to develop computer assisted instruction (CAI) for 

Gas Welding, investigate efficiency of lesson, find out learner's achievement and learner's 

attitude towards CAI for properties of Gas Welding. The research was carried out with 30 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1891 ~ 
 

students of Industrial Engineering  Welding in Technical  Education of Rajamangala University 

of Technology  Isan, Khon Kaen Campus The main findings of this research were as follows; 

the efficiency of CAI was 80.11/87.22, corresponding to 80/80 established set as hypothesis, 

and the learner's achievement showed significantly different improvement at the level of 01 

and the students' attitudes towards the computer assisted instruction were 4.57 at a very good 

level Finally, the learner's attitude towards CAI was satisfactory. This would be concluded that 

CAI could be used as efficient tool for self study. 

 

Keyword :  Computer Assisted Instruction , Gas Welding  

 

บทนำ 

             เป�าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูAเรียนใหAเป^นบุคคลที่มี 

คุณภาพ ดAวยกระบวนการเรียนรูA เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถEายทอดความรูA  การฝ�ก  

การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรAางสรรค;จรรโลง  ความกAาวหนAาทางวิชาการ  การสรAางองค; 

ความรูAอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลAอมสังคม  การเรียนรูAและป�จจัยเกื้อหนุนใหAบุคคลเรียนรูAอยEางตEอเนื่อง 

ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2553)  การที ่จะพัฒนาผู AเรียนใหAมีคุณภาพตาม 

วัตถุประสงค;ดังกลEาวตAองอาศัยครูผูAสอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรูA  มีเจตคติตEอวิชาชีพครูที่ดี  มีแรงจูงใจ 

ใฝ�สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป^นทักษะแหEงอนาคตใหมEที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ี

รองรับเขAาถึงเพื่อสรAางนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหมE ในอันที่จะพัฒนาผูAเรียนที่เยาวชนในยุคใหมEไดA 

อยEางตEอเน่ืองและย่ังยืน  สอดคลAองหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ท่ีวEา การจัดการศึกษาตAองยึดหลักวEา 

ผูAเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูAและพัฒนาตนเองไดA และถือวEาผูAเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตAองสEงเสริมใหAผูAเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

             การจัดการเรียนการสอนใหAเกิดประสิทธิภาพ สื่อการสอนเป^นเครื่องมือที่นักการศึกษายอมรับวEา 

สามารถชEวยใหAนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงมีการนำวิทยาการตEาง ๆ มาใชAประกอบการเรียน

การสอน เชEน เทป สไลด; ภาพนิ่ง ภาพยนตร; เป^นตAน เมื่อวิทยาการกAาวหนAาขึ้น มีการนำคอมพิวเตอร;มาใชAใน

วงการธุรกิจ งานอุตสาหกรรมอยEางแพรEหลาย นักการศึกษาในตEางประเทศจึงใหAความสนใจในการนำ

คอมพิวเตอร;มาใชAเป̂นส่ือการสอน โดยการสรAางคอมพิวเตอร;ชEวยสอน จนเป̂นท่ีนิยมแพรEหลายวEาเป̂นเคร่ืองมือ

ชEวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพชนิดหน่ึง  

             คอมพิวเตอร;ชEวยสอน (Computer Assisted Instruction) เป^นกระบวนการเรียนการสอนโดยใชA 

สื่อคอมพิวเตอร;ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวตEาง ๆ มีลักษณะเป^นการเรียนโดยตรงและเป^นการเรียน แบบมี
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ปฏิสัมพันธ; (Interactive) คือความสามารถโตAตอบระหวEางผูAเรียนกับคอมพิวเตอร;ไดA โดยนำเสนอไดAท้ัง ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงซึ่งสามารถถEายทอดองค;ความรูAที่ใกลAเคียงกับการสอนเสมือนเรียนในหAองเรียนมาก

ที่สุด นอกจากนี้ยังสรAางแรงจูงใจ เพื่อเกิดการกระตุAนใหAผูAเรียนมีความสนใจเนื้อหาที่จะเรียน และมีความสนใจ

ทำกิจกรรมตEอไปเร่ือย ๆ อีกทั้งเป^นการชี้แนวทางการเรียนรูA เพื่อใหAเกิดความสนใจอยEางตEอเนื่อง สามารถนำ

เพ่ือไปสูEเนื้อหาใหมEตEอไป บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เป^นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต;ใชAเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร;ในการจัดการเกี่ยวกับขAอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการปฏิสัมพันธ; ผสมผสานกัน

อยEางกลมกลืนเป^นระบบ เพื่อที่จะนำเสนอเนื้อหาความรูA และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยEางมีแบบ

แผนตาม วัตถุประสงค;ของบทเรียน ทำใหAการนำเสนอองค;ความรูAเป^นไปอยEางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ผูAเรียนไดAเป^นอยEางดี โดยเนAนความแตกตEางของผูAเรียนเป^นหลัก สEงผลใหAการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

             ประโยชน;ของคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เป^นสื่อการสอนที่เสนอเนื้อหาไปยังผูAเรียนโดยผEานจอภาพหรือ 

แป�นพิมพ; โดยนำเนื้อหาและลำดับวิธีการสอนไวAอยEางเป̂นระบบ สามารถเรียกใชAงานเมื่อไรก็ไดA มีสีสันสวยงาม 

ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ประหยัดเวลาในการสอน ทำใหAมีโอกาสสEงเสริมนักเรียนเป^นรายบุคคลไดA 

สามารถใชAงานเพื่อการสอนเสนอสิ่งเรAาใหAกับผูAเรียนไดAแกE เนื้อหา ภาพนึ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว การทบทวน

บทเรียนเพื่อฝ�กหัดประเมินการตอบสนองของผูAเรียน ไดAแกEการตัดสินคำตอบ ใหAขAอมูลยAอนกลับเพื่อการ

เสริมแรง ไดAแกE การใหAรางวัล หรือ คะแนน ใหAผูAเรียนเลือกส่ิงเรAาในลำดับตEอไป  

             หลักสูตรครุศาสตร;อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเชื ่อมประกอบ (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากระบวนการเชื่อม ซึ่งในรายวิชาดังกลEาวใน

หัวขAอการเชื่อมแกGส นักศึกษากลุEมที่เขAามาเรียนในสาขาครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบที่มาจากโรงเรียน

สายมัธยมศึกษา ไมEมีพื้นฐานในการเรียนเรื่อง การเชื่อมแกGสมากEอนทำใหAนักศึกษาเขAาใจในเนื้อหารายวิชาไดA

ยากและชAา และเมื่อนักศึกษาจบไปประกอบอาชีพครูในสถาบันอาชีวศึกษารายวิชาที่นักศึกษาตAองทำการสอน

โดยสEวนใหญE คือ วิชาการเช่ือมไฟฟ�า การเช่ือมแกGส  

             จากที่กลEาวมานี้ ผูAวิจัยจึงสนใจที่จะสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เรื่องการเชื่อมแกGส เพ่ือ

นำมาชEวยเสริมการสอนของครูผูAสอนใหAเกิดความนEาสนใจ และพัฒนาการเรียนการสอนใหAดียิ่งขึ้น ผูAเรียน

สามารถศึกษาเรียนรูAจากบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนไดAดAวยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

และผูAวิจัยยังนำผลจากการศึกษาวิจัยที่ไดAมาเป^นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนใน 

รายวิชาอ่ืน ๆ อีกตEอไป 

 

วัตถุประสงค>การวิจัย 

1.  เพ่ือสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เร่ือง การเช่ือมแกGส 
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2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน 

3. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูAเรียนท่ีเรียนผEานบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน 

4. เพ่ือหาเจตคติของผูAเรียนท่ีมีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

         1. บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที่สรAางขึ้นตามเนื้อหารายวิชา 30-041-052-205 กระบวนการเชื่อม 

เร่ือง การเช่ือมแกGส  

         2. ประชากรท่ีใชAในคร้ังน้ีไดAแกE 

            นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน  

          3. กลุEมตัวอยEางท่ีใชAในคร้ังน้ี 

             นักศึกษาชั้นป�ที่ 3 ป�การศึกษา 2562 จำนวน 30 คน คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร;

อุตสาหการเชื่อมประกอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

กระบวนการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุEมตัวอยEาง  

               1.1 ประชากรท่ีใชAในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเช่ือม 

ประกอบคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน 

 1.2 กลุEมตัวอยEางที่ใชAในการวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบ ชั้นป�ที่ 3 

สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบ จำนวน 30 คน ซึ่งไดAจากกลุEมตัวอยEางแบบเจาะจง (Purposive 

Random Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.1 ตัวแปรตAน (Independent Variable) ไดAแกE บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนเรื่อง การเชื่อม

แกGส แบบสอบถามวัดเจตคติของผูAเรียน 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดAแกE ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน

ที่สรAางขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูAเรียนที่เรียนผEานบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที่สรAางขึ้น และเจตคติ

ของผูAเรียนท่ีมีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน 

3. ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 
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     3.1 สรAางเคร่ืองมือท่ีใชAในการวิจัย ไดAแกE  

         3.1.1) บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เร่ือง การเช่ือมแกGส   

         3.1.2) แบบสอบถามวัดระดับเจตคติของผูAเรียนท่ีมีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน 

               3.2 วิธีการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน  

                    การสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ผูAวิจัยไดAยึดข้ันตอนในการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;

ชEวยสอนข้ันตอนในการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ประกอบดAวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

                    3.2.1) การวิเคราะห;เนื ้อหา เพื ่อกําหนดใหAชัดเจนวEาจะใหAผู Aเรียนเรียนเนื ้อหาในหัวขAอ

อะไรบAาง เรียนอะไรกEอน-หลัง ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะห;เนื้อหานี้มีขั้นตอนยEอย ๆ อยูE 3 ขั้นตอน คือ ขั้นสรAาง

แผนภูมิระดมสมองเป^นการนําเทคนิคการระดมสมองเขAามาประยุกต;ใชA ขั้นสรAางแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ;เป̂น

การจัดกลุEมของหัวเร่ืองที่ระดมสมองไดAใหAเป̂นหมวดหมูEที่สัมพันธ;กัน โดยสอดคลAองกับทฤษฎี หลักการ เหตุผล 

ความสัมพันธ; และความตEอเนื่องกันของหัวเรื่องอยEางละเอียด และสรAางแผนภูมิโครงขEายเน้ือหาเป^นการจัด

ความสัมพันธ; พิจารณาลำดับกEอน-หลัง และความยากงEายของเนื้อหา โดยผูAวิจัยไดAทําการปรึกษาผูAเชี่ยวชาญท่ี

มีความรูAความสามารถและมีความเช่ียวชาญทางดAานเน้ือหาเร่ือง การเช่ือมแกGส              

                    3.2.2) การออกแบบหนEวยการเรียน (Design) ขั ้นตอนการออกแบบหนEวยการเรียน เป̂น

ขั้นตอนการเตรียมการลEวงหนAากEอนการสอน หรือการวางแผนการสอน สําหรับการวางแผนการสอนบน

บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ซึ่งในการออกแบบหนEวยการเรียนนี้ มีขั้นตอน 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบ

โครงสรAางองค;ความรูAของเน้ือหาวิชา 2) การออกแบบการสอน 

                    3.2.3) การออกแบบโครงสรAางองค;ความรูAของเนื้อหาวิชา ประกอบดAวย การแบEงเนื ้อหา

ออกเป^นหนEวยการเรียน การสรAางแผนภูมิลําดับการนําเสนอหนEวยการเรียน และการกําหนดและเขียน

วัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรมของเน้ือหาแตEละหนEวยการเรียน ซ่ึงแตEละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

                             1) แบEงเน้ือหาออกเป̂นหนEวยการเรียน  

                             2) ออกแบบแผนภูมิการนําเสนอหัวขAอในหนEวยเรียน เป^นการนําหนEวยการเรียนมา

ลําดับการนําเสนอ ตามลําดับและความสัมพันธ;แนวเดียวกับแผนภูมิ โครงขEายเนื้อหา และผูAวิจัยกําหนดหนEวย

การเรียนท่ีทําการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ซึ่งมีหัวขAอตEางๆ ประกอบดAวย ความปลอดภัยในการ

เชื่อมแกGส เครื่องมือและอุปกรณ; เปลวไฟในการเชื่อมแกGส หลักการเชื่อมแกGส ชนิดของแกGสและเชื้อเพลิง 

รอยตEอและตำแหนEงเช่ือม 

                             3) กําหนดและเขียนวัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรมของเน้ือหา  

                             4) การออกแบบการสอน เป^นการสรAางแผนภูมิลําดับการนําเสนอเนื้อหา และเขียน

วัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรมของแตEละหนEวยการเรียน ผูAวิจัยคํานึงถึงโครงสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ซ่ึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1895 ~ 
 

ประกอบดAวย ขั้นตอนการนําเขAาสูEบทเรียน การนําเสนอเนื้อหาสาระของบทเรียน การเสริมความเขAาใจ การ

สรุปเน้ือหา และการทดสอบหลังเรียน โดยการสรAางเป̂นแผนภูมิการนําเสนอเน้ือหาในแตEละหัวขAอการเรียน 

                    3.2.4) การสรAางหนEวยการเรียน แบEงขั้นตอนยEอยไดA 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแตEการเขียนเนื้อหาลง

บนกรอบเนื้อหาการสอน การจัดลําดับกรอบการสอน การตรวจสอบความถูกตAองของเนื้อหา ซึ่งแตEละขั้นตอน

มีรายละเอียดดังน้ี 1) เขียนรายละเอียดเนื้อหาลงกรอบการสอน 2) จัดลําดับกรอบการสอน 3) การตรวจสอบ

ความถูกตAองของเน้ือหา 4) สรAางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร;การสอน  

                    3.2.5) การสรAางเน้ือหาลงบนคอมพิวเตอร; (Implementation) 

                            1) ผูAวิจัยเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร;ที่เป^นซอฟต;แวร;ในการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;

ชEวยสอน การเลือกซอฟต;แวร;ท่ีใชAน้ัน โดยเลือกจากความเหมาะสม 

                            2) จัดเตรียมสื่อที่ใชAประกอบบทเรียน การจัดเตรียมสื่อที่ใชAประกอบบทเรียน ไดAแกE 

ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพกราฟ¡กตEาง ๆ เชEน กราฟ¡กของหัวเรื่องสี และภาพพื้นหลังหรือปุ�มตEาง ๆ 

ตามกรอบการสอนท่ีออกแบบไวA ทําการบันทึกเป̂นไฟล;ไวAและจัดเก็บแยกเป̂นหมวดหมูE เพ่ือใหAสามารถเรียกใชA 

                            3) ทําการสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เป^นการนําขAอมูลที่ไดAจัดเตรียมไวAมาทำ

การพัฒนาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร;ตามกรอบการสอนท่ีออกแบบไวAลงโปรแกรมจนครบทุกกรอบเน้ือหา 

                            4) การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน นําบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวย

สอนที่สรAางขึ้นใหAผูAเชี่ยวชาญเพ่ือทําการตรวจสอบหาคุณภาพดAานสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที่สรAาง

ขึ้น สําหรับเครื่องมือที่ใชAในการตรวจสอบคุณภาพทางดAานสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เรื่อง การ

เชื่อมแกGส คือ แบบประเมินคุณภาพดAานสื่อ ในลักษณะของแบบสอบถาม Rating Scale (Likert's method) 

5 ระดับ คือ คุณภาพดีมาก คุณภาพดี คุณภาพปาน กลาง คุณภาพพอใชA คุณภาพพอใชA คุณภาพควรปรับปรุง 

และสําหรับประเด็นในการประเมินคุณภาพ ดAานสื่อประกอบดAวย ดAานตัวอักษร ดAานรูปภาพ ดAานเสียง ดAาน

ปฏิสัมพันธ; และดAานอ่ืน ๆ  

               3.3 วิธีการสรAางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

                    การสรAางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เป̂นการ

สรAางแบบทดสอบเพ่ือใชAในการประเมินผลการเรียนของผูAเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ไดAแกE

แบบทดสอบกEอนเรียน แบบทดสอบทAายหนEวยการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงข้ันตอนการสรAาง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีดังน้ี 

                    3.3.1) การวิเคราะห;แบบทดสอบ 

                            1) วิเคราะห;น้ำหนักวัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา การนําวัตถุประสงค;เชิง

พฤติกรรมของหนEวยการเรียน มาทําการวิเคราะห;วัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรม โดยใหAผูAเช่ียวชาญทางดAานเน้ือหา
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ทั้ง 3 ทEาน เป^นผูAกําหนดพฤติกรรมของผูAเรียน ซึ่งพฤติกรรมในการวัดผลครั้งนี้เป^นการวัดพฤติกรรมในดAาน

พุทธิพิสัย  

                            2) กําหนดน้ำหนักของพฤติกรรมยEอยที่จะออกขAอสอบหลังจากทําการวิเคราะห;น้ำหนัก 

วัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแลAวนําตารางที่ไดAนั้นมาทําการกําหนดน้ำหนักของพฤติกรรมยEอยที่จะ

ออกขAอสอบตามวัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรม  

                            3) การกําหนดรูปแบบของคําถาม กําหนดรูปแบบของแบบทดสอบที่ใชAในการวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูAเรียน ในลักษณะของคําถามเป̂นชนิดเลือกตอบ เพราะถือเป̂นเคร่ืองมือท่ีใชAวัดผลท่ีมี

คุณภาพและมีความเป̂นปรนัย ใชAวัดผลการเรียนรูAท่ีมีประสิทธิภาพ ผูAวิจัยไดAใชA 4 ตัวเลือก 

                    3.3.2) การสรAางแบบทดสอบ 

                            1) เขียนขAอสอบในการเขียนขAอสอบเพื่อสรAางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูAวิจัยไดAทําการศึกษาหลักการและรูปแบบการเขียนขAอสอบที่ถูกตAองตามที่ไดAกําหนดไวA คือ ขAอสอบแบบ 

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

                            2) พิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรม (IOC) นําขAอสอบ

ทั้งหมดใหAผูAเชี่ยวชาญทางดAานเนื้อหา จํานวน 3 ทEาน พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ วัตถุประสงค;เชิง

พฤติกรรม (IOC) 

                           3) วิเคราะห;ความเที่ยงตรงของขAอสอบ เป^นการนําผลการประเมินจากผูAเชี ่ยวชาญ

ทางดAานเนื้อหาทั้ง 3 ทEาน มาทําการวิเคราะห;หาคEา IOC โดยการหาคEาเฉลี่ยในแตEละขAอ ถAามีคEามากกวEาหรือ 

เทEากับ 0.5 ถือวEาใชAไดA 

                           4) จัดพิมพ;แบบทดสอบฉบับทดลอง เป^นการนําขAอสอบท่ีผEานการวิเคราะห;ความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC) และผEานเกณฑ;หรือมีคEา IOC ต้ังแตE 0.5 ข้ึนไป 

                            5) การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

                                1) นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุEมตัวอยEางเป^นการนําแบบทดสอบที่สรAางขึ้นไป

ทดสอบ กับกลุEมตัวอยEาง ซึ่งกลุEมตัวอยEางที่ใชAเพื่อหาคุณภาพของขAอสอบ คือ นักศึกษาครุศาสตร;อุตสาหการ

เช่ือมประกอบ ช้ันป�ท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกEน ท่ีเคยเรียนเน้ือหาเก่ียวกับ 

เร่ือง การเช่ือมแกGส มาแลAว จํานวน 30 คน 

                                2) วิเคราะห;หาคุณภาพของขAอสอบเป̂นการนําผลการทดสอบมาทําการวิเคราะห;หา

คุณภาพของขAอสอบ ซึ่งประกอบดAวย การหาคEาความยากงEาย การหาคEาอํานาจจําแนก และ ความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ 

                                3) สรAางแบบทดสอบกEอนเรียน แบบทดสอบทAายหนEวยการเรียน และแบบทดสอบ

หลังเรียน การสรAางแบบทดสอบกEอนเรียน เป^นการสรAางเพื่อทดสอบหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูAเรียน 
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กEอนการสอน วEากEอนการเรียนดAวยบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ผูAเรียนมีความรูAเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนมาก

นAอยเพียงใด การสรAางแบบทดสอบทAายหนEวยการเรียน เป̂นการสรAางเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร;ชEวยสอนระหวEางการเรียนของผูAเรียน (𝐸!) และสําหรับการสรAางแบบทดสอบทAายหนEวยการเรียน 

เป^นการสรAางเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนหลังการเรียน (𝐸") และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูAของ

ผูAเรียนหลังการเรียน  

               3.4 วิธีการสรAางแบบสอบถามเจตคติของผูAเรียนท่ีมีตEอบทเรียน 

                    3.4.1) กําหนดวัตถุประสงค;ของแบบสอบถาม เพื ่อนําไปใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลใหA

สอดคลAองกับประโยชน;ของงานวิจัย 

                    3.4.2) กําหนดรูปแบบแบบสอบถามที่ใชA ซึ่งผูAวิจัยกําหนดเป^นแบบสอบถามแบบมาตราสEวน 

ประมาณคEา (Rating Scale) ตามแบบ Likert's Scale กําหนดระดับเจตคติของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียนไวA 5 

ระดับโดยใชAแบบสอบถามจากงานวิจัย   

                    3.4.3) กําหนดประเด็นที่ตAองการสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ผู AไดAทําการศึกษาและกําหนด

ประเด็นในการสอบถามความคิดเห็นของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;การสอนที่สรAางขึ้นไวA 6 ดAาน คือ 

สEวนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม สEวนของตัวอักษร สEวนของรูปภาพ สEวนของเสียงประกอบ และเสียง

บรรยาย สEวนการนําเสนอ และสEวนปฏิสัมพันธ;  

                3.5 วิธีการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขAอมูล  

                     3.5.1) นำโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนไปใชAกับกลุEมทดลอง จำนวน 

30 คน โดยทำการแจAงวัตถุประสงค;ของการเรียนตลอดจนวิธีการใชAบทเรียน 

                     3.5.2) ติดตั้งโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที่สรAางขึ้นกับเคร่ืองคอมพิวเตอร; เพื่อใชA

กับกลุ EมตัวอยEางจํานวน 30 คน เพื ่อใชAบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที ่สรAางขึ ้น โดยทําการชี ้แจงถึง 

วัตถุประสงค;ของการเรียนตลอดจนการใชAบทเรียน 

                     3.5.3) ใหAกลุEมตัวอยEางทําแบบทดสอบกEอนเรียน ในกระดาษคําตอบแลAวจึงเขAาสูEบทเรียน 

                     3.5.4) ทําการทดลองเป^นระยะเวลาหนึ่ง ภายใตAการควบคุมของผูAสอนและผูAวิจัย เมื่อกลุEม

ตัวอยEางเรียนจบบทเรียนครบทุกหนEวย ใหAกลุ EมตัวอยEางทําแบบทดสอบทAายบทเรียน โดยทําลงใน 

กระดาษคําตอบ 

                     3.5.5) บันทึกคะแนนของผูAเรียนที่ไดAจากการทําแบบทดสอบกEอนเรียนและแบบทดสอบทAาย

บทเรียนเพ่ือนําขAอมูลท่ีไดAไปใชAวิเคราะห;หาประสิทธิภาพของบทเรียน 

               3.6 การวิเคราะห;ขAอมูลและสถิติท่ีใชAในการวิเคราะห;ขAอมูลในการวิจัย  
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       3.6.1) ตรวจสอบความสอดคลAองของขAอสอบกับวัตถุประสงค;เชิงพฤติกรรม (Index of 

consistency) ขAอสอบจำนวน 50 ขAอมีคEาเฉลี่ยเกินกวEาเกณฑ;ที่กำหนด คือ ระดับ 0.5 สามารถมาใชAเป̂น

ขAอสอบไดAทุกขAอ 

   3.6.2 ตรวจสอบความยากงEาย (p) ของแบบทดสอบ ขAอสอบมีความยากงEายอยูEในชEวงระดับ 

0.20-0.80 ตามเกณฑ;ที่กำหนด คEาความเชื่อมั่นของขAอสอบทั้งฉบับเทEากับ 1.00 ดังนั้น ขAอสอบที่จะนำไปใชA

กับกลุEมตัวอยEางหาประสิทธิภาพทางการเรียน มีจำนวน 48 ขAอ  

   3.6.3 ตรวจสอบอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเกณฑ;การพิจารณาคEาอำนาจจำแนก มีคEา

อำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจำนวนขAอสอบทั้งหมด 50 ขAอ จำแนกไดAดีมากจำนวน 12 ขAอ จำแนกไดAดี

จำนวน 36 ขAอ จำแนกไดAไมEดีจำนวน 2 ขAอ 

                          

ผลการวิจัย 

               1. บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน วิชากระบวนการเชื่อม เรื่อง การเชื่อมแกGส หลักสูตรครุศาสตร;

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหกรรมการเช่ือม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ผูAวิจัยสรAางข้ึน

มีประสิทธิภาพ 80.11/87.22 ซ่ึงเป̂นไปตามเกณฑ;ท่ีกำหนด 80/80 

               2. การวิเคราะห;หาคEาความแตกตEางคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกEอนเรียนและหลังเรียน มีความ

แตกตEางอยEางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลักการเรียนสูงกวEากEอนการ

เรียน 

               3. เจตคติของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เร่ือง การเชื่อมแกGส เมื่อนักศึกษาไดA

เรียนผEานบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ทำใหAนักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน 

เร่ือง การเช่ือมแกGส มีคEาเฉล่ียเทEากับ 4.57 อยูEในระดับเจตคติระดับดีมาก  

                 จากผลของการวิจัยสามารถสรุปไดAวEา บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน วิชากระบวนการเชื่อม 

เรื ่อง การเชื ่อมแกGส หลักสูตรครุศาสตร;อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหกรรมการเชื่อม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ผูAวิจัยสรAางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ;ที่กำหนดไวAในสมมติฐานของการ

วิจัย นักศึกษาที่ผEานกระบวนการเรียนการสอนดAวยบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนที่สรAางขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอยEางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายการวิจัย 

                1. ดAานประสิทธิภาพของบทเรียน จากผลการวิจัยแสดงใหAเห็นวEา บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน 

เรื่อง กระบวนการเชื่อม หลักสูตรครุศาสตร;อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ที่ผูAวิจัยสรAาง

ขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ;ที่กำหนด 80/80 ซึ่งเป̂นไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยมีคEาประสิทธิภาพที่ไดA
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~ 1899 ~ 
 

จากคะแนนเฉลี่ยรAอยละของการทำแบบทดสอบระหวEางเรียนดAวยบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน (E1) คิดเฉล่ีย

เป̂นรAอยละ 80.11 และมีคEาประสิทธิภาพท่ีไดAจากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียนคิดเฉล่ียเป̂นรAอยละ 87.22 

จึงอาจกลEาวไดAวEาบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ีผูAวิจัยสรAางขึ้นสามารถนำไปใชAสอนนักศึกษาไดAอยEางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลAองกับคำกลEาวของ ยืน ภูEวรวรรณ  ไดAกลEาววEา การสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน

เป^นการรวบรวมเนื้อหา บทความ ภาพประกอบ เสียงบรรยายเขAาไวAดAวยกัน มีลำดับการอธิบายและนำเสนอ

อยEางชัดเจน ผูAเรียนสามารถเลือกเรียนและทำความเขAาใจเนื้อหาบทเรียนในแตEละสEวนเป^นอยEางดี ดAวยการท่ี

ผูAวิจัยไดAออกแบบบทเรียนใหAมีความหลากหลาย เชEน การใชAตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน; เสียง

ประกอบ และเทคนิคพิเศษจากโปรแกรมตEาง ๆ เขAามาใชAในการถEายทอดเนื้อหาของบทเรียนที่สรAางขึ้น (ยืน 

ภูEวรวรรณ, 2531, น.120-128) พรAอมยังสรAางแรงจูงใจเพื่อกระตุAนใหAผูAเรียนเกิดการเรียนรูAอยEางตEอเนื่อง โดย

การเสริมแรง ไดAแกE การใหAรางวัล หรือ คะแนนแกEผูAเรียนตาม สุมิตรา วัฒนากุล (สุมิตรา วัฒนกุล, 2535, 

น.111) กลEาวไวA ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของ สุรินทร; ตำลิ่ม ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การสรAางบทเรียน

คอมพิวเตอร;ชEวยสอน เรื่องงานกลึง ผลปรากฏวEา บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน ที่สรAางขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.70/81.90 เป̂นไปตามเกณฑ;ท่ีกำหนด 80/80 (สุรินทร; ตำล่ิม, 2550) 

                2. ดAานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดAวยบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวย

สอน พบวEา ผูAเรียนที่เรียนดAวยบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนหลังการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูAเรียน

สูงขึ้นอยEางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อพิจารณาเหตุผล เนื่องจากเหตุผลดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน

ที่สรAางขึ้นนั้นมีเนื้อหาและการนำเสนอกิจกรรมตEาง ๆ เชEน แบบทดสอบ เพื่อใหAผูAเรียนไดAฝ�กฝน ทำใหAเกิดการ

รับรูAเนื้อหานั้น ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร;ที่สรAางขึ้นตอบสนองการเรียนการสอนรายบุคคล การใหAเด็กเรียนรูA

ไปตามลำดับเนื้อหาและความสามารถของตน จะชEวยสEงเสริมการเรียนรูAไดAเต็มที่ และสอดคลAองกับนงนุช 

วรรธนวหะ  การจัดการเรียนการสอนใหAเกิดประสิทธิภาพ สื่อการสอนเป^นเครื่องมือที่นักการศึกษายอมรับวEา 

สามารถชEวยใหAนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงมีการนำวิทยาการตEาง ๆ มาใชAประกอบการเรียน

การสอน เชEน เทป สไลด; ภาพน่ิง ภาพยนตร; เป̂นตAน (นงนุช วรรธนวหะ, 2536, น.67-69) และ ไพโรจน;  

ตีรณธนากุล  ไดAใหAความหมายของบทเรียนสำเร็จรูปวEา เป^นการจัดระบบการเรียนการสอนที่เป¡ดโอกาสใหA

ผูAเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนดAวยตนเองตามเนื้อหา ซึ่งจัดไวAเป^นขั้นตอน ผูAเรียนมีโอกาสประเมินผลการ

เรียนรูAของตนเองดAวยการดูจากผลสะทAอนกลับ และถือวEาเป̂นวิธีสอนท่ีทำใหAผูAเรียนเกิดการเรียนรูAดAวยตนเอง  

(ไพโรจน; ตีรณธนากุล, 2541, น.14-18)  

               3. ดAานเจตคติของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียน เจตคติของผูAเรียนที่มีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอนท่ี

ใชAในการทดลองครั้งนี้อยูEในระดับดี ซึ่งสอดคลAองกับ ยืน ภูEวรวรรณ  กลEาวไวAวEา ในการประยุกต;ใชAเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร;มาใชAในการจัดการเรียนการสอนนั้น นับเป^นการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเสนอ

เนื้อหาท่ีเรียงลำดับวิธีการสอนไวAอยEางเป^นระบบแลAว ยังสามารถเรียกใชAงานเมื่อไหรEก็ไดA มีสีสันสวยงาม ดึงดูด
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~ 1900 ~ 
 

ความสนใจของผูAเรียนพรAอมท้ังสนองส่ิงเรAาใหAกับผูAเรียนแลAวยังชEวยในการเรียนรูAของผูAเรียนใหAดีข้ึน ทำใหAผูAเรียน

เขAาใจเนื้อหางEายขึ้น รูAสึกอิสระในการเรียนรูAดAวยตนเอง ซึ่งทำใหAผูAเรียนเกิดเจตคติที่ดีตEอบทเรียนคอมพิวเตอร;

ชEวยสอนท่ีสรAางข้ึน (ยืน ภูEวรวรรณ, 2531, น.120-128) 

  

ขNอเสนอแนะ 

             จากการวิจัยเพ่ือสรAางบทเรียนคอมพิวเตอร;ชEวยสอน เร่ือง การเช่ือมแกGส หลักสูตรครุศาสตร; 

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร;อุตสาหกรรมการเช่ือม ผูAวิจัยมีขAอเสนอแนะในดAานตEาง ๆ ดังน้ี 

              1. ในการพัฒนาคอมพิวเตอร;ชEวยสอน วิชากระบวนการเช่ือม เรื่อง การเชื่อมแกGส ควรนำเสนอ

ผEานเครือขEายอินเทอร;เน็ต เพ่ือใหAสามารถเผยแพรEบทเรียนใหAแกEนักเรียนและผูAท่ีสนใจไดAอยEางกวAางขวาง 

              2. หากตAองการนำสื่อนี้มาประยุกต;ใชAในการเรียนการสอนในหAอง อาจใชAคอมพิวเตอร;ตEอกับเครื่อง

ฉายข้ึนจอโปรเจคเตอร;หนAาหAองก็สามารถทำไดA 

              3. งานวิจัยครั้งตEอไปควรจะศึกษาความพรAอมของหAองเรียนและสภาพแวดลAอมในการเรียนวEา ส่ิง

เหลEาน้ีสEงผลกระทบตEอความสนใจของผูAเรียนและจำทำใหAมีประสิทธิภาพในการเรียนของผูAเรียนลดลงหรือไมE 

 

กิตติกรรมประกาศ             

              การวิจัยในคร้ังน้ีสำเร็จลุลEวงดAวยดี  ผูAวิจัยขอขอบพระคุณผูAเช่ียวชาญ ผศ.ยุทธนา ศรีละมัย  

ผศ.กฤษฏา สุพัทธนะ อ.สำเภา โยธี  อ.ปริญญวัตร ทินบุตร อ.กิตติพล ขาวงาม อ.วรางคณา เหนือคูเมือง ที่ใหA

ความกรุณาในการใหAคำปรึกษาตรวจเคร่ืองมือการวิจัย ขอขอบพระคุณและขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชา 

ครุศาสตร;อุตสาหการเชื่อมประกอบ คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแกEน ขอขอบคุณบุคลากรทุกทEานที่มีสEวนเกี่ยวขAองในการทำวิจัย “การวิจัยครั้งนี้ไดAรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ป�งบประมาณ 2563 ” คุณประโยชน;อันใดท่ีเกิด

จากการวิจัยในครั้งนี้ เป^นผลมาจากความกรุณาของทEานดังกลEาวขAางตAน ผูAวิจัยรูAสึกซาบซึ้งเป^นอยEางยิ่ง จึงใครE

ขอขอบพระคุณอยEางสูงไวA ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย'อ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อศึกษาสภาพและปGญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมL ของ

อาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน โดยกำหนด

กลุLมประชากรที่ใชSในการศึกษาครั้งนี้คือ อาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน กลุLมตัวอยLางทั้งหมด 103 คน ใชSวิธีการสุLมกลุLมตัวอยLางอยLางงLาย ซ่ึง

คำนวณจากการใชSตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร;แกน  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยประมาณคLาเฉล่ีย

ประชากร เครื ่องมือที ่ใชSในการวิจัยเป]นแบบสอบถาม การวิเคราะห;ขSอมูลใชSสถิติ รSอยละ คLาเฉลี ่ย คLา

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคLาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวLาการสภาพจัดการเรียนการสอนในยุคใหมLของ

อาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

ประกอบดSวย 3 เทคนิคหลัก คือ 1) การสอนแบบเทคนิคการสอนหลัก ใชSวิธีการการสอนแบบบรรยาย คิดเป]น

รSอยละ 100 รองลงมา ใชSวิธีการสอนแบบฝbกปฏิบัติ คิดเป]นรSอยละ 97 2) เทคนิคการสอนแบบสรSางสรรค;  ใชS

วิธีการสอนแบบเนSนการนำตนเอง คิดเป]นรSอยละ 92.2 รองลงมาใชSวิธีการสอนแบบเนSนปGญหา คิดเป]นรSอยละ 

46.6 และ 3) เทคนิคการสอนแบบเชิงผสมผสาน ใชSวิธีการสอนแบบเนSนการทำงาน คิดเป]นรSอยละ 95.1    

รองลงมาใชSวิธีการสอนแบบกลุLมแกSปGญหา คิดเป]นรSอยละ 31 สำหรับสภาพปGญหาการจัดการเรียนการสอนยุค



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1905 ~ 
 

ใหมLของอาจารย;พบวLามีสภาพปGญหาในดSานการเตรียมการสอนอยูLในระดับปานกลาง สภาพปGญหาดSาน

กิจกรรมการเรียนการสอน สภาพปGญหาดSานใชSสื ่อการเรียนการสอน และสภาพปGญหาดSานการวัดและ

ประเมินผล อยูLในระดับท่ีมาก   
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Abstract 

The objective of this research was to study the status and problems, of the Teachers in 

the Modern age, of the Faculty of Technology Education, Rajamangala University of 

Technology Isan, Khon kaen Campus. The Sample group was Teachers 103 people, was 

calculated using the tables of R.V. Krejcie & D.W. Morgan at a confidence level of 95 % in the 

Faculty of Technology Education, Rajamangala University of Technology Isan, Khon kaen 

Campus. Questionnaire was used at tool to collect data. The data were collected and 

analyzed by using percentile, mean, standard error of mean, Results revealed that                  

the condition of teaching and learning in the new era. Consists of 3 is 1) Main teaching 

techniques Is Lecture method Accounted for 100 percent, followed by practice training 

Accounted for 97 percent. 2) Creative teaching techniques Is self-directed learning Accounted 

for 92.2%, followed by problem-based leaning 46.6 percent and 3) Blended Instructional Is 

Work based learning Accounted for 95.1%, followed by Group solving method Accounted for 

31% Finally, most of  medium problems regarding to Preparation for teaching. Moreover, the 

Instructional problems has highly level, at the Teaching activities, use of Instruction media and 

Evaluation and Measurement 

 

Keywords : State, Problems, Instructional, Teaching, modern age     

 

บทนำ 

 ประเทศไทยอยูLในชLวงเวลาที่ตSองเผชิญกับสถานการณ;ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี

พลังงานและสิ่งแวดลSอมที่เปลี่ยนแปลงอยLางรวดเร็ว และสLงผลกระทบอยLางรุนแรงมากขึ้นกวLาที่ผLานมา เชLน 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเขSาสูLเศรษฐกิจโลก การรวมกลุLมเศรษฐกิจภายใตSกรอบการคSาเสรีของอาเซียน  

โดยทั้งนี้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดSมีเป�าหมายหลักใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1906 ~ 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยใหSดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุSมกันตLอการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต กำลังคนไดSรับการผลิต และพัฒนาเพื่อเสริมสรSางศักยภาพการแขLงขันของ

ประเทศ มีองค;ความรูS เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยLางยั่งยืน คนไทยไดSรับโอกาสใน

การเรียนรูSอยLางตLอเนื่องตลอดชีวิต และระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการมีสLวนรLวมจากทุกภาคสLวน (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564)) ประกอบกับแผนการศึกษาแหLงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน;ใหS “คนไทยทุกคนไดSรับ

การศึกษาและเรียนรูSตลอดชีวิตอยLางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อยLางเป]นสุข สอดคลSองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580)) 

ภายใตSหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตSองสLงเสริมการพัฒนาประเทศใหSสามารถแขLงขันไดSในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก  โดยใชSโมเดล Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสูL Value Base 

Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศดSวยนวัตกรรม ใชSความไดSเปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรSอมทั้งใหSความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหSมีคุณภาพ ผลิต

กำลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความตSองการของตลาดแรงงาน สามารถทำงานเพื่อดำรงชีพตนเองและเพ่ือ

ชLวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรLางกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย;ใหS

เป]นมืออาชีพ และผูSเช่ียวชาญมืออาชีพใหSเป]นอาจารย; พัฒนาวิชาชีพอาจารย;ใหSเป]นท่ียอมรับของสังคม  

 นอกจากนี้สังคมโลกไดSกSาวเขSาสูLศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป]นยุคของสังคมแหLงการเรียนรูSและโลกแหLงสากล 

และประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสังคมเตรียมพรSอมเขSาสูLประชาคมอาเซียน การสรSางพลเมืองแหLงอนาคตของ

ชาติใหSมีความรูSความสามารถ และปรับตัวใหSทันตLอการเปลี่ยนแปลงตLาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยLางรวดเร็ว โดยเฉพาะ 

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูSของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เป]นผูSรูS ในทักษะการเรียนรูSและนวัตกรรม หรือ 

3Rs  และ 8Cs ซึ่งมีองค;ประกอบ ดังนี้ 3Rs ไดSแกL 1. การอLานออก (Reading), 2. การเขียนไดS (Writing)       

3. การคิดเลขเป]น (Arithmetic’s)  และ8Cs ไดSแกL 1. ทักษะดSานการคิดอยLางมีวิจารณญาณ  และทักษะใน

การแกSปGญหา (Critical thinking and problem solving) 2. ทักษะดSานการสรSางสรรค;และนวัตกรรม 

(Creativity and innovation) 3. ทักษะดSานความเขSาใจตLางวัฒนธรรม ตLางกระบวนทัศน; (Cross-cultural 

understanding) 4. ทักษะดSานความรLวมมือการทำงานเป]นทีม และภาวะผูSนำ (Collaboration, teamwork 

and leadership) 5. ทักษะดSานการสื่อสารสารสนเทศและรูSเทLาทันสื่อ (Communications, information 

and media literacy) 6. ทักษะดSานคอมพิวเตอร; และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 

and ICT literacy) 7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรูS (Career and learning skills) 8. มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม (Compassion) (วิจารณ; พานิช, 2557)  

 มหาวิทยาลัยจึงตSองปรับเปลี ่ยนบทบาทและภารกิจในการจัดการเรียนการสอนใหSกSาวทันตLอ

สถานการณ;ของโลกเพื่อใหSสามารถแขLงขันไดSในระดับนานาชาติ  คณาจารย;จึงตSองปรับเปลี่ยนบทบาทและ
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~ 1907 ~ 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหSสอดคลSองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย    โดยปรับจากการเป]นผูSใหSความรูS

มาเป]นการสรSางองค;ความรูSมาเนSนการสอนเชิงสรSางสรรค; ซึ่งคนรุLนใหมL (Gen-Z) มีความตSองการพัฒนาความรูS

และทักษะใหมLอยLางตLอเนื่องตลอดเวลา โดยแสวงหาวิธีการตอบสนองความตSองการที่หลากหลาย (ศูนย;

นวัตกรรมการเรียนรูS จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย, 2557)  

          ผูSวิจัยจึงไดSตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมL ของอาจารย; คณะครุศาสตร;

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน      โดยการจัดกระบวนการเรียน

การสอน ซึ่งมีอาจารย;ผูSสอนเป]นองค;ประกอบสำคัญและมีสLวนทำใหSการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

และศักยภาพ ทั้งความรูS ทักษะ สามารถนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการเรียนการสอน โดยทั้งนี้สามารถนำ

ขSอมูลที่ไดSจากการศึกษาสภาพและปGญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใหSแกLผูSเรียน สามารถเรียนรูS มีทักษะ ไดSอยLางมีประสิทธิภาพ  ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม โดยเป]นแบบอยLาง

และช้ีนำสังคมใหSเป]นไปตามทิศทางท่ีพึงประสงค; 

 

วัตถุประสงคDการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

2. เพื ่อศึกษาปGญหาการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

 

ขอบเขตของการศึกษา/วิจัย 

 ประชากรที่ใชSในการศึกษา คืออาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน จำนวน 142 คน (ขSอมูลฝ¥ายบุคคล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2562) 

 กลุLมตัวอยLางที่ใชSในการศึกษา คืออาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน จำนวน 103 คน ไดSจากการสุLมอยLางงLายโดยใชSตารางสำเร็จรูปของเครซ่ี 

และมอร;แกน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

 สภาพจัดการเรียนการสอนที่ใชSในการศึกษา จำแนกออกเป]น 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการสอนหลัก 

ประกอบดSวย การสอนแบบบรรยาย, การสอนแบบอภิปราย, การสอนแบบฝbกปฏิบัติ, การสอนใหSศึกษาคSนควSา

ดSวยตนเอง 2) เทคนิคการสอนสรSางสรรค; ประกอบดSวย การสอนแบบเนSนการวิจัย, การสอนแบบเนSนปGญหา, 

การสอนแบบเนSนการคิดแบบวิจารณญาณ และการสอนแบบเนSนการนำตนเอง 3) เทคนิคการสอนเชิง

ผสมผสาน ประกอบดSวย การสอนแบบสัมมนา, การสอนแบบกลุLมแกSปGญหา, การสอนแบบตกผลึกทางปGญญา 

และการสอนแบบเนSนการทำงาน                
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~ 1908 ~ 
 

 ปGญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีใชSในการศึกษา จำแนกออกเป]น 4 ดSานหลักคือ ดSานการเตรียมการ

สอน, ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน, ดSานการใชSส่ือการเรียนการสอน และดSานการวัดและการประเมินผล  

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ เป]นการวิจัยเชิงสำรวจที่มุ LงศึกษาสภาพปGญหาการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL       

ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน ซึ่งผูSวิจัย

ไดSนำเสนอวิธีดำเนินการตามหัวขSอตLอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'างท่ีใชYในการวิจัย 

ประชากรและกลุ LมตัวอยLางที ่ใชSในการศึกษา คืออาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน จำนวน 142 คน (ขSอมูลฝ¥ายบุคคล ณ วันที่ 9 

ตุลาคม 2562) และกลุLมตัวอยLางไดSจากการสุLมอยLางงLาย โดยใชSตารางสำเร็จรูปของเครซ่ี และมอร;แกน ที่ระดับ

ความเช่ือม่ัน 95 % จำนวน 103 คน  

2. กรอบแนวคิดท่ีใชYในงานวิจัย  

ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ไดSแกL อาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

ตัวแปรตามที่ศึกษา ไดSแกL สภาพจัดการเรียนการสอน ไดSแกL เทคนิคการสอนหลัก , เทคนิคการสอน

สรSางสรรค;, เทคนิคการสอนเชิงผสมผสาน และปGญหาการจัดการเรียนการสอน ไดSแกL ดSานการเตรียมการเรียน

การสอน ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน ดSานการใชSสื่อการเรียนการสอน และดSานการวัดและการประเมินผล 

ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

  3. เคร่ืองมือท่ีใชYในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชSในการวิจัยนี้เป]นแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใชSจะตSองมีความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability)   ผูSวิจัยไดSมีขั้นตอนการสรSางเครื่องมือสรุปกรอบปGญหา

ที่ศึกษาใหSสอดคลSองกับวัตถุประสงค;ของงานวิจัย จากประเด็นที่ไดSวิเคราะห; ซึ่งไดSแบLงแบบสอบถามออกเป]น   

4 ตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูSตอบแบบสอบถาม ประกอบดSวย อายุ เพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ;ในการสอน สถานภาพการทำงาน/ตำแหนLง ของผูSตอบแบบสอบถาม โดยเป]นแบบสอบถาม 

ลักษณะคำถามเป]นแบบเลือกตอบ (Checklist) 

    ตอนที ่ 2 สภาพจัดการเรียนการสอนของอาจารย;ในยุคใหมL ประจำคณะครุศาสตร;

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน ประกอบดSวย การสอนแบบเทคนิค



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

~ 1909 ~ 
 

การสอนหลัก เทคนิคการสอนแบบสรSางสรรค; และเทคนิคการสอนแบบเชิงผสมผสาน โดยเป]นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Checklist) 

    ตอนที่ 3 ปGญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย;ในยุคใหมL ประจำคณะครุศาสตร;

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน แบLงเป]น 4 ดSาน คือดSานการ

เตรียมการเรียนการสอน ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน ดSานใชSสื่อการเรียนการสอน และดSานการวัดและ

ประเมินผล ลักษณะแบบสอบถามเป]นแบบมาตราสLวนประมาณคLา (Rating scale) ของ Likert กำหนด

น้ำหนักคะแนนเป]น 5 ระดับ คือมีปGญหาการจัดการเรียนการสอน มากที่สุด มาก ปานกลาง นSอย นSอยที่สุด  

(5, 4, 3, 2, 1 คะแนน) 

    ตอนที่ 4  ความคิดเห็น ขSอเสนอแนะ ปGญหา และอุปสรรคอื่น ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป]น

แบบปลายเป§ด (Open End) 

 4. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 4.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา )Content Validity) โดยการนำแบบสอบถามฉบับรLางใหS

ผูSเชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุงแกSไขในเบื้องตSน ใหSสอดคลSองกับวัตถุประสงค;และสมมุติฐานของการวิจัย โดย

ขอความอนุเคราะห;จากผูSเช่ียวชาญจำนวน 3 ทLาน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในแบบสอบถาม จากน้ัน

นำแบบสอบถามฉบับรLางที่สรSางขึ้น ใหSผูSเชี่ยวชาญพิจารณาความเห็นในแตLละขSอคำถาม ซึ่งมีเกณฑ;การใหS

คะแนนในแตLละขSอดังน้ี 

+1 เม่ือผูSเช่ียวชาญเห็นดSวยกับขSอคำถามน้ัน ๆ 

 0 เม่ือผูSเช่ียวชาญไมLแนLใจหรือไมLม่ันใจกับขSอคำถามน้ัน ๆ 

-1 เม่ือผูSเช่ียวชาญไมLเห็นดSวยกับขSอคำถามน้ัน ๆ 

เมื่อไดSรับแบบสอบถามจากผูSเชี่ยวชาญ ผูSวิจัยไดSนำมาปรับปรุงแกSไขแบบสอบถามในบางขSอคำถาม

ตามคำแนะนำของผูSเชี ่ยวชาญ และนำคะแนนที่ไดSจากการพิจารณาลงความเห็นในแตLละขSอคำถามของ

ผูSเชี่ยวชาญมาคำนวณ เพื่อหาคLาดัชนีความสอดคลSอง (IOC) โดยความเห็นที่สอดคลSองกันเป]นรายขSอคำถามมี

คLา IOC ไมLนSอยกวLา 0.5 ถือวLาขSอคำถามน้ันใชSไมLไดS 

สูตรในการคำนวณ คLาดัชนีความสอดคลSอง (IOC) ดังน้ี 

 

   IOC = !"
#

       (1) 

 

เม่ือ     IOC  คือ ดัชนีความสอดคลSองท่ีมีคLาอยูLระหวLาง – 1 ถึง + 1 

 ΣR  คือ ผลรวมของการพิจารณาของผูSเช่ียวชาญ 

 N  คือ จำนวนของผูSเช่ียวชาญ 
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ซึ่งคัดเลือกขSอคำถามที่มีความเที่ยงตรง ครอบคลุมเนื้อหาในแตLละสภาพและปGญหาการจัดการเรียน

การสอนยุคใหมLของอาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตขอนแกLน โดยขSอคำถามมีทั้งหมด 59 ขSอ จากขSอคำถามของตอนท่ี 2 และ 3  คำนวณหาคLาดัชนีความ

สอดคลSอง (IOC) พบวLา รายขSอในแบบสอบถาม มีคLา IOC ระหวLาง 0.75 – 1.00 ถือวLาขSอคำถามน้ันใชSไดS 

4.2 นำแบบสอบถามที่ไดSรับการปรับปรุงแกSไขเรียบรSอยแลSวไปทดลองใชS (Try out) กับอาจารย;ท่ี

ปฏิบัติหนSาที่การสอนในอาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแกLน ท่ีไมLใชLกลุLมตัวอยLาง จำนวน 30 ตัวอยLาง 

4.3 นำแบบสอบถามที่นำไปทดลองใชSมาตรวจใหSคะแนน และหาคLาความเชื่อมั่น (Reliability) ท้ัง

ฉบับ โดยใชSคLาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ขSอคำถามที่มีคLา α ตั้งแตL 0.70 ข้ึน

ไป ถือวLาขSอคำถามมีความเชื่อมั่น ซึ่งความเชื่อมั่นที่ไดSทั้งหมด 59 ขSอจากขSอคำถามในตอนท่ี 2 และ3 ไดS 

0.980 โดยขSอคำถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพจัดการเรียนการสอนของผูSตอบแบบสอบถามประกอบดSวย 3 

เทคนิค คือการสอนแบบเทคนิคการสอนหลัก เทคนิคการสอนแบบสรSางสรรค; เทคนิคการสอนแบบ            

เชิงผสมผสาน มีขSอคำถาม 12 ขSอ ไดSคLาความเชื่อมั่น เทLากับ 0.975 และขSอคำถามในตอนท่ี 3 เกี่ยวกับปGญหา

การจัดการเรียนการสอน แบLงเป]น 4 ดSาน คือดSานการเตรียมการเรียนการสอน ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดSานใชSสื ่อการเรียนการสอน และดSานการวัดและประเมินผล มีขSอคำถาม 47 ขSอไดSคLาความเชื ่อม่ัน        

เทLากับ 0.990 

  สูตร 

    γ$%
&
&'(

[1-
!s!
2

s"
# ]      (2) 

 เม่ือ  𝛾) คือ คLาความเช่ือม่ัน 

 𝑘  คือ จำนวนของขSอแบบสอบถาม 

 Σs*
2 คือ ผลรวมของความแปรปรวนของแบบสอบถามแตLละขSอ 

 s*
2  คือ คLาความแปรปรวนเป]นรายขSอ )ขSอท่ี 1 ถึงขSอท่ี i) 

 s+
, คือ คLาความแปรปรวนของคะแนนรวมแบบสอบถามท้ังหมด 

   

5. การเก็บรวบรวมขYอมูล 

 ผูSวิจัยไดSดำเนินการเก็บรวบรวมขSอมูลจากอาจารย;ที่เป]นกลุLมตัวอยLาง โดยขอหนังสือรับรองจากคณะ

ครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน เพื่อขอความอนุเคราะห;ใน
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การเก็บรวบรวมขSอมูลการวิจัย กับอาจารย;ประจำสาขาวิชาคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน เพ่ือขอความอนุเคราะห;ขอขSอมูลในการศึกษาวิจัย  

 

6. การวิเคราะหDขYอมูล 

 หลังจากเก็บขSอมูลและนำขSอมูลมาวิเคราะห;ผลดSวยวิธีการทางสถิติ โดยใชSโปรแกรมวิเคราะห;ขSอมูล

สำเร็จรูป ผูSวิจัยไดSดำเนินการตามข้ันตอนดังตLอไปน้ี 

6.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ทำการวิเคราะห;ขSอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูSตอบแบบสอบถาม 

โดยหาคLารSอยละ แลSวนำเสนอขSอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 

6.2 แบบสอบถามตอนที ่  2 ทำการวิเคราะห;ข Sอมูลเก ี ่ยวกับสภาพจัดการเร ียนการสอน 

ประกอบดSวย การสอนแบบเทคนิคการสอนหลัก เทคนิคการสอนแบบสรSางสรรค; เทคนิคการสอนแบบเชิง

ผสมผสาน โดยหาคLารSอยละ แลSวนำเสนอขSอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 

6.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ทำการวิเคราะห;ขSอมูลเกี่ยวกับปGญหาการจัดการเรียนการสอน ในดSาน

การเตรียมการสอน ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน ดSานใชSสื ่อการเรียนการสอน และดSานการวัดและ

ประเมินผล ของผูSตอบแบบสอบถาม นำคะแนนมาหาคLาเฉลี่ย และคLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคLาเฉล่ีย 

ของแบบสอบถามเป]นรายขSอ ในแตLละดSาน และโดยรวม ซึ่งใชSหลักเกณฑ;ในการพิจารณาแปลผลคะแนนใน

แบบสอบถามตามแบบของ จอร;น ดับบลิว เบสท; (John W.Best) โดยมีเกณฑ; ลักษณะแบบสอบถามเป]นแบบ

มาตราสLวนประมาณคLา (Rating scale) กำหนดน้ำหนักคะแนนเป]น 5 ระดับ  

6.4 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ทำการวิเคราะห;ขSอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ขSอเสนอแนะ ปGญหา และ

อุปสรรคอื่นๆ ในการเกิดปGญหาการจัดการเรียนการสอน โดยผูSวิจัยไดSวิเคราะห;เนื้อหาเพื่อสรุปความคิดเห็น 

และขSอเสนอแนะจากแบบสอบถามท่ีเป]นปลายเป§ด    

  

 

ผลการวิจัย 

 ผลวิจัย ศึกษาปGญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมLของอาจารย; คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน ผู SวิจัยไดSสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค;

ดังตLอไปน้ี 

  1. ขSอมูลสถานภาพทั่วไปของผู Sตอบแบบสอบถาม ทั ้งหมด 103 คน พบวLาผู Sตอบแบบสอบถาม 

สLวนมากมีอายุ ระหวLาง 31 – 50 ป�  มีจำนวน 63 คน คิดเป]นรSอยละ 61.2 รองลงมา มีอายุต่ำกวLา 30 ป� มี

จำนวน 22 คน คิดเป]นรSอยละ 21.4 เป]นเพศชาย จำนวน 85 คน คิดเป]นรSอยละ 82.5 และเพศหญิง      

จำนวน  18 คน คิดเป]นรSอยละ 17.5 ระดับการศึกษาสLวนใหญLอยูLในระดับปริญญาโท จำนวน 95 คน คิดเป]น
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รSอยละ 92.2 รองลงมาระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน คิดเป]นรSอยละ 17.5   สLวนมากประสบการณ;การสอน

อยูLในชLวง 5 – 10 ป� จำนวน 68 คน คิดเป]นรSอยละ 66 รองลงมามีประสบการณ;สอนตั้งแตL 11 ป�ขึ ้นไป      

จำนวน 28 คน คิดเป]นรSอยละ 27.2 สถานภาพการทำงานอยูLในตำแหนLง สLวนมากเป]นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จำนวน 55 คน คิดเป]นรSอยละ 53.4 รองลงมาเป]นขSาราชการ จำนวน 26 คน คิดเป]นรSอยละ 25.2 

  2. ศึกษาขSอมูลสภาพจัดการเรียนการสอน พบวLาในสLวนของการจัดสภาพการเรียนการสอนของ

อาจารย;ใชSเทคนิคการสอนหลักโดยสอนแบบบรรยาย รSอยละ 100 ในสLวนการใชSเทคนิคการสอนสรSางสรรค;

เนSนแบบการนำตนเอง รSอยละ 92.2 และใชSเทคนิคการสอนเชิงผสมผสานจะสอนแบบเนSนการทำงาน         

รSอยละ 95.1  

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและคLารSอยละของขSอมูลสภาพจัดการเรียนการสอนของอาจารย;ในยุคใหมL  

สภาพจัดการเรียนการสอน จำนวน(คน) รYอยละ 

1. เทคนิคการสอนหลัก 

การสอนแบบบรรยาย 

การสอนแบบอภิปราย               

การสอนแบบฝbกปฏิบัติ               

การสอนใหSศึกษาคSนควSาดSวยตนเอง                 

- 

103 

75 

100 

68 

- 

100 

72.8 

97.0 

66.0 

2. เทคนิคการสอนสรSางสรรค; 

การสอนแบบเนSนการวิจัย                 

การสอนแบบเนSนปGญหา              

การสอนแบบเนSนการคิดแบบวิจารณญาณ           

การสอนแบบเนSนการนำตนเอง     

3. เทคนิคการสอนเชิงผสมผสาน 

การสอนแบบสัมมนา                 

การสอนแบบกลุLมแกSปGญหา              

การสอนแบบตกผลึกทางปGญญา              

การสอนแบบเนSนการทำงาน                 

- 

32 

48 

37 

95 

- 

25 

32 

29 

98 

- 

31.0 

46.6 

35.9 

92.2 

- 

24.2 

31.0 

28.1 

95.1 

หมายเหตุ : ไมLมีคLารวม เพราะวLา อาจารย;หน่ึงคนสามารถจัดสภาพการเรียนการสอนไดSมากกวLาหน่ึง 

สภาพ ดังน้ันเม่ือรวมสภาพการจัดการเรียนการสอนจะเกินรSอย 
 

  3. ศึกษาขSอมูลเกี่ยวกับปGญหาการจัดการเรียนการสอน โดยจำแนกปGญหาออกเป]น 4 ดSานหลัก พบวLา 

ปGญหาดSานการเตรียมการเรียนการสอน โดยรวมอยูLในระดับปานกลาง มีคLาเฉลี่ยและคLาความคลาดเคลื่อน
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~ 1913 ~ 
 

มาตรฐาน (Mean = 3.46 และ S.D. = 0.58) ปGญหาดSานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมมีความเห็นอยูLใน

ระดับมาก มีคLาเฉล่ียและคLาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Mean = 3.60 และ S.D. = 0.34) ในสLวนของปGญหา

ดSานใชSสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีความเห็นอยูLในระดับมาก มีคLาเฉลี่ยและคLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Mean = 3.75 และ S.D. = 0.27) สำหรับปGญหาดSานการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความเห็นอยูLในระดับ

มาก มีคLาเฉล่ียและคLาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Mean = 3.60 และ S.D. = 0.26) 

ตารางท่ี 2 แสดงขSอมูลโดยรวมเกี่ยวกับปGญหาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย;ในยุคใหมL   ประจำคณะ

ครุศาสตร;อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน 

รายการ ค'าเฉล่ีย S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ปGญหาดSานการเตรียมการเรียนการสอน 

2. ปGญหาดSานกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.4 

3.6 

0.58 

0.34 

ปานกลาง 

มาก 

3. ปGญหาดSานใชSส่ือการเรียนการสอน 3.75 0.27 มาก 

4. ปGญหาดSานการวัดและประเมินผล 3.60 0.26 มาก 

 

อภิปรายผล  

  จากผลการวิจัยปGญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมL ของอาจารย; คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน พบวLาปGญหาดSานการเตรียมการเรียนการสอน มี

ปGญหาอยูLใน ระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทักษะในการใชSเทคโนโลยีเขSามาชLวยในการ

จัดการเรียนการสอน ขาดการพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูS ซึ่งสอดคลSองกับ ไพฑูรย; สินลารัตน;    

(2557) ใหSมุมมองวLา ครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ตSองกลับมาดูการศึกษาโดยรวมของเราไดSปฏิรูปการศึกษาท่ี

เนSนทักษะ เพื่อนำไปสูLการมีผลิตภัณฑ;ใหมLๆที่มีคุณภาพแลSวหรือยัง  เพราะขณะนี้โลกที่พัฒนาแลSวไดSเนSนการ

สรSางสรรค;อะไรใหมLๆออกมาที่สอดคลSองกับตลาด ฉะนั้นตSองเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรูSของเด็กใหSรูSจักการ

สรSางสรรค; รLวมกันวางแผน รูSจักแยกแยะ รูSจักประยุกต; วิจัยคSนควSา สรSางผลงาน วางแผนและประมวลผลเป]น 

ครูจึงตSองเรLงปรับตัวใหSทันตLอการเปลี่ยนแปลงของโลกขSอมูลขLาวสารในปGจจุบัน สำหรับปGญหาในดSานกิจกรรม

การเรียนการสอน มีปGญหาอยูLในระดับมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาจารย;ไมLไดSรับการนิเทศความรูSเทคนิค

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพบรรยากาศภายในหSองเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไมLเป]นไปตามจุดประสงค;ของการเรียนรู S ขาดความรูSและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ และไมLไดSรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตร สอดคลSองกับ วิจารณ; พานิช 

(2555:17) ครูจึงตSองยึดหลัก “สอนนSอย เรียนมาก” คือ ในการจัดกิจกรรมตLาง ๆ ของเด็ก โดยครูตSองชLวย

แนะนำ และชLวยออกแบบกิจกรรมที่ชLวยใหSนักเรียนแตLละคนสามารถ ประเมินความกSาวหนSาของการเรียนรูS
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ของตนเองไดS จันทวรรณ ป§ยะวัฒน;  และกลิ่น สระทองเนียม (2556) กลLาววLาสิ่งที่ครูไทยในศตวรรษที่ 21 

จำเป]นตSองพัฒนา ไมLใชLเพียงวิชาความรูS (Knowledge) แตLรวมถึงความสามารถและทักษะตLาง ๆ (Skills)      

ที่จำเป]นในการจัดการเรียนรูSสำหรับการเรียนการสอนในยุคสมัยใหมLโดยครูตSองเรียนรูSและฝbกฝนทักษะการใชS

คำถามในช้ันเรียนมีความสามารถในการแนะนำแหลLงเรียนรูS วิธีการคSนหาความรูSดSวยตัวเอง ช้ีแนะแนวทางการ

กลั่นกรองขSอมูลอยLางมีวิจารณญาณ เรียนรูSวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูSที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูSแตL

ละแบบ ในสLวนปGญหาในดSานใชSส่ือการเรียนการสอน มีปGญหาอยูLในระดับมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาจารย;

ขาดความรูSและทักษะดSานเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรูS ทักษะ หSอง

สถานที่จัดเก็บสื่อการเรียนการสอนที่เป]นสัดสLวน และขาดแคลนงบประมาณที่จะใหSการสนับสนุนในการผลิต

สื่อการเรียนการสอน รวมถึงไมLไดSรับการนิเทศความรูSดSานกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ไมLมีการ

เตรียมความพรSอมของผูSเรียนและไมLทดลองใชSสื่อกLอนนำไปสอนจริง รวมถึงสื่อมีความลSาสมัย ซึ่งสอดคลSองกับ

วิจารณ; พานิช (2555:17) โดยกลLาวการสื่อสารวLาเป]นทักษะสองทางคือ ดSานรับสารจากสื่อ และดSานสื่อสาร

ออกไปยังผูSอื่นหรือสาธารณะหรือโลกในวงกวSาง เนื่องจากยุคนี้เป]นยุค media 2.0 - 4.0 คนในศตวรรษที่ 21 

ตSองมีความสามารถใชSเครื่องมือสรSางสื่อ และสื่อสารออกไปไดSหลากหลายทาง เชLน วิดีโอ (video) ออดิโอ 

(audio),พอดคาส;ท (podcast) เว็บไซต; (website) เป]นตSน  และปGญหาการในดSานการวัดและประเมินผล มี

ปGญหาอยูLในระดับมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาจารย;เลือกใชSเครื่องมือการวัดผลไมLเหมาะสมกับเนื้อหาหรือ

กิจกรรมการเรียนการสอน ไมLใชSวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ขาดการติดตามความรูSใหมL ๆ ดSานการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรูSอยLางตLอเนื่อง ขาดความรูSและทักษะการสรSางเครื่องมือวัดผลที่สอดคลSองกับ

จุดประสงค;การเรียนรูS รวมถึงมหาวิทยาลัยขาดการสLงเสริมใหSอาจารย;นำผลการวัดมาใชSในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน สอดคลSองกับ  องอาจ นัยพัฒน; (2558) ครูควรใหSความสนใจ 1) ครูควรใชSการวัดและประเมิน

ดSวยวิธีท่ีหลากหลาย (Multiple measures) เพ่ือใหSไดSขSอสรุปท่ีมีความถูกตSองเช่ือถือไดS 2) กำหนดสถานการณ;

ปGญหาในการวัดและประเมินที่ซับซSอนและทSาทาย เพื่อใหSนักเรียนไดSฝbกทักษะที่จำเป]นในการใชSชีวิตประจำวัน

ไดS ใชS 3) รูปแบบการตอบแบบปลายเป§ด หรือกำหนดงานใหSปฏิบัติแบบไมLกำหนดโครงสรSางเขSมงวด            

4) กำหนดงานที่มีความหมายใหSปฏิบัติใชSในสภาวการณ;และบริบทของปGญหาในโลกแหLงความเป]นจริงของ

ผูSเรียน 5) กำหนดงานใหSผูSเรียนตSองใชSเหตุผลและแสดงความคิดที่ประจักษ;ชัด เชLน เสนอหัวขSอ หรือหยิบยก

ประเด็นที่นักเรียนสนใจมาตั้งเป]นหัวขSอเพื่อทำการอภิปรายปากเปลLา (Oral discussions) สำหรับ พิมพันธ;

เดชะคุปต;และ พเยาว;ยินดีสุข (2558 : 95) เสนอแนวคิดของการประเมินผลการเรียนรูSตามสภาพจริงใน

ศตวรรษท่ี 21 ไวSดังตLอไปนี ้ 1) สLงเสริมใหSมีการประเมินอยLางสมดุลดSวยวิธีการที ่หลากหลาย โดยใชS

แบบทดสอบมาตรฐานรLวมในการทดสอบยLอยและการทดสอบรวม สำหรับการประเมินผลในชั้นเรียน 2) เนSน

ครูใหSขSอมูลยSอนกลับเกี่ยวกับความสามารถของนักเรียนจากการประเมินแตLละครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมา

พัฒนา 3) ใชSเทคโนโลยีมาชLวยในการประเมิน เพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหSเกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด และเพิ่มความรวดเร็วในการสLงผลสะทSอนกลับไปยังนักเรียน 4) สรSางและพัฒนาระบบแฟ�มสะสมงาน 

(Portfolios) ของนักเรียนใหSเป]นมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อเป]นหลักฐานแสดงถึงการมีทักษะแหLงศตวรรษท่ี 

21 และเป]นขSอมูลเตรียมสูLอาชีพในอนาคตของนักเรียน 5) ใหSมีการจัดระบบตรวจสอบวLานักเรียนมีทักษะ

เป]นไปตามเกณฑ;หรือไมLอยLางไร 

 

สรุปผลและขYอเสนอแนะ  

  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปGญหาการจัดการเรียนการสอนในยุคใหมL ของอาจารย; คณะ

ครุศาสตร;อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน ผูSวิจัยไดSสรุปผลการวิจัย 

และขSอเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตLอไปน้ี 

จากผลการศึกษาวิจัยขSอมูลเกี ่ยวกับสถานภาพทั ่วไป พบวLา อาจารย;ประจำคณะครุศาสตร;

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน สLวนมากมีอายุ ระหวLาง 31 – 50 ป� 

รSอยละ 61.2 เป]นเพศชาย รSอยละ 82.5 ระดับการศึกษาสLวนใหญLอยูLในระดับปริญญาโท รSอยละ 92.2 สLวน

ใหญLมีประสบการณ;การสอนอยูLในชLวง 5 – 10 ป� รSอยละ 66  และสถานภาพการทำงานอยูLในตำแหนLง 

พนักงานมหาวิทยาลัย รSอยละ 53.4 จากผลการศึกษาวิจัยขSอมูลเกี่ยวกับสภาพจัดการเรียนการสอน พบวLาใน

สLวนของการจัดสภาพการเรียนการสอนของอาจารย;ใชSเทคนิคการสอนหลักโดยสอนแบบบรรยาย รSอยละ 100 

ในสLวนการใชSเทคนิคการสอนสรSางสรรค;เนSนแบบการนำตนเองรSอยละ 92.2 และใชSเทคนิคการสอนเชิง

ผสมผสานจะสอนแบบเนSนการทำงาน รSอยละ 95.1 และจากผลการศึกษาวิจัยขSอมูลเกี่ยวกับปGญหาการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย;ในยุคใหมL ประจำคณะครุศาสตร;อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกLน โดยจำแนกปGญหาออกเป]น 4 ดSานหลัก ซึ่งประกอบดSวย 1) ดSานการเตรียมการสอน 

2) ดSานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดSานใชSสื ่อการเรียนการสอน 4) ดSานการวัดและประเมินผล พบวLา 

โดยรวมอาจารย;มีความเห็นเกี่ยวกับ ปGญหาดSานการเตรียมการสอน อยูLในระดับปานกลาง โดยมีคLาเฉลี่ยและ

คLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Mean = 3.46 และ S.D. = 0.58) ปGญหาดSานกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยรวมอาจารย;มีความเห็นอยูLในระดับมาก โดยมีคLาเฉลี่ยและคLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Mean = 3.60 

และ S.D. = 0.34) ในสLวนของปGญหาดSานใชSสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอาจารย;มีความเห็นอยูLในระดับมาก 

โดยมีคLาเฉล่ียและคLาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Mean = 3.75 และ S.D. = 0.27) สำหรับปGญหาดSานการวัด

และประเมินผล โดยรวมอาจารย;มีความเห็นอยูLในระดับมาก โดยมีคLาเฉลี่ยและคLาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Mean = 3.60 และ S.D. = 0.26)  

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน จึงเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย;ผLาน 2 
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องค;ประกอบไดSแกL การพัฒนาอาจารย;ที่มีอยูLในปGจจุบันใหSรูSจักปรับตัวเขSาสูLโลกยุคปGจจุบัน และใหSสามารถ

ทำงานสอนไดSอยLางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังขSอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตLอไปดังน้ี 

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน ควรเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย;ในแตLละเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในดSานการจัดการ

เรียนการสอนของคณาจารย;ในหลักสูตรตLาง ๆ ซึ่งอาจารย;แตLละคนยLอมมีแบบแผนในการปรับปรุงการสอน

ของตนเอง และจะตSองปรับปรุงใหSเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะ เชLนเดียวกับวิธีการสอนแตLละ

วิธีนั้นไมLมีแบบใดเป]นแบบที่ดีที่สุด แตLละแบบยLอมเหมาะสมกับจุดประสงค;และเนื้อหา รวมทั้งเหตุการณ;

แวดลSอมอยLางหน่ึงผูSสอนยLอมตัดสินไดSดีท่ีสุดวLา วิธีการใดเหมาะสมกับตน กับวิชาของตน และกับลูกศิษย; 

จากการศึกษาปGญหาการจัดการเรียนการสอนยุคใหมL ของอาจารย;คณะครุศาสตร;อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกLน พบวLาปGญหาการจัดการเรียนการสอนควรมีการ

พัฒนาคณาจารย;ใหSมีทักษะและเทคนิคการสอนในรูปแบบตLาง ๆ รวมถึงการวัดและการประเมินผลเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ใหSคณาจารย;มีความรูSและสามารถใชS ICT มาผสมผสานในการจัดการ

เรียนการสอนใหSมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาคณาจารย;และบุคลากรดSานโสตทัศศึกษาใหSมีความรูS

และทักษะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส;อยLางงLายๆ เพื่อผลิตสื ่อเรียนรู SดSวยตนเองสำหรับเป]นคลังสื ่อใหS

คณาจารย;ไดSนำไปศึกษาหาความรูSดSวยตนเอง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยควรมีโครงการใหSคณาจารย;แลกเปลี่ยน

ความรูS ความเห็นและปGญหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและปGญหาอื่น ๆ ของตSนสังกัดที่คณาจารย;ทำงานอยูL 

รวมถึงมหาวิทยาลัยเรLงสLงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรLผลงานของคณาจารย;ใหSกวSางขวางย่ิงข้ึน        
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รายนามผู(ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผู(ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย1มานพ ตันตระบัณฑิตย1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุเมธ เทศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

10. อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

12. อาจารย1 ดร.ณัฐวุฒิ ไชยวิโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13. อาจารย1บรรเลง สระมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14. อาจารย1อัญญารัตน1 ประสันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

15. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมศักด์ิ ธนพุทธิวิโรจน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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17. อาจารย1 ดร.พิชิต เพ็งสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

18. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รัฐพล จินะวงค1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

19. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ไกรลาศ ดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลJานนา 

20. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เพชรา พิพัฒน1สันติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

21. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ศิราณี ศรีกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

22. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เทพนารินทร1 ประพันธ1พัฒน1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

23. อาจารย1 ดร.กฤตย1ตนัย ธารารัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

24. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุชาดา เกตุดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

25. ผูJชKวยศาสตราจารย1 วKาท่ีรJอยตรี ดร.พรชัย  

เตชะธนเศรษฐ1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด7านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู7 และสิ่งประดิษฐD ประจำปG 2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

~ 1740 ~ 

 

ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย1 ดร.ปรัชญนันท1 นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

2. รองศาสตราจารย1 ดร.วันชัย  แหลมหลักสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJา 

พระนครเหนือ 

3. รองศาสตราจารย1 ดร.ขรรค1ชัย ตุลละสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

4. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.มงคล นามลักษณ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลJาธนบุรี 

5. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกล็ดดาว สัตย1เจริญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลJาเจJาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

6. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรุณี หงษ1ศิริวัฒน1 จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย 

7. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สุนทรพจน1 ดำรงค1พานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

8. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.อรอุมา เจริญสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.พนิดา ศกุนตนาค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. อาจารย1 ดร.นริศรา เสือคลJาย มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. อาจารย1 ดร.นรินธน1 นนทมาลย1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

12. รองศาสตราจารย1 ดร. กนิษฐ1กานต1 ปeนแกJว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

13. ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.เกษทิพย1 ศิริชัยศิลปg มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

14. ผูJชKวยศาสตราจารย1เศรษฐวิชญ1 ชโนวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

15. อาจารย1 ดร.พิชชา ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

16. อาจารย1 ดร.รังสิมาภรณ1 หนูนJอย มหาวิทยาลัยการกีฬาแหKงชาติ  

วิทยาเขตชุมพร 

17. ดร. ประเสริฐ    แกJวแจKม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
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ผู#จัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 

ท่ีปรึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สมหมาย ผิวสอาด  อธิการบดี 

 

ฝ?ายอำนวยการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1อานนท1 นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปกรณ1เกียรต์ิ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม  

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.สิริพร อ้ังโสภา  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.เยาวลักษณ1 พิพัฒน1จำเริญกุล  รองคณบดีคณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 อาจารย1 ดร.บัญชา แสนโสดา   หัวหนJาภาควิชาครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

 

บรรณาธิการ 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ปริญญา มีสุข  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.ณัฐพงษ1 โตม่ัน  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1 ดร.รินรดี พรามณี  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1 ดร.อังค1วรา วงษ1รักษา   สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 อาจารย1บรรเลง สระมูล    สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

 นางสาวกษินา จีนศรี    หัวหนJางานวิจัยและเผยแพรK 

 

ออกแบบปก 

 ผูJชKวยศาสตราจารย1เกียรติศักด์ิ สมฤทธ์ิ 

 

จัดพิมพEโดย คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

  เลขท่ี 39 หมูK 1 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

  Website คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม: http://www.teched.rmutt.ac.th/  

Website การประชุมวิชาการ: http://www.ili.rmutt.ac.th/  

  e-mail: ili@rmutt.ac.th  

โทรศัพทE 0 2549 4752, 0 2549 4735 

โทรสาร  0 2577 5049    
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 กดหก 

 


