


สารของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ผลิตก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพทุกระดับทุกหลักสูตร ทั้งในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให้ผู้จบการศึกษามีคุณภาพ มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองที่มี
ความสามารถ เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมีศักยภาพในการท างานในสถานประกอบการ 
รวมถึงมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ได้   

ในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านหลักสูตร วัสดุครุภัณฑ์ 
การบริหารหลักสูตร และความร่วมมือกับสถานประกอบการแล้ว ครูถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นผู้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ  
ในการเรียนทั้งด้านทฤษฎี ความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีทักษะฝีมือที่เป็นเลิศ นอกจากนั้นยังพึงต้องแสวงหา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระ ศาสตร์วิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยี และสื่อต่างๆที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงสามารถ
น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตในด้านต่าง ๆ และลดต้นทุน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 นี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะท า
ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้าในด้านการค้นคว้านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
เป็นเวทีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากทั่วประเทศ 
ได้น าผลงานที่ค้นคว้า วิจัย มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และเผยแพร่ผลงานดังกล่าวออกไปในวงกว้าง 

หวังว่าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องและเกิดผลดีต่อกระบวน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทุกระดับ การพัฒนาคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา  
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่มิติของการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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สารของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีพันธกิจส าคัญประการหนึ่งคือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยมุ่งหวัง
ผลลัพธ์จากงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา การประกอบอาชีพ การเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์  
ต่อสังคมโดยส่วนรวมได้ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ที่สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการในศาสตร์
สาขาอาชีพต่างๆของคณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปแล้ว ยังนับว่าเป็นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งในการน านวัตกรรมอาชีวศึกษาที่เกิดจากการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้ ต่อยอดไปสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประเทศไทย 4.0 

ในนามเจ้าภาพจัดการประชุม ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้การสนับสนุน 
การจัดงาน เจ้าของผลงานวิชาการทุกท่าน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนช่วย พิจารณา
กลั่นกรอง และคัดเลือก ผลงาน บทความวิจัย อย่างเข้มข้น จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ และคณะท างานจัดการ
ประชุมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ทุกคน ที่ท าให้การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 นี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ดร.เปรมประชา  ศุภสมุทร 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 



สารของผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุม
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดประชุมเสนอผลงานที่ช่วยขยายความรู้จากการวิจัย เพ่ือให้คณาจารย์  นักวิจัย 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ประเภทต่าง ๆ จ านวน 6 ประเภท ผ่านเวทีประชุมนี้ 

การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งนี้  เป็นครั้งที่  3 
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมน า เสนอจาก
ทั่วประเทศมากกว่า 74 บทความ ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพของบทความ  โดยกองบรรณาธิการ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และนอกจากผลงานดังกล่าวเหล่านั้นจะได้รับการเผยแพร่  
ผ่านเวทีการประชุมแล้ว ยังจะถูกเผยแพร่ผ่านรายงานสืบเนื่องจากการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings)  

เ พ่ือให้ผู้ เข้าประชุมวิชาการในครั้ งนี้ ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคตะวันออก ในฐานะที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงจัดการบรรยาย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมอาชีวศึกษา สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนด าเนินงานทุกท่านที่ท าให้การประชุมวิชาการครั้ งนี้ประสบผลส า เร็จ  
ตามวัตถุประสงค์และหวังว่าผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภารกิจ  
ของท่านสืบไป 

ดร.สมชาย  ธ ารงสุข 
     ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 



ค ำน ำ 

บทความวิชาการที่ได้จัดพิมพ์ในเอกสารฉบับนี้ เป็นผลงานการน าเสนอในงานการประชุ ม

วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่  3 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27  -  28 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโกลเดนท์ซิต้ี ระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นบทความแยกตามประ เภท

ต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านคหกรรม ศิลปะ 
การท่องเที่ยวโรงแรม ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ และด้านการศึกษาพัฒนาอาชีวศึกษา ซ่ึงบทความ
ทั้งหมดที่ได้น าเสนอ ในเอกสารฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก   
ทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานบทความวิชาการนี้  

คงเป็นประโยชน์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์และผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนางานวิจัย

ให้ก้าวหน้าต่อไป 
หากคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับนี้  มีข้อบกพร่องและผิดพลาดประการ ใด 

คณะผู้จัดท าขอน้อมรับไว้เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

    คณะผู้จัดท า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
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ประเภทน้ ามัน 
122 

15 การพัฒนาเครื่องก าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศ 132 
16 วงจรก าเนิดสัญญาณความถี่อันดับสาม ที่สามารถควบคุมแอมพลิจูดของเอ้าต์พุต

แบบกระแสได้ 

140 

17 การออกแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 150 
18 การวิเคราะห์ทิศทางอาซิมุธท่ีมีผลต่อศักยภาพพลังงานบนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 165 

19 การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดินร่วนและดิน
เหนียว 

172 

20 เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพัดลมคอยล์ร้อนส าหรับอัดประจุแบตเตอรี่ 182 



สำรบญั (ต ่อ) 

หน้า 

21 ชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ ต่ า วิชาระบบเสียง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

193 

22 การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขางานปิโตรเคมี สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตามความ 
ต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

199 

23 การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ 
ในสายส่งก าลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB 

209 

24 ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

215 

25 พัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ

ทักษะการแก้ปัญหา 

226 

26 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 237 
27 การหาคุณภาพเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 244 

28 การพัฒนาทักษะการค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  

253 

29 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยใช้สื่อการสอน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

264 

30 การพัฒนาทักษะการค านวนต้นทุนการผลิตของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง 

273 

31 เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ นครนายก 1 285 
32 การผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมโดยกรรมวิธีไพโรไลซีส 294 
33 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดเครื่องบ าบัดแอมโมเนียด้วยระบบพลาสมา 305 

34 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

313 

35 การพัฒนาท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 331 

oleta
Stamp



สำรบญั (ต ่อ) 
หน้า 

36 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีวงจรพัฒนา

คุณภาพในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

347 

37 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ 356 

38 การพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยี 

คิวอาร์โค้ด 

372 

39 การพัฒนาระบบควบคุมการท างานชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตภายในบ้าน 

381 

40 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

390 

41 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

400 

42 ระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ  409 
43 ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 418 
44 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 บัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

431 

45 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
โดยใช้โครงการเป็นฐานส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

438 

46 การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 445 
47 การสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 455 

48 การพัฒนาเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ 467 
49 การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรม

สื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 
476 

50 การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 483 
51 ชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 494 

52 การพัฒนาชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 501 



สำรบญั (ต ่อ) 
หน้า 

53 รูปแบบการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดสงขลา 

510 

54 การประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ของ

วิทยาลัยเทคนิตตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

522 

55 แนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนตามความเห็นครูผู้สอน 
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 

537 

56 การศึกษาข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ ส าหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 553 
57 พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการรู้สารสนเทศ รหัส 21-4000-1507 

สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
563 

58 การพัฒนาชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 574 

59 ผลของการใช้แบบฝึกการค านวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 

583 

60 เครื่องถ่วงสมดุลของเครื่องจักรหมุนในโรงงานอุตสาหกรรม 591 

61 การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้นด้วยวิธีจ าลองรูปแบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเสริมความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

599 

62 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 

2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

610 

63 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

สะเต็มเพ่ือการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ร่วมกับการสอน 7E 

622 

64 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี วิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และวงจร (2128-1004) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

634 

65 การพัฒนาชุดการสอนวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรหัสวิชา 2104-2102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

648 



สำรบญั (ต ่อ) 

หน้า 

66 ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

659 

67 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR ส าหรับการเรียนวิชาหุ่นยนต์

เบื้องต้น (2105-2121) 

669 

68 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบ STEM ด้วยชุดฝึกช่างไฟฟ้า

ภายในอาคารส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

681 

69 แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพ 

ด่านซ้าย 

690 

70 ผลการใช้วิธีสอนด้วยกลวิธีแบบร่วมมือ (CSR) ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

707 

71 การพัฒนาบทเรียนเลิร์นนิ่งเรื่อง กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 717 
72 การพัฒนาชุดฝึกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

727 

73 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินค้า ที่เน้นสร้าง

สมรรถนะวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินค้าแก่นักเรียนสาขาวิชา 
การบัญชี โดยใช้ คู่มือการเรียนรู้การปฏิบัติงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินค้า 

735 

74 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องเรียนของผู้เรียน 747 

75 ผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ 
รหัส 3000-1101 เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  

756 

76 การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

770 

77 การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนผสมมวลรวมหยาบในงานคอนกรีตโครงสร้าง 786 
78 การพัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ 796 

        วิชีชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานพาณิชยนาวี ตามความตองการของสถานประกอบการ 

        ในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออก

 80579     การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

80 การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 822 

ภาคผนวก 833 



รถบดเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
SOLAR CELL SALT ROLLER 

ศรายุทธ  ทองอุทัย1  อโนชา ล่องสกุล2  อ านาจ  จันทร3 
Sarayut Thonguthai1  Anocha Longsakul2   Aumnaj Jantron3 

บทคัดย่อ 
การสร้างรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรถบดนาเกลือพลังงาน

แสงอาทิตย์  และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ค่าความสอดคล้อง ( IOC)   
โดยก าหนดขั้นตอนการสร้างโดยใช้โปรแกรม Solid Works ออกแบบ เขียนแบบ ทดลอง Simulation ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร Manual และเครื่องจักรอัตโนมัติ ปรับประกอบชิ้นส่วน
ต่าง ๆ และทดลองรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากทดลองใช้จึงน าไปหาประสิทธิภาพกับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยเครื่องมือ ซึ่งผ่านการทดลองใช้ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.87  

ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ นั้นประกอบด้วยตัวรถล้อบด
ไม้มีขนาด 160x200x200 cm ตัวรถล้อยางขนาด 160x200x250 cm. น้ าหนักรถ (พร้อมล้อบดไม้) 310 kg.
น้ าหนักรถ (พร้อมล้อยาง) 210 kg. ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ DC ก าลังขับ Brushless Motor 48V/1000W ก าลัง
แรงม้าต่อเนื่อง 3000RPM แรงบิดสูงสุด 18/42:36.4 n.m. 235 rpm. เชื้อเพลิงเป็นแสงแดด/แบตเตอรี่ 
48V.85 Amh 12V.อนุกรม แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline 65V/327W/6.5A ความเร็วขับล้อยาง 4 ล้อ 
15-20 km/h ความเร็วขับบดนาเกลือ 13-16 km/h ระบบบังคับเลี้ยวใช้ล้อหน้า รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 3.5
เมตร รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อรถยนต์) 2.8 เมตร ระบบขับเคลื่อนใช้ล้อหลัง และผลการประเมินค่า IOC จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการท านาเกลืออย่างน้อย 5 ปี จ านวน 10 ประเด็น พบว่า อยู่ในระดับดีมาก
(0.96) สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเกลือได้จริง

ค าส าคัญ :  เกลือ นาเกลือ รถบดเกลือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
1 Institute of Vocational Education : Central Region 5 
2 Institute of Vocational Education : Central Region 5 
3 Institute of Vocational Education : Central Region 5 

E-mail : sarayut15@yahoo.com.
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Abstract 
The creating of this solar cell salt roller were to create the solar cell salt roller by using 

the relation of IOC. By specific steps of creating with the program solid works to design, draw, 
simulation test by computer program. Create the parts of the roller by manual and automation 
of the machines, also adjusted, installed and tested.  After the testing, by the experimental 
tools from the experts, it was found that the efficiency was 0.87. 

The results showed that the characteristics of solar cell salt roller. It consists of a wheel 
mill size 160x200x200 cm rubber wheel size 160x200x250 cm. Motor weight (with wheel) 210 
kg.  Motor power DC Motor power Brushless Motor 48V /  1 000W Continuous horsepower 
3000RPM Maximum torque 18/42: 36.4 n.m. 235 rpm. Solar Powered 48V.85 Amh 12V Battery 
Mono Series Mono Crystalline 65V / 327W / 6.5A Driving speed 4 wheels, 15-20 km/h, driving 
speed, 13-16 km / h. Steering wheel. The narrowest turning radius is 3.5 meters. The narrowest 
turning radius (car wheel) is 2.8 meters 

Rear wheel drive and from the IOC evaluation questionnaire from experts.Experienced in 
salt making for at least 5 years, 10 issues. It was found that the level is good (0.96) and can 
be used in the salt industry. 

Keywords : Salt, Farm Salt, Salt Car, Solar Cell, Renewable Energy 
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บทน า 

 ปัจจุบันแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในเขตจังหวัดที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

5 ตั้งอยู่ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ โดยยอดรวมการ

ผลิตของประเทศไทยมีก าลังการผลิตเกลือประมาณ 990,000 – 1,100,000 ตันต่อปี (กรมการค้าภายใน 

กระทรวงพาณิชย์ , 2553)  โดยคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 4-9 ตันต่อไร่ หรือ 2.9-6 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในการ

ผลิตเกลือของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือเกลือทะเลหรือเกลือสมุทรและเกลือหินหรือเกลือ

สินเธาว์ โดยแต่ละประเภทมีที่มาแตกต่างกันคือ เกลือทะเลหรือเกลือสมุทร (Sea Salt) คือ เกลือที่ผลิตขึ้นมา

โดยน าน้ าทะเลขึ้นมาตากแห้งให้น้ าระเหยไป  เหลือแต่ผลึกเกลือตกอยู่ (Solar Evaporation System) โดย

เกลือสมุทรนั้นมีขั้นตอนกระบวนการผลิตเกลือที่ต้องใช้เทคนิค ผสมผสานเป็นพิเศษ ซึ่งแสดงถึงการสืบทอดภูมิ

ปัญญาของชาวบ้านแต่ครั้งอดีต  ปัจจุบันอาชีพการท านาเกลือก าลังจะสูญหายไป ด้วยเหตุที่มีการผลิตเกลือโดย

กระบวนการทางวิศวกรรมเหมืองแร่ที่เรียกว่า  เกลือหิน  หรือเกลือบริสุทธิ์จ านวนมากซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมใน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ราคาเกลือทะเลลดลงไปในที่สุด นอกจากนี้กรรมวิธี ในการผลิตเกลือทะเล

ก็ยังมีต้นทุนที่สูงกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตามการค านึงถึงคุณค่าระหว่างเกลือทะเลกับเกลือบริสุทธิ์แล้ว มีความ

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากเกลือบริสุทธิ์มีเฉพาะปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (ความเค็ม) ที่สูงมากเกินความ

จ าเป็นของร่างกาย แต่เกลือทะเลนั้น ท ามาจากน้ าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ถึง 24 ชนิด ซึ่งในเกลือบริสุทธิ์ไม่มี  เพ่ือช่วยลดเวลาการท างานและประหยัดค่าใช้จ่ายของเกษตร

จะเป็นการรักษาอาชีพคนท านาเกลือให้ยั่งยืน จึงสร้างรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ และหาประสิทธิภาพ

ของรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์หากมีการสร้างเครื่องมือต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการผลิตเกลือทะเลต้องใช้พ้ืนที่ในการท านาเกลือและต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์  เพ่ือ

เพ่ิมระดับความเข้มข้น (ความเค็ม) ให้กับน้ าทะเลจนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ โดยเริ่มจากการเตรียมพ้ืนที่ ท านา

เกลือให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตเกลืออย่างต่อเนื่องประมาณ 1-2 กิโลเมตร หรือพ้ืนที่ประมาณ 30-35 

ไร่ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ท านาเกลือจึงควรอยู่ใกล้ชายทะเลหรือชายคลองที่สามารถดันน้ าเข้าแปลง   นาเกลือ

แต่ละส่วนซึ่งเรียกว่า กระทง นอกจากพ้ืนที่นาเกลือตอนปลายทางควรอยู่ใกล้ถนนเพ่ือสะดวกในการขนส่ง 

กรณีพ้ืนที่ตรงสามารถชักน้ าหรือดันน้ าอย่างต่อเนื่องกันในแต่ละกระทง เรียกว่า นายืน หากพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่องกัน

แต่ละกระทงต้องดันน้ าสลับไปสลับมา เรียกว่า นาวน อย่างไรก็ตาม ทั้งนายืนหรือนาวนจะต้องจัดเตรียมผืนนา

เกลือเชื่อมโยงกันถึง 5 ส่วน เพราะจะต้องมีการดันน้ าจากส่วนแรกไปถึงส่วนที่ 5 ตามล าดับ โดยการใช้กังหัน

ลมหมุนจากลมธรรมชาติเพ่ือดันน้ า ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องสูบน้ าดันน้ าเข้าในแต่ละส่วน โดยเริ่มจากส่วนแรก

เรียกว่า (วังน้ า) ซึ่งเป็นแปลงส าหรับเก็บกักน้ าทะเล ชาวนาเกลือเรียกว่า น้ าอ่อน การท านาเกลือเริ่มประมาณ
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เดือนตุลาคม และจะเริ่มปล่อยน้ าเข้าสู่ (นาตาก) ซึ่งเป็นส่วนที่ 2 ตรงกับเดือนพฤศจิกายน ซึ่งพ้นหน้าฝนแล้ว 

หลังจากนั้นจะดันน้ าเข้าสู่ (นาแผ่) เป็นส่วนที่ 3 จากนั้นพักไว้ประมาณ  5-7 วัน แสงแดดจะค่อย ๆ แผดเผาให้

น้ าค่อย ๆ งวดจนกระทั่งความเค็มเพ่ิมขึ้นซึ่งถ้าใช้เครื่องวัดระดับความเค็มจะประมาณ 22-24 ดีกรี (ดีกรีเป็น

หน่วยวัดปริมาณความเข้มข้นของน้ าทะเล) เดิมชาวนาเกลือจะใช้วิธีสังเกตความเค็มจากคราบสีน้ าซึ่งจับอยู่ริม

กระทงนาหากเป็นระดับความเค็มพร้อมจะปล่อยเข้าสู่นาเกลือส่วนที่ 4 เรียกว่า นาวาง (บางแห่งเรียก นาปลง) 

ซึ่งเป็นการเตรียมการปรับพ้ืนที่เพ่ือรองรับน้ าจากนาเกลือส่วนที่ 5 เรียกว่า นาดอก ที่จะกลายเป็นเม็ดเกลือใน

ที่สุด จากนั้นชาวนาเกลือจะใช้รถบดนาเกลือกลิ้งทับพื้นที่ผิวดินให้เรียบแน่นมิให้มีรอยแตกประมาณ 4-5 ครั้งๆ

ละ 3-5วัน และการกลิ้งบดแต่ละครั้งควรห่างกันประมาณ 5-7 วัน ตามสภาพของผิวดินเมื่อชาวนาเกลือปล่อย

น้ าเชื้อลงมาก็จะค่อยๆตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ มีค่าความเค็มประมาณ 82- 87 % โดยสรุปกระบวนการผลิตเกลือ

ทะเลต้องอาศัยกระบวนการจากธรรมชาติโดยเฉพาะแสงแดดตั้งแต่ เริ่มแรกจนกระทั่งเป็นเม็ดเกลือซึ่งต้องใช้

เวลาประมาณ 4-5 เดือน  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
      ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
 1) ขั้นตอนการออกแบบและทดลอง Simulation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Solid 
Works 

2) สร้างชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร Manual และเครื่องจักรอัตโนมัติ 
3) ปรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ และทดลอง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1) หาประสิทธิภาพของรถบดนาเหลือพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เลือกจาก

ผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินค่าความเหมาะสม สอดคล้องของรถบดนาเหลือพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
1) ศึกษาเอกสารหนังสือ ต ารา งานวิจัย Website ที่เก่ียวข้องกับรถบดนาเหลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
2) ร่างเครื่องมือแบบประเมินค่าความเหมาะสม สอดคล้องของรถบดนาเหลือพลังงานแสงอาทิตย์น า

เครื่องมือฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ/ปรับแก้ไข 
3) น าเครื่องมือไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ท่าน / ปรับแก้ไข 
4) น ามาค านวณค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ / คัดเลือกข้อที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.7 ขึ้นไป 
5) ปรับแก้ไข และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
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การวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลชัดเจน 
1) ค้นหารายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จ านวน 5 สถาน

ประกอบการ 
2) ประสานสถานประกอบการเพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาประเมินค่าความสอดคล้อง เหมาะสมของรถบด

นาเหลือพลังงานแสงอาทิตย์โดยนัดหมายในวันหยุดพร้อมกับท้ัง 5 ท่าน (วันอาทิตย์) 
3) ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
4) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค านวณ โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อสร้างรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 

การด าเนินการสร้างประกอบด้วยขั้นตอนในการสร้างโดยใช้โปรแกรม Solid Works ออกแบบ      
เขียนแบบ ทดลอง Simulation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สร้างชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร Manual              
และเครื่องจักรอัตโนมัติ ปรับประกอบชิ้น และทดลองใช้รถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการประกอบรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการใช้งานของรถบดเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ประสิทธิภาพของรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ 

ข้อมูลทางเทคนิค (Specification) 

ข้อมูล รถบดนาเกลือพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รถบดนาเกลือ 
)แบบปัจจุบัน(  

ขนาดและน ้าหนัก     
กว้างxยาวxสูง (ล้ อบดไม้)  160x200x200 cm. 160x200x110 cm. 
กว้างxยาวxสูง (ล้ อยาง)  160x200x250 cm. ไม่มี 
น ้าหนกัรถ (พรอ้มลอ้บดไม้)  310 kg. 280 kg. 
น ้าหนกัรถ (พรอ้มลอ้ยาง)  210 kg. ไม่มี 

เคร่ืองยนต์     
ต้นก้าลัง มอเตอร ์DC เครื่องยนต ์

ก้าลังขับ 
Brushless Motor  

48V/1000W HONDA 3.5 HP 
ก้าลังแรงม้าตอ่เนื่อง 3000RPM 3600RPM 

แรงบิดสูงสุด 
18/42:36.4 n.m  

235 rpm 
7.3 n.m / 
2500 rpm 

เชื อเพลิง 

แสงแดด /แบตเตอรี่  
48V.85Amh 12V.

อนกุรม น ้ามันเบนซิน 

แผงโซล่าเซลล ์
Mono Crystalline 
65V/327W/6.5A ไม่มี 

ความเรว็ขับล้อยาง 4 ลอ้ 15-20 km/h ไม่มี 
ความเรว็ขับบดนาเกลอื 13-16 km/h 15-17 km/h 

แซสซสี ์     
ระบบเบรค แบบดิสเบรค ไม่มี 
กระจกมองข้าง ซ้าย /ขวา  ไม่มี 
ระบบบังคับเลี ยว ล้อหน้า ล้อหลัง 

รัศมีวงเลี ยวแคบสุด 3.5 เมตร 4.1 เมตร 
รัศมีวงเลี ยวแคบสุด 

(ล้ อรถยนต์)  2.8 เมตร ไม่มี 
ระบบขับเคลื่อน ล้อหลัง ล้อหน้า 

 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  6



ข้อมูลทางเทคนิค (Specification) 

ข้อมูล รถบดนาเกลือพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

รถบดนาเกลือ 
)แบบปัจจุบัน(  

หลังคาบังแดด 155x105x5  cm. ไม่มี 
ขับล้อบดไม ้ มี มี 
ขับล้อรถยนต ์ 4 ล้อ ไม่มี 
ที่นั่งเสริม 3 คน ไม่มี 
พวงมาลัยบังคับเลี ยว ความโต 30 cm. ความโต 40 cm. 
กระจกนิรภัย  หน้า-หลัง ไม่มี 
ที่นั่งปรับมมุอิสระ หมุนได้ 360 องศา ปรับไม่ได ้
บันไดข้าง 2 ด้าน ไม่มี 
ทิศทางเดินหน้า -ถอย
หลัง สวิตซ์ /สลับทิศทาง  ระบบเกียร ์

ฝาครอบ 
ฝาครอบโซ่ /แบตเตอรี่
)สแตนเลสกันสนิม( ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า     
ไฟหน้า 2 ดวง/12 V. ไม่มี 
ไฟเบรค 2 ดวง/12 V. ไม่มี 
แตร 1 ตัว/12 V. ไม่มี 
ป๊ัมดูดน ้า 12V/19LPM/4.1Bar ไม่มี 

ระบบไฟฟ้า 
DC 48V,DC 12V, AC 

220V ไม่มี 

การควบคุมทิศทาง 
กล่องควบคุมความเร็ว 
48V.1000W.Max 65A Manual 

จอแสดงผล 
DC Digital LCD 

V/Amp/Watt  100A ไม่มี 

ควบคุมความเร็ว คันเร่ง )อัตโนมัติ) Manual 

อุปกรณ์เสริม     

กล่องเครือ่งมอื 
ชุดเครือ่งมอืเปลี่ยนลอ้

และซ่อมรถ ไม่มี 
รถตอ่พ่วง (ขนเกลอื)  250-300 kg. ไม่มี 

 
สรุปการสร้าง รถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ตัวรถล้อบดไม้มีขนาด 160x200x200 cm ตัวรถ  

ล้อยางขนาด 160x200x250 cm. น้ าหนักรถ(พร้อมล้อบดไม้) 310 kg.น้ าหนักรถ(พร้อมล้อยาง) 210 kg. ต้น
ก าลังเป็นมอเตอร์ DC ก าลังขับ Brushless Motor  48V/1000W ก าลังแรงม้าต่อเนื่อง 3000RPM แรงบิด
สูงสุด 18/42:36.4 n.m. 235 rpm. เชื้อเพลิงเป็นแสงแดด/แบตเตอรี่ 48V.85Amh 12V.อนุกรม แผงโซล่า
เซลล์ Mono Crystalline 65V/327W/6.5A ความเร็วขับล้อยาง 4 ล้อ 15-20 km/h ความเร็วขับบดนาเกลือ 
13-16 km/h ระบบบังคับเลี้ยวใช้ล้อหน้า รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 3.5 เมตร รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อรถยนต์) 2.8 
เมตร ระบบขับเคลื่อนใช้ล้อหลัง 
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วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์  
ตารางที่ 2 หาประสิทธิภาพรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

ข้อ หัวข้อประเมินความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

1 ความสวยภาพรวม 1.0 
2 รูปแบบโครงสร้างโดยรวมมีความแข็งแรง 0.8 

3 ระบบไฟฟ้าจา่ยในรถบดนาเกลือ 0.8 

4 อุปกรณ์เสรมิสามารถท้างานได้ตาม Function 0.8 

5 วางต้าแหน่งอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมต่อการใช้งาน 1.0 

6 ระบบการเปลีย่นล้อจากล้อยางเปน็ล้อบดมีความเหมาะสม 1.0 

7 วัสดุทีใช้ท้ารถบดนาเกลือมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน   1.0 

8 ขนาดของรถบดนาเกลือมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 1.0 

9 ผลิตชิ นส่วนต่างๆสามารถเลือกใช้เครื่องจักรได้ถูกประเภท 1.0 

10 เลือกใช้เครื่องมือในการประกอบชิ นส่วนต่างๆถูกประเภท 1.0 

11 ชิ นส่วนต่างๆสามารถถอดประกอบได้ง่าย 1.0 

12 การใช้งานมีประสิทธิภาพ 1.0 

13 ความปลอดภัยในการใช้งาน 1.0 

 
ประสิทธิภาพตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมจะเห็นด้วย 100% ในประเด็นความสวยภาพรวม 

การวางต าแหน่งอุปกรณ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ระบบการเปลี่ยนล้อจากล้อยางเป็นล้อบดมีความ
เหมาะสม วัสดุที่ใช้ท ารถบดนาเกลือมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  ขนาดของรถบดนาเกลือมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน ผลิตชิ้นส่วนต่างๆสามารถเลือกใช้เครื่องจักรได้ถูกประเภท เลือกใช้เครื่องมือในการประกอบ
ชิ้นส่วนต่างๆถูกประเภท ชิ้นส่วนต่างๆสามารถถอดประกอบได้ง่าย การใช้งานมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
ในการใช้งาน เป็นไปตามล าดับ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ตัวรถล้อบดไม้มีขนาด 160x200x200 cm ตัวรถล้อยาง

ขนาด 160x200x250 cm. น้ าหนักรถ(พร้อมล้อบดไม้) 310 kg.น้ าหนักรถ(พร้อมล้อยาง) 210 kg. ต้นก าลัง
เป็นมอเตอร์ DC ก าลังขับ Brushless Motor  48V/1000W ก าลังแรงม้าต่อเนื่อง 3000RPM แรงบิดสูงสุด 
18/42:36.4 n.m. 235 rpm. เชื้อเพลิงเป็นแสงแดด/แบตเตอรี่ 48V.85Amh 12V.อนุกรม แผงโซล่าเซลล์ 
Mono Crystalline 65V/327W/6.5A ความเร็วขับล้อยาง 4 ล้อ 15-20 km/hความเร็วขับบดนาเกลือ 13-16 
km/h ระบบบังคับเลี้ยวใช้ล้อหน้า รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 3.5 เมตร รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ล้อรถยนต์)   2.8 เมตร 
ระบบขับเคลื่อนใช้ล้อหลัง ซึ่งสามารถใช้งานได้ตาม Function ที่ก าหนด และยังเพ่ิมเติมในส่วนที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการท างานของเกษตรกรชาวนาเกลือเพ่ือเติม เช่น ระบบดูดน้ าเข้าออกในนาเหลือ ระบบไฟฟ้า 220  v ที่
สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นพัดลม หม้อหุงข้าว หรือชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อีกท้ังในเวลากลาง
คือยังสามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีก และน าออกไปชาร์ทในเวลา
กลางวัน รวมถึงการที่สามารถเปลี่ยนจากล้อบดนาเกลือเป็นล้อยาง ยังส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนที่ไปบนพ้ืน
ถนนปกติได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นยานพาหนะในเวลากลางวันได้ (เวลากลางคืนใช้งานจากแบตเตอรี่ได้ 4) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถช่วยชุมชนโดยเฉพาะเป็นอาชีพที่ก าลังจะหมดไปเนื่องจาก
ส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนอาชีพเพราะการท างานเกลือต้องอาศัยแรงงานค่อนข้างมาก และในปัจจุบันแรงงานเริ่ม
หายาก ท าให้ผู้ประกอบกกิจการนาเกลือจึงต้องเลิกกิจการ หันไปท าอาชีพอ่ืน และจากการส ารวจพบว่ามีพ้ืนที่
ท างานเกลือลดลงอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีความพยายามช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเกลือให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ ด้านความงามเป็นต้น แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดท าการศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการผลิตเกลือและหา
เครื่องมือช่วยท านาเกลืออย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคตอันใกล้หากไม่ร่วมกันอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้ อาชีพนี้นับวันจะ
หายไปจากประเทศไทยไปทีละน้อย โดยจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นกับปราชญ์ชาวบ้านที่รอบรู้เรื่องเกลือพบว่า 
หากมีอุปกรณ์ช่วยการผลิตเกลือก็จะลดต้นทุนการผลิต และสามารถรักษาอาชีพนี้ให้ยั่งยืนสืบไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] รายงานการศึกษากระบวนการผลิตเกลือสมุทร นักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ปีพ.ศ. 2558 
[2] รายงานการศึกษากระบวนการผลิตเกลือสมุทร นักศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ปีพ.ศ. 2559 
[3] http://www.applicadthai.com/business/solidworks 
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เครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

BODY MASS INDEX INDICATOR 

 
อนุรักษ์ กลางแก้ว¹ แสงเดือน เพชรผดุง² ปัญจพร พฤกษชาติ³ 

  Anurak klangkaew¹ Sangduan Pedphadung² Punjaporn Phrueksachat³ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกาย รวมถึง
ประเมินความพึงพอใจของเครื่องวัดดัชนีมวลกายที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 20 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ านวน 176 คน รวมทั้งสิ้น 196 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เครื่องวัดดัชนีมวลกาย แบบสอบถามความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย สถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการประเมินคุณภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกายที่สร้างขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องวัดดัชนี
มวลกายดังกล่าว อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.51) แสดงให้เห็นว่าเครื่องวัดดัชนีมวลกายที่สร้างขึ้น มีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมทั้งบันทึก
และพิมพ์ค่าได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : เครื่องวัดดัชนีมวลกาย, เซ็นเซอร์, โหลดเซล  
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Abstract 
 The purposes of this research were to construct and to validate the Body Mass Index 
Indicator and evaluate the levels of satisfaction of the users.  The samples of this research 
were 196, that consisted of teachers (20) and students (176) from the department of Electrical 
Power, Ubonratchatani Technical College and were selected by stratified random sampling 
technique. Research instruments were the Body Mass Index Indicator, and the evaluation form 
to investigate the satisfaction levels of the users.  The statistics in data analysis was percent, 
mean and standard deviation.  The results of the research has concluded that the quality 
evaluation by experts was in the high level ( X̅ =  4. 53)  relating to the level of satisfaction of 
users to the Body Mass Index Indicator above. was in the high level (X̅ = 4.51) indicating that 
the Body Mass Index Indicator that is was created can be able to be used to measure the 
height and weight to calculate body mass index (BMI)  as well as save and print the actual 
efficiency results. 
 
Keywords :  Body Mass Index Indicator, Sensor, load cell   
 
บทน า 

 การชั่งน้ าหนัก และการวัดส่วนสูงนั้น เป็นการบอกถึงความสมบูรณ์ของร่างกาย ว่ามีความแข็งแรง

สมบูรณ์ สามารถบ่งบอกสิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายได้หลายๆ อย่าง เช่น อ้วน ผอม สูง ต่ า หรือแม้กระทั่ง

ภาวะเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปนั้นในการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงในสถานพยาบาลจะ

ท าแยกกัน ท าให้เสียเวลา ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย 1-2 คน ซึ่งท าให้ไม่สะดวก และเกิดความล่าช้า จาก

ปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่น าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง โดยสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกายขึ้นมา โดยเน้นการใช้งานได้ง่าย 

สามารถชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้ในเครื่องเดียว รวมทั้งบันทึกและพิมพ์ค่า

ได้ทันที พร้อมเสียงให้ค าแนะน าข้ันตอนโดยอัตโนมัติ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย  
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. เซ็นเซอร์ (Sensor) [3] เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อปริมาณที่น าเข้า โดยการสร้างเอาต์พุตที่

เกี่ยวข้องกับการท างาน ที่มักจะอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแสง ความไวของเซ็นเซอร์ แสดงให้

เห็นด้วยปริมาณการเปลี่ยนแปลงของเอาต์พุตที่จะเปลี่ยนแปลง เมื่อปริมาณที่ก าลังท าการวัดเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งโมดูลวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic range detection module : HC-SR04) เป็นโมดูลที่

ถูกใช้ในงานด้านการตรวจหาวัตถุ หลบสิ่งกีดขวาง หรือวัดระยะทาง เป็นต้น ด้วยหลักการเบื้องต้นใช้การจับ

เวลาในการเดินทางของคลื่นเสียง จากตัวส่งตกกระทบยังวัตถุ แล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับ แล้วน ามาค านวณ

ออกมาเป็นระยะทาง  

 
 

ภาพที่ 1 เซ็นเซอร์วัดระยะทางอัลตร้าโซนิค (HC-SR04) 
 

 2. โหลดเซลล์ (Load Cell) [4] คือ เซนเซอร์ที่สามารถแปลงค่าแรงกด หรือแรงดึง ให้เป็นสัญญาณ

ทางไฟฟ้าได้ เหมาะส าหรับการทดสอบคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน (Mechanical Properties of Parts) 

และถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก การทดสอบแรงกดของชิ้นงาน การ

ทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน เป็นต้น     

 2.1 โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ (Strain Gauge Load cell) หลักการของโหลดเซลล์ประเภทนี้

คือ เมื่อมีน้ าหนักมากระท าความเครียด (Strain) จะเปลี่ยนเป็นความต้านทานทางไฟฟ้าในสัดส่วนโดยตรงกับ

แรงที่มากระท า ปกติแล้วมักจะใช้เกจวัดความเครียด 4 ตัว 

 
 

ภาพที่ 2 การติดตั้งสเตรนเกจภายในโหลดเซลล์ 
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 2.2 วงจรแปลงสัญญาณ Load Cell Amplifier (HX711)ประกอบด้วยเครื่องขยายสัญญาณ 

วงจรแปลงแอนะล็อก เป็นดิจิตอลขนาด 24 บิต ออกแบบมาส าหรับเครื่องชั่งน้ าหนัก และการประยุกต์ใช้การ

ควบคุมอุตสาหกรรม เพ่ือเชื่อมต่อโดยตรงกับเซ็นเซอร์สะพาน มีคุณสมบัติในการตอบสนองอย่างรวดเร็วมี

ภูมิคุ้มกันต่อสัญญาณรบกวนและคุณสมบัติอื่นๆ  

 
ภาพที่ 3 ไดอะแกรมของ HX711 

 3. Arduino  คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบที่เรียกว่า Open Hardware เป็น

อุปกรณ์ที่มีแบบส่วนประกอบเป็นมาตรฐานที่เปิดเผย สามารถซื้อหาไดง่ายมีราคาถูก มีซอฟต์แวร์ให้ใช้งานฟรี 

สามารถน าไปใช้งานทั่วไปหรือแบบธุรกิจได โดยไมต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ เป็นรูปแบบที่มีข้อมูลมากที่สุดบน

อินเตอร์เน็ต ซึ่ง Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ออกแบบมาส าหรับงานที่ต้องใช้ I/O เช่น 

การควบคุมมอเตอร์ Servo หลายๆ ตัว เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4 Arduino Mega 2560 R3 

 4. เครื่องพิมพ์ (Printer) [2] เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการพิมพ์ข้อมูล เอกสารหรืองานต่างๆ ที่ท าไว้

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกมาสู่วัสดุต่างๆ ที่ต้องการ เช่น กระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์

ใบเสร็จแบบเทอร์มอล (Thermal Printer) ใช้หลักการถ่ายเทความร้อนจากหัวพิมพ์ไปยังกระดาษความร้อน

หรือกระดาษเทอร์มอล ในตัวกระดาษจะมีเคมีที่จะเกิดสี เมื่อโดนปริมาณความร้อนที่พอเหมาะ ไม่ต้องใช้

ตัวกลาง (หมึก) ในการพิมพ์ พิมพ์ได้รวดเร็ว ไม่มีเสียงดัง และไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนหมึกเมื่อ

หมึกหมด  
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ภาพที่ 5 เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal Printer) 

 5. จอ LCD (Liquid Crystal Display) [6] เป็นจอแสดงผลรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมน ามาใช้งานกับระบบ

สมองกลฝังตัวอย่างแพร่หลาย จอ LCD มีทั้งแบบแสดงผลเป็นตัวอักขระเรียกว่า Character LCD ซึ่งมีการ

ก าหนดตัวอักษรหรืออักขระที่สามารถแสดงผลไว้ได้อยู่แล้ว และแบบที่สามารถแสดงผลเป็นรูปภาพหรือ

สัญลักษณ์ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเรียกว่า Graphic LCD นอกจากนี้บางชนิดเป็นจอที่มีการผลิต

ขึ้นมาใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาดิจิตอล เครื่องคิดเลข หรือ หน้าปัดวิทยุ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 6 จอ LCD (Liquid Crystal Display) 

 6. สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง และมีน้ าหนัก

เบากว่าเพาเวอร์ซัพพลายเชิงเส้น ท างานโดยแปลงแรงดันไฟสลับความถี่ต่ าจากอินพุตให้เป็นไฟตรง จากนั้นจึง

เปลี่ยนกลับไปเป็นไฟสลับ (พัลส์) ที่ความถี่สูง แล้วส่งผ่านหม้อแปลงเพ่ือลดแรงดันลง และผ่านวงจรเรียง

กระแสและกรองแรงดันเพื่อให้ได้ไฟตรงอีกครั้งหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 องค์ประกอบพื้นฐานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย 

 7.  ค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) [5] เป็นค่าที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัว
และส่วนสูง มาเป็นตัวชี้วัดสภาวะของร่างกายว่ามีความสมดุลของน้ าหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
หรือไม่ ค่าดัชนีมวลกายสามารถค านวณได้โดยน าน้ าหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูงก าลังสอง 
(หน่วยเป็นเมตร) 

BMI = น้ าหนักตัว (kg) / ส่วนสูง2 (m) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
จ านวน 40 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี จ านวน 360 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยใช้เกณฑ์ตามตาราง Krejcie & Morgan ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 196 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องวัดดัชนีมวลกาย และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 2.1 การสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกาย มีข้ันตอนการสร้างเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 2.2.1 ศึกษาเนื้อหา จากศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการออกแบบเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 2.2.2 ออกแบบเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ไดอะแกรมการ

ท างาน และโครงสร้างของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
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  2.2.2.1 ไดอะแกรมการท างานของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย แสดงดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ่ายไฟ 12 V จากสวิตชิ่งเพาเวอร์ซับพลาย 

เข้าไปในวงจร 

โปรแกรมที่อยู่ในบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 

จะจ่าย VCC ให้เซนเซอร์และโหลดเซลล ์

เซนเซอร์ Ultrasonic Sensor  

จะท างานและส่งค่าไปยังบอร์ด 

Amplifier (HX711) 

รวมค่าจากโหลดเซลล์แต่ละตัวเข้า

ด้วยกัน 

โหลดเซลล์  load cell จะท างาน เมื่อมีวัตถุมากระท า 

ให้เกิดความเครียด ซึ่งมีค่าเป็นแอนะล็อกออกมา 

แสดงค่าออกบน

หน้าจอ 

เครื่องพิมพ์ 

การจ่ายไฟ +12V 

 Data Out  

การจ่ายไฟ +5V 

Data In 
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 2.2.2.2 โครงสร้างของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น

โครงสร้างหรือฐาน และส่วนที่เป็นตัวควบคุม แสดงดังภาพที่ 9 

    
         ก) ภาพร่างส่วนโครงสร้างหรือฐาน                       ข) ภาพร่างกล่องที่เป็นส่วนควบคุม 

ภาพที่ 9 โครงสร้างของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 2.2 สร้างแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

 2.3 การทดสอบและหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย เปรียบเทียบกับการชั่งน้ าหนัก

ด้วยเครื่องชั่งน้ าหนักมาตรฐานและการวัดส่วนสูงด้วยเครื่องวัดส่วนสูงมาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต้อง  

  2.4 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ น าเครื่องวัดดัชนีมวลกายที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นท าการแก้ไขปรับปรุงเครื่องวัดดัชนีมวลกายตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยคณะผู้วิจัยได้แก้ไขและพัฒนาส่วนของการแสดงผลให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด  

 2.5 ได้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย ที่แก้ไขและปรับปรุงแล้ว สามารถน าไปด าเนินการทดลอง

ภาคสนามต่อไปได ้

 3. การเก็บรวบข้อมูล 

 3.1 ขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ถึงกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

 3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมกับน าเครื่องวัด

ดัชนีมวลกาย ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 3.3 เมื่อทดลองใช้เสร็จแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ทันที  

เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล [1] สถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

            

ภาพที่ 10 เครื่องวัดดัชนีมวลกายและการใช้งาน 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกาย 

 คนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เครื่องวัด 
มาตรฐาน 

ส่วนสูง (ซม.) 170 168 165 178 160 172 175 162 180 177 

น้ าหนัก (กก.) 65 54 68 77 85 125 68 55 80 64 

เครื่องวัด 
ดัชนีมวลกาย 

ส่วนสูง (ซม.) 170 168 165 178 159 172 175 161 180 177 
น้ าหนัก (กก.) 65 54 68 77 85 125 68 55 80 64 

% ผิดพลาด 
ส่วนสูง (ซม.) 0 0 0 0 0.63 0 0 0.62 0 0 
น้ าหนัก (กก.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

* หมายเหตุ  % ผิดพลาด = [(ค่าเครื่องวัดดัชนีมวลกาย – ค่าเครื่องวัดมาตรฐาน) / ค่าเครื่องวัดมาตรฐาน] x 100 

 

 2. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย คณะผู้วิจัยได้น าอุปกรณ์ดังกล่าวไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประเมินคุณภาพ ซึ่งได้ผลปรากฏในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 
 (X̅) 

S.D ระดับ 

1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.78 0.78 มากที่สุด 
2 รูปแบบเหมาะสม 4.67 0.62 มากที่สุด 

3 ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 4.47 0.47 มาก 

4 ง่ายต่อการใช้งาน 3.72 0.58 มาก 
5 บ ารุงรักษาง่าย  4.52 0.83 มากที่สุด 

6 เคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.67 0.74 มากที่สุด 

7 คุณภาพของวัสดุที่จัดท าสิ่งประดิษฐ์ 4.59 0.87 มากที่สุด 
8 สามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

9 ต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ 4.33 0.79 มาก 
10 ประโยชน์การใช้งานในด้านการแพทย์และชีวอนามัย 4.67 0.67 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.57 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข ปรากฏว่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.53 โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านสามารถท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นใน

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.78 และด้านรูปแบบเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 

ตามล าดับ 

 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อ
เครื่องวัดดัชนีมวลกาย ที่สร้างขึ้น ซึ่งได้ผลปรากฏในตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 
ตารางที่ 3 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

 คร ู 20 10.20 
 นักศึกษา   

ปวส. 1 
ปวส. 2 

78 
98 

39.80 
50.00 

รวม 196 100 
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 จากตารางที่ 3 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ปวส. 2 จ านวน 98 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ นักศึกษา ปวส. 1 จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 และครู จ านวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยผู้ใช้งาน 

ข้อที่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
 (X̅) 

S.D ความหมาย 

1 รูปแบบเหมาะสม 4.60 0.52 มากที่สุด 

2 ความปลอดภัยในการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ 4.50 0.71 มากที่สุด 

3 ง่ายต่อการใช้งาน 4.60 0.52 มากที่สุด 
4 บ ารุงรักษาง่าย  4.40 0.84 มาก 

5 เคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.55 0.71 มากที่สุด 

6 คุณภาพของวัสดุที่จัดท าสิ่งประดิษฐ์ 4.50 0.53 มากที่สุด 
7 สามารถท างานได้จริง 4.70 0.68 มากที่สุด 

8 ราคาไมแ่พง 4.30 0.48 มาก 
รวม 4.51 0.60 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยผู้ใช้งาน ปรากฏ

ว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.51 โดย

เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านสามารถท างานได้จริง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 

รองลงมาคือ ด้านรูปแบบเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านเคลื่อนย้ายได้

สะดวก มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.55 ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและทดสอบการหาประสิทธิภาพเครื่องวัดดัชนีมวลกาย พบว่าสามารถชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง และค านวณค่าดัชนีมวลกาย ได้ในเครื่องเดียว รวมทั้งบันทึกและพิมพ์ค่าได้ทันที พร้อมเสียงให้
ค าแนะน าข้ันตอนโดยอัตโนมัติ ท าให้สะดวกและไม่เกิดความล่าช้า 

2. ผลการทดสอบคุณภาพของเครื่องวัดดัชนีมวลกาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

พบว่ามีระดับความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นที่สอดคล้องกัน  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องวัดดัชนีมวลกาย พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์

มากที่สุด  
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 เครื่องวัดดัชนีมวลกาย ได้ด าเนินการสร้างหลายขั้นตอนอย่างมีระบบ มีการออกแบบให้มีรูปร่าง ขนาด

เหมาะสม รวมทั้งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข ก่อนที่จะน าไปใช้งาน

สามารถน าไปชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมทั้งบันทึกและพิมพ์ค่าได้ใน

เครื่องเดียว ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ เพ่ือให้เครื่องวัดดัชนีมวลกายสามารถท างานได้โดยไม่ต้อง

มีผู้ดูแล ควรให้เครื่องเข้าสู่โหมดพักตนเอง (Sleep) เมื่อไม่มีผู้ใช้งานระยะเวลาหนึ่ง และพร้อมเข้าสู่โหมด

ท างานได้ในทันท ี

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการออกแบบการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการวัดส่วนสูง เนื่องจากรูปทรงของ

ศีรษะ และความไม่นิ่งของผู้ใช้บริการ โดยอาจใช้เซนเซอร์แบบอินฟราเรดร่วมด้วย 

 2.2 ออกแบบรูปทรงให้สวยงาม แข็งแรง และมีขนาดเหมาะสมเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการงานบริษัทรบัเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธาน ี
FACTORS AFFECTING MANAGEMENT OF SMALL CONSTRUCTION CONTRACTOR 

COMPANIES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE 
 

ธนกฤต สมคะเนย์ 1 กิติศักด์ิ  แนวบุตร2  เรืองชัย เขียวสด3  ธนัท ทวีวัฒนา4 และ ทักษิณา ชมจันทร์5  
Tanakrit Somkanae 1 Kitisak neawbud2 Raungchai Khiawsod3 Thanat Taveevatana4 Thaksina Chomchan5 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ห้องที่จดทะเบียนนิติบุคคลทุน 
การจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท จดทะเบียนนิติบุคคลช่วงอายุจดทะเบียน 0-2 ปี จ านวน 47 ราย เป็นห้าง 
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยและการก่อสร้างอาคาร ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง จากจ านวนข้อมูลที่จดทะเบียนนิติบุคคลส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด 3,222 
ราย รวมที่ยังด าเนินประกอบกิจการและยกเลิกกิจการไปแล้ว ผลการวิจัยในส่วนที่ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กมากที่สุด คือปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด (X ̅= 
4.35, SD = 0.94) รองลงมา คือปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ (X ̅= 4.28, SD = 0.97) ปัจจัยด้านกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติงาน (X ̅= 4.17, SD = 0.86) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ พบว่า โอกาสที่บริษัท
รับเหมาจะขยายกิจการได้มากที่สุดคือการรับงานภาคเอกชน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเงินงวดงานที่สั้นและสามารถ
หมุนเวียนเงินทุนในสภาพที่คล่องตัวมากกว่าภาคงานรัฐที่มีการลงทุนเป็นจ านวนมากและการเบิกจ่ายงวดงานช้าท า
ให้เกิดปัญหาการติดขัดในการด าเนินการและขาดทุน 
ค าส าคัญ :ปัจจัย, ผลกระทบ, ธุรกิจขนาดเล็ก 
 
1 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 
2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี 
3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 
4 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัดอุบลราชธานี 
5 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 
1 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4 Ubonratchathani Technical College 
2 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4 Ubonratchathani Technical College 
3 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4 Det Udom Technical College Ubonratchathani 
4 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4 
5 Institute of Vocational education  Northeastern Region 4 Det Udom Technical College Ubonratchathani 
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Abstract 
 This research objective was to :  study the factors affecting management of small 
construction contractor companies in in Ubonratchathani province.  The sampling groups was 
: not over 1 million bath entity registration company, 0 - 2 years registration for 47 companies. 
They were non residential and building construction entity registration companies.  Acquired 
by specific selection, based on the data in Ubonratchathani province. Commercial Office, then 
were 3,223 companies included on recently and concealed companies.  The results found 
that, the factors affecting management of small construction contractor companies were the 
human factor (X ̅= 4.35, SD = 0.94) then, materials and tools (X ̅ = 4.28, SD = 0.97) and the 
factor of processing and strategies (X ̅= 4.17, SD = 0.86). The analysis of quality data interview 
paper, found that the private work was better than government, because they would get 
payment faster, than they have the money to invest. The government payment was slow and 
caused problem of work operation and loss. 
 
Keywords : Factors, Impact, Small business 
 
บทน า 
  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย  เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย  อาทิ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง  และกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจานวนมาก จึงเกิดการแข่งขันใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่เริ่มต้นในธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจ  การด าเนินธุรกิจต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรวมกัน จึงจะเกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจจะขาด
ปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่งไม่ได้ โดยทั่วไปปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจมี 4 ประการ (4M) ได้แก่ คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ผู้ท าธุรกิจก่อสร้างต้องมาพร้อมความ
น่าเชื่อถือและคุณภาพของผลงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บริษัทอยู่รอดในวงการก่อสร้าง  
 สมประวิณ มันประเสริฐ และคณะ (2561) ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จ านวนมากกว่า 80,000 ราย โดยในจ านวนนี้มีสัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่เพียง1% แต่กลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีส่วนแบ่งตลาดสูงราว 25% ของมูลค่าก่อสร้างทั้งหมดโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก คอนกรีต และซีเมนต์ ประมาณ 60% ของต้นทุน
รวม ค่าจ้างแรงงาน 20% และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อีก 20% ทั้งนี้ โดยปกติราคาของวัสดุก่อสร้างจะแปรผันตาม
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (โดยเฉพาะกลุ่มโลหะ) และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ปัจจัยเสี่ยงของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบของ
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ประเทศที่เข้าไปรับงานก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง (โดยเฉพาะราคาในกลุ่มเหล็กก่อสร้าง 
ซึ่งค่อนข้างผันผวนมากกว่าวัสดุก่อสร้างประเภทอ่ืน) และปัญหาแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ยังมี
ทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นห้างที่จดทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดอุบลราชธานี 3,233 ราย ที่
เป็นห้างที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่พ่ีพักอาศัยและการก่อสร้างอาคารที่พัก
อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นห้างที่จดทะเบียนนิติบุคคลทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท
จดทะเบียนนิติบุคคลช่วงอายุจดทะเบียน 0-2 ปี จ านวน 47 ราย ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ธันวาคม 2561 
 
วรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง   
 การวิจัยในครั้งนี้ท าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยใช้ในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับ เหมา

ก่อสร้างขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานีมีรายละเอียดดังน าเสนอต่อไปนี้ 

 งานวิจัยโดย สัมพันธ์ โยธกุลสิริ (2550) เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ ท าการศึกษาโดยวิธีใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัจจัย

ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจากผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 108 ราย แล้วน า

ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์หาระดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนและ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างจ านวน

มากในจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับเหมาขนาดค่อนข้างเล็ก ที่มีเงินทุนหมุนเวียนต่ ากว่า 5 ล้านบาท มักมีปัญหา

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนจัดการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องเงินทุนไม่เพียงพอ

ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการก่อให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง ดังนั้นควรจะมีการก าหนดแผนและมาตรการ

แก้ไขปัญหาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันในรูปสมาคมผู้รับเหมา

เพ่ือให้เป็นองค์กรกลางส าหรับช่วยเหลือกัน 2) สถาบันการศึกษาควรจัดหลักสูตรเฉพาะเพ่ือบรรยายให้ความรู้ 

หรือการฝึกอบรมบุคลาการให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ 3) หน่วยงานรัฐควรก าหนดรูปแบบสัญญาก่อสร้างให้
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ยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมมีมาตรการช่วยเหลือผู้รับเหมาให้มีสภาพคล่อง เช่น ก าหนดเงินงวด เงินประกันต่างๆ ให้

เหมาะสม 

 อเนก ทรรศนาการ (2560) โอกาส และอุปสรรคมักเกิดขึ้นพร้อมกัน ในสถานการณ์เดียวกันสร้างทั้ง

โอกาสและอุปสรรคให้เกิดขึ้น บางสถานการณ์เป็นปัญหา เป็นอุปสรรคกับเรา แต่กลายเป็นโอกาสของคนอ่ืนๆ 

บางสถานการณ์ก็สลับข้างกัน ตัวอย่าง เช่น สถานการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซา กิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

จ านวนหนึ่งปิดตัว แม้งานมีน้อยลงแต่คู่แข่งก็มีน้อยลงเช่นกัน สถานการณ์ เศรษฐกิจซบเซา การซื้อบ้านใหม่

ลดลง แม้การซ่อมแซมบ้านอาจเลื่อนเวลาออกไปบ้าง แต่ก็มีส่วนที่จ าเป็นต้องซ่อมดังนั้นลูกค้าในส่วนนี้จึงมี

อย่างต่อ เนื่องใน ส่วนนี้สร้างโอกาสมากกว่าอุปสรรค์ ส่วนสถานการณ์ที่สร้างอุปสรรคมากกว่าโอกาส คือ 

อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เริ่มล้นตลาด งานก่อสร้างใหม่ๆ ลดลงตามกลไกตลาด ขณะที่สถาบันการเงินเข้มงวด

ด้านการปล่อยสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างใหม่ๆ ลดลงอุปสรรค อีกข้อหนึ่งคือ ระยะเวลาท างาน

ก่อสร้างยาวนานอาจท าให้กิจการรับเหมาก่อสร้างมีความเสี่ยงด้านราคาวัสดุก่อสร้างที่ผันผวน โดยเฉพาะการ

ขึ้นราคามากกว่าประมาณราคาเอาไว้ อาจขาดทุนได้ ขณะเดียวกันหาวัสดุก่อสร้างราคาลดลงก็มีโอกาสได้ก าไร

เพ่ิม  ในสถานการณ์เดียวกัน ย่อมสร้างทั้งโอกาสและอุปสรรค์ บางสถานการณ์อุปสรรคมากกว่า บางครั้ง

โอกาสก็มากกว่า ด้านนี้เป็นปัจจัยภายนอก ความสามารถในการช่วงชิงโอกาส แก้ไขอุปสรรคขึ้นอยู่กับก าลัง

ของแต่กิจการ จุดอ่อนจุดแข็งธุรกิจ และที่ส าคัญคือการเตรียมพร้อม และฝีมือด้านการบริหารจัดการประการ 

แรก นอกจากความรู้ทักษะด้านช่างต่างๆ ที่จ าเป็นในการท ากิจการรับเหมาก่อสร้างแล้ว ต้องเพ่ิมความรู้

ความสามารถด้านบริหารธุรกิจบริหาร รู้สภาพธุรกิจบริการ และต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันเสมอ

ประการ ที่สอง ต้องมีมาตรการที่ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ สร้างสรรค์โอกาสให้คนร่วมงาน

มีส่วนร่วมในธุรกิจ กิจการโตคนเติบโตทั้งรายได้และฐานะทางสังคมประการ ที่สาม ศึกษากฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เน้นกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่แล้วให้ครบถ้วน รวมทั้งระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของท้องถิ่น และเฉพาะพ้ืนที่ นอกจากนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายใหม่ๆ ที่จะมี

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ประการ ที่สี่ ต้องมีแบบแผนธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในด้านการ

เติบโตของกิจการ การเติบโตของเพ่ือนร่วมงาน ต้องค านึงอยู่เสมอว่า เมื่อเป็นเจ้าของกิจการ เท่ากับต้อง

รับผิดชอบทั้งกิจการและเพ่ือนร่วมงาน พนังงาน ต้องท าให้กิจการมีอนาคต พนักงานมีอนาคต และเห็นภาพ

ชัดเจนน่าเชื่อถือ การเดินทางร่วมกันจึงราบรื่นต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาการเข้าออกงานบ่อประการ ที่ห้า สร้างจุด

แข็งด้านการตลาดโดยวางน้ าหนักแรกอยู่ที่ลูกค้า ดังนั้นต้องให้บริการที่ดี เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ มิใช่มองว่า

ผู้ใช้บริการไม่ค่อยรู้และเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นต้องมีมาตรฐานค่าบริการที่แน่นอน ก าหนดชื่อ

ธุรกิจที่สื่อถึงฝีมือและความซื่อสัตย์ตรงไปในมาในงานบริการ ขณะเดียวกันต้องสร้างความสะดวกในการติดต่อ

กับลูกค้า ตั้งแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้ไลน์ในการติดต่อฝากข้อความ การใช้อีเมล์สื่อสารเอกสาร เป็น
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ต้น ส่วนการสร้างความน่าเชื่อถือต้องมีทั้งการเผยแพร่ผลงาน การมีสถานที่ท างานที่เหมาะสมกับกิจการ 

รวมทั้งอาจใช้เฟสบุ๊ค (เพจ) หรือโซเซียลมีเดียอ่ืนๆ มาสนับสนุนตามความเหมาะสม 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาข้อมูลทั้งในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนที่เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น  3 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อปัจจัยในแต่ละด้านที่เป็นสาเหตุให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านทุน
ทรัพย์ ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ ปัจจัยด้านกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน แบบสอบถามความคิดเห็นเป็น
แบบRating Scale 5 ระดับ คือ มากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน มากเท่ากับ 4 คะแนน ปานกลางเท่ากับ 3 คะแนน
น้อยเท่ากับ 2 คะแนน และน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้รับเหมาถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  ท าการเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูล
ที่สถานประกอบการตามท่ีบันทึกทะเบียนข้อมูลนิติบุคคลและเบอร์โทรศัพท์ 
 
 
 

การจัดการบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง

ขนาดเลก็

ปัจจยัดา้น

ทรัพยากรมนุษย์

ปัจจยัดา้น

ทุนทรัพย์
ปัจจยัดา้นวสัดุและ

อุปกรณ์

ปัจจยัดา้น
กระบวนการและ

วธีิปฏิบติังาน
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การแปลความหมายใช้เกณฑ์ของ (บุญชม, 2545)และข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัท
รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 47 ราย
แบ่งเป็นเพศชาย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  รับงานในส่วนภาคเอกชนเป็นหลัก 47 ราย คิดเป็นร้อยละ
100.00 
 ตอนที ่2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมแต่ละด้านของปัจจัยแสดงในตารางที่ 1  
 ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัด
อุบลราชธานีในแต่ละด้าน 

ล าดับ ปัจจัย �̅� S.D.  แปลผล 
1 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 4.35 0.94 มาก 
2 ปัจจัยด้านทุนทรัพย์ 4.12 1.21 มาก 
3 ปัจจัยด้านวัสดุและอุปกรณ์ 4.28 0.97 มาก 
4 ปัจจัยด้านกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน 4.17 0.86 มาก 

รวม 4.23 0.99 มาก 

 
 จากตารางที่1 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างมีความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลผลกระทบต่อการจัดการ

บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพกราฟอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( �̅� = 4.23, 

S.D.=0.99) โดยปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดเท่ากับ (�̅� = 4.35) รองลงมา คือปัจจัยด้านวัสดุและ

อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.28) ปัจจัยด้านกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.17) 
 ตอนที ่3 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กส่วนมากจะรับงานในส่วนของภาคเอกชนมากกว่า

งานของรัฐเนื่องจากการแข่งขันของกลุ่มผู้รับเหมาในจังหวัดอุบลฯและกลุ่มผู้รับเหมาจังหวัดข้างเคียงรวมถึงผู้ที่

มีอิทธิพลในท้องที่จึงไม่สามารถเข้าถึงงานของภาครัฐได้ มีการแข่งขันประกวดราคาที่ต่ ามากจึงท าให้บริษัท

รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่พ่ึงท าธุรกิจก่อสร้างมีความเสี่ยงและโอกาสที่จะขยายกิจการให้เติบโตในภาคส่วน

งานของรัฐเป็นสิ่งที่ยาก ในส่วนของภาคงานเอกชนเนื่องจากมีผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่จ านวนทั้งที่จด

ทะเบียนนิติบุคคลและที่เป็นช่างพ้ืนที่มารับเหมาเองจึงท าให้ลูกค้ามีทางเลือกที่มากขึ้นลูกค้าที่มาเสนองานมี

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  27



ความต้องการงานที่มีคุณภาพและราคาถูก บริษัทรับเหมาก่อสร้างจึงต้องมีกลยุทธ์ในการตลาดเพ่ือเปิดโอกาสที่

จะรับงานก่อสร้างและมีมูลค่าของงานที่ไม่ต่ าเกินไป รวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดทางบริษัท

รับเหมาต้องมีการพัฒนาช่างฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะด้าน สิ่งที่บริษัทขนาดเล็กที่ประสบปัญหาด้าน

แรงงานมากที่สุดคือช่วงเร่งงานจะจบงวดงานคนงานชอบหยุดงานซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ยากเนื่องจากช่างเป็นคน

ท้องที่มีเทศกาลประจ าท้องที่มีมากโดยเฉพาะงานบุญต่างๆซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนภาคอีสานและการที่จะน า

แรงงานต่างด้าวมาท างานโดยถูกกฎหมายเป็นการลงทุนที่สูงไม่คุ้มค่าและยากในการท าเอกสารในท้องที่

ส่วนมากจึงเกิดปัญหาแรงงานเถื่อน 

 โอกาสที่บริษัทรับเหมาจะขยายกิจการได้มากที่สุดคือการรับงานภาคเอกชนเนื่องจากมีการเบิกจ่าย
เงินงวดงานที่สั้นและสามารถหมุนเวียนเงินทุนในสภาพที่คล่องตัวมากว่าภาคงานของรัฐที่มีการลงทุนเป็น
จ านวนมากและการเบิกจ่ายงวดงานช้าท าให้เกิดการติดขัดขาดทุน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนสัมภาษณ์ พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กส่วนมากจะรับงานในส่วน
ของภาคเอกชนให้เติบโตในภาคส่วนงานของรัฐเป็นสิ่งที่ยาก มากกว่างานของรัฐเนื่องจากการแข่งขันของกลุ่ม
ผู้รับเหมาในจังหวัดอุบลฯและกลุ่มผู้รับเหมาจังหวัดข้างเคียงรวมถึงผู้ที่มีอิทธิพลในท้องที่จึงไม่สามารถเข้าถึง
งานของภาครัฐได้ มีการแข่งขันประกวดราคาที่ต่ ามากจึงท าให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่เริ่มต้นท า
ธุรกิจก่อสร้างได้ไม่นานมีความเสี่ยงและโอกาสที่จะขยายกิจการมีน้อย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ปัจจัย

ที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (�̅� = 4.34) รองลงมาปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (�̅� = 

4.34) และปัจจัยกระบวนการและปฏิบัติงาน (�̅� = 4.17) และปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านทุน

ทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.12) ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัย ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบมากในการ

จัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีปัญหาช่างฝีมือต้องมีการพัฒนาทักษะให้เป็นตามเทคโนโลยี วัสดุ

อุปกรณ์เครื่องมือในการท างานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดและมีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ในการวางแผนจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ (งานวิจัยโดย สัมพันธ์ โยธกุลสิริ,2550)   

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัย ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กใน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบมาก ดังนั้นแนวทางการอบรมบุคลากรก่อนปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เข้าใจในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เป็นส่วนส าคัญในการก่อสร้างของผู้รับเหมาขนาดเล็ก การแบ่งจัดสรรอุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านขั้นตอนปฏิบัติงานของลูกจ้างในบริษัท ต้องตรวจสอบฝีมือการท างาน
ของลูกจ้างก่อน เพ่ือไม่ให้งานล่าช้ากว่างานที่ก าหนดไว้ในแผนงานก่อสร้าง 

4. ระดับผู้บริหาร บริษัทต้องปรับตัวในด้านทุนของธุรกิจ เพ่ือจะได้ไม่ประสบปัญหาการขาดทุน ใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและมีผลกระทบต่อบริษัทขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ท าการวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆที่จะให้ความร่วมมือจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รวมทั้งวิเคราะห์ ค้นหาปัจจัย
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นปัจจัย ให้สามารถแก้ไขปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการบริษัทรับเหมาขนาด
เล็กได ้
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น. 

[2] อเนก  ทรรศนาการ.(2560),ข้อดี ข้อด้อย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โอกาสเติบโต,2 ธันวาคม 2561,               

http://www.consmag.com /th/articles/13158-ข้อดี-ข้อด้อย-ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง-โอกาสเติบโต 

[3] สัมพันธ์ โยธกุลสิริ.(2550),ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัด

เชียงใหม่, 2 ธันวาคม 2561,http://civil.eng.cmu.ac.th/research/in/2550/271 

[4] สมประวิณ มันประเสริฐและคณะ(2561),แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง2561-2563, 3 ธันวาคม 2561, 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/7f57f5b7-189a-4db0-ac25-

b31d23c6741c/IO_Construction_Contractor_2018_TH.aspx 

[5] กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 3 ธันวาคม 2561, http://datawarehouse.dbd.go.th/searchJuristicInfo 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  29



การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

A STUDY OF USING THE INFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT OF 
ELECTRONIC TECHNOLOGY STUDENTS SARABURI TECHNICAL COLLEGE 

 
นายยงยุทธ์  จันทรัตน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จดัการของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ าแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน อาจารย์ผู้สอน 10 คนและนักศึกษา 17 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหา
ค่าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ F-test ผลการวิจัย พบว่า  การใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อยู่ในระดับ
ปานกลาง และบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบสารสนเทศในการ
การบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีไม่แตกต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Abstract 

This research aims to study the use information systems management of electronic 
technology students Saraburi Technical College and comparing the use of an information 
system in electronic Technology student management according to the views of educational 
personnel and learners 

The sample group used in this research was the teachers responsible for the curriculum 
instructors and students in the Graduate Technology Program Electronics Technology 
(Continuing), 5 responsible teachers, 10 instructors and 17 students, totaling 32 people.  
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The Tools used for collecting data was 5 level scale questionnaire with additional 
which were open – ended.  Data analysis using a computer program for percentage, mean ( X

) standard deviation (S.D.) and t-test, F-test 

 
บทน า 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามีบทบาทมากในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการบริหาร และการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งผู้บริหารการศึกษา
จะต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย ประกอบการตัดสินใจของการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศจ าเป็นจะต้องมี
ขั้นตอนของการวางแผน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี เพ่ือท าให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

มีความรู้ความสามารถที่จะเสาะแสวงหาวิเคราะห์ และการจัดสรรให้มีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และการปรับประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารส าหรับแก้ปัญหาที่เผชิญ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการผลิต พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดสระบุรี ได้เห็นความส าคัญและ
จ าเป็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาส และกระจายโอกาส การเข้าถึง การประมวล
ความรู้ และแหล่งวิทยาการ เป็นการสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน การบริหารงาน
และการบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน หรือระหว่างบุคคล 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ของ
นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ตามความคิดเห็นของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร, อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับภาระงาน และการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   
 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่  แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้
ศึกษาระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2549 และศึกษา
จากเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนวทางของกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้แล้วสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือการศึกษาการศึกษาการใช้ระบบ
สารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีครั้งนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากร และกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนีค้ือ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  อาจารย์ผู้สอน 10 คน
และนักศึกษา 17 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน  

         ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม  

  ลักษณะทั่วไปของบุคลากร 

1. ต าแหน่งหน้าที่ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ     

หลักสูตร 
 1.2 อาจารย์ผู้สอน 

 1.3 นักศึกษา 

การใช้ระบบสารสนเทศใน

การบริหารจัดการ 4 ด้าน 

ได้แก่ 

1. ด้านหลักสูตร  

2. ด้านการเรียน การสอน   

3. ด้านวัดประเมินผล   

4. ด้านทะเบียน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประเภทและลักษณะเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของบุคลากร มีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ( Rating Scale )ตามวิธีของ Likert Scale มีค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ  
 1. ด้านหลักสูตร  

2. ด้านการเรียน การสอน   
3. ด้านวัดประเมินผล   
4. ด้านทะเบียน 
ซึ่งในแต่ละด้านจะมีประเด็นในการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ  3 ประเด็น  

คือ 1.การใช้ฮาร์ดแวร์ , 2.การใช้ซอฟแวร์  และ 3.การใช้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยข้อค าถาม 
แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับแต่ละระดับมีค่าเลขก ากับเกณฑ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามมาครบแล้ว เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ คือ 

1) ตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ  
2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

          3) การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของ
นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 )  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

เพ่ือวิเคราะห์สถิติโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 1 ร้อยละ, 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต,3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
สถิติทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่  
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       1) สถิติทดสอบที (t-test )  
       2) สถิติทดสอบเอฟ (F-test )   
ในกรณีที่ค่า F มีนัยส าคัญท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe´s Method) 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของ    
             นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ X  S.D. การแปลผล อันดับ 
1. ด้านหลักสูตร   3.38 1.00 ปานกลาง 4 
2. ด้านการเรียน การสอน   3.50 1.18 ปานกลาง 1 
3. ด้านการวัดประเมินผล   3.46 1.20 ปานกลาง 3 
4. ด้านทะเบียน   3.49 1.17 ปานกลาง 2 

รวม 3.36 0.86 ปานกลาง - 

 
 จากตาราง 1 พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.36)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยจัดเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้  

1.ด้านการเรียน การสอน   อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ( X = 3.50 )   
2.ด้านทะเบียน    อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ( X = 3.49 )      
3.ด้านวัดประเมินผล  อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ( X = 3.46)    
4. ด้านหลักสูตร   อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  ( X = 3.38 ) 

 ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านหลักสูตร ผลปรากฏดังแสดงตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านหลักสูตร 
 
 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านหลักสูตร X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล 3.72 1.03 มาก 3 

2. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับรับ-ส่งเอกสาร      
    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.33 1.20 ปานกลาง 10 
3. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสื่อสาร (IP     
    Phone/Video Conference)      3.03 1.18 ปานกลาง 17 
4. การติดตั้งระบบ LAN / Network 3.56 1.22 มาก 5 

5.  การติดตั้ง Access point (wireless lan) 3.24 1.22 ปานกลาง 11 

5. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการบันทึกข้อมูล   
นักเรียนโปรแกรมการเรียน หลักสูตร งานวิจัย สื่อการเรียน  การสอน 
ฯลฯ 3.62 1.19 มาก 4 

6. โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร       
การค านวณ    จัดเก็บข้อมูล และการน าเสนอผลงาน ได้แก่ 
โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, 
Microsoft Power point ฯลฯ 4.08 1.06 มาก 1 

7. โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม      
ได้แก่Autocad, Orcad, Solid work Pspice  Microsoft  ฯลฯ 3.09 1.25 ปานกลาง 16 

8. โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม 
ไ ด้ แ ก่Autocad,  Orcad, Solid work Pspice  Microsoft visio   
ฯลฯ 3.51 1.03 มาก 7 

9 .  โปรแกรมส า เร็ จรูปประเภทตกแต่ งรู ปภาพได้แก่  Adobe  
Photoshop,Corel Draw,Page Makerฯลฯ ช่ วย ในการจั ดท า
เอกสาร  สื่อการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน 3.10 1.26 ปานกลาง 15 

10. โปรแกรมส าเร็จรูปหลายประเภท ได้แก่ เพ่ือสร้างสื่อการ  เรียน
การสอน ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI:Computer Assisted 
Instrution) ได้แก่  Authorware, Photoshop, Movie  Maker  3.15 1.21 ปานกลาง 13 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านหลักสูตร X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

11 .  โ ป ร แกรมส า เ ร็ จ รู ป ส ร้ า ง เ ว็ บ เ พจ   ออกแบบ เ ว็ บ เพจ  
ได้แก่MacromediaFlash, Dreamweaver, Front Page ฯลฯ 3.10 1.15 ปานกลาง 15 

12. การใช้อินเตอร์เน็ท และอีเมล์ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน / หน่วยงาน
ภายใน / หน่วยงานภายนอก 3.51 1.23 มาก 7 

13. โปรแกรมที่สร้าง  หรือพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง เ พ่ือใช้ ใน 
กระบวนการ   เรียนการสอน งานทะเบียน วัดผล ฯลฯ 3.13 1.28 ปานกลาง 14 

14.โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานวิจัย     เช่น โปรแกรม SPSS 3.16 1.23 ปานกลาง 12 

15.โปรแกรมส าเร็จรูปที่จัดหาส าหรับข้อมูลนักเรียน หลักสูตร การวัด
ประเมินผล จัดท าตารางสอน ฯลฯ 3.54 1.23 มาก 6 

16.มีผู้จัดการระบบ (System Manager) ส าหรับวางนโยบายการ  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.34 1.15 ปานกลาง 9 

17.มีนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ส าหรับ    ศึกษาระบบงาน
เดิม  ระบบงานใหม่ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เพ่ือ
มอบหมาย  ให้โปรแกรมเมอร์ด าเนินการ  ต่อไป 2.99 1.23 ปานกลาง 18 

18.มีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ส าหรับเขียนโปรแกรม  ส าหรับ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการ 2.97 1.26 ปานกลาง 19 

19. มีผู้ใช้ (User) ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานโปรแกรม
ต่างๆ 3.73 1.12 มาก 2 

20. มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.45 1.20 ปานกลาง 8 

รวม 3.38 1.00 ปานกลาง - 

 
 จากตาราง 2 พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.38 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ข้อแรก คือ  

1.โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การค านวณ  จัดเก็บข้อมูล และการ
น าเสนอผลงาน ได้แก่  โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft 
Power point ฯลฯ  
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2. มีผู้ใช้ (User) ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานโปรแกรมต่างๆ  
3.การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล  
 
ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านการเรียน การสอน  ผลปรากฏดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ด้านการเรียน การสอน 

ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ 
ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ด้านการ
เรียน การสอน  ผลปรากฏดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหาร
จัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   
ด้านการเรียน การสอน 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านการเรียน การสอน 

X  S.D. 
การแปล

ผล 
อันดับ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล 3.85 0.98 มาก 2 
2. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับรับ-ส่งเอกสาร  ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 3.44 1.11 ปานกลาง 10 
3. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสื่อสาร ( IP 

Phone/Video Conference)  3.16 1.20 ปานกลาง 15 
4. การติดตั้งระบบ LAN / Network 3.65 1.17 มาก 6 

5.  การติดตั้ง Access point (wireless lan) 3.34 1.22 ปานกลาง 14 

6. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการบันทึกข้อมูล นักเรียน
โปรแกรมการเรียน หลักสูตร งานวิจัย สื่อการเรียน  การสอน ฯลฯ 3.66 1.07 มาก 5 

7. โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การ
ค านวณ  จัดเก็บข้อมูล และการน าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft 
Power point ฯลฯ 3.85 0.98 มาก 2 

8. โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม ได้แก่  
Autocad,  Orcad, Solid work Pspice  Microsoft visio ฯลฯ 4.11 1.03 มาก 1 

 
     

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  37



 
ตาราง 3  (ต่อ)     

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านการเรียน การสอน X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

9.โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทตกแต่งรูปภาพได้แก่ Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Page Maker ฯลฯ ช่วยในการจัดท าเอกสาร  สื่อการ
เรียนการสอน การน าเสนอผลงาน 3.42 1.19 ปานกลาง 11 

10. โปรแกรมส าเร็จรูปหลายประเภท ได้แก่ เพ่ือสร้างสื่อการ เรียนการ
สอน  ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI:Computer Assisted 
Instrution)ได้แก่Authorware,  Photoshop, Movie  Maker ฯลฯ 3.49 1.20 ปานกลาง 9 

11.  โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเว็บเพจ  ออกแบบเว็บเพจ ได้แก่ 
Macromedia Flash, Dreamweaver, Front Page ฯลฯ 3.59 1.18 มาก 7 

12. การใช้อินเตอร์เน็ท และอีเมล์ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน / หน่วยงาน
ภายใน / หน่วยงานภายนอก 3.42 1.20 ปานกลาง 11 

13. โปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง เพ่ือใช้ใน กระบวนการ    
เรียนการสอน งานทะเบียน วัดผล ฯลฯ 3.79 1.12 มาก 4 

14. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน
วิจัย     เช่น โปรแกรม SPSS 3.34 1.26 ปานกลาง 14 

15. โปรแกรมส าเร็จรูปที่จัดหาส าหรับข้อมูลนักเรียน หลักสูตร การวัด
ประเมินผล จัดท าตารางสอน ฯลฯ 3.35 1.25 ปานกลาง 13 

16. มีผู้จัดการระบบ (System Manager) ส าหรับวางนโยบายการ         ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.50 1.20 ปานกลาง 8 

17. มีนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ส าหรับศึกษาระบบงานเดิม  
ระบบงานใหม่ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เพ่ือมอบหมาย  
ให้โปรแกรมเมอร์ด าเนินการ  ต่อไป 3.39 1.18 ปานกลาง 12 

18. มีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ส าหรับเขียนโปรแกรมส าหรับระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการ 3.02 1.24 ปานกลาง 17 

19. มีผู้ใช้ (User) ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานโปรแกรมต่างๆ 3.09 1.30 ปานกลาง 16 
20. มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3.81 1.10 มาก 3 
รวม 3.50 1.18 ปานกลาง - 
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จากตาราง 3 พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านการเรียน การสอน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.50 ) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ข้อแรก คือ 

1.โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม ได้แก่Autocad, Orcad, Solid work 
Pspice  Microsoft visio ฯลฯ  

2.โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การค านวณ จัดเก็บข้อมูล และการ
น าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft Power point 
ฯลฯ  

3.การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล  
 
 ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านวัดประเมินผล  ผลปรากฏดังแสดงตาราง 4 
ตาราง 4   ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   ด้านวัดประเมินผล   
 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านวัดประเมินผล X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล 3.73 1.00 มาก 2 
2. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับรับ -ส่งเอกสาร  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.33 1.17 ปานกลาง 9 
3. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสื่อสาร ( IP 

Phone/Video Conference) 3.05 1.21 ปานกลาง 16 
4. การติดตั้งระบบ LAN / Network 3.60 1.19 มาก 4 

6. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการบันทึกข้อมูล  นักเรียน
โปรแกรมการเรียน หลักสูตร งานวิจัย สื่อการเรียน  การสอน ฯลฯ 3.59 1.16 มาก 5 

7. โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การ
ค านวณ    จัดเก็บข้อมูล และการน าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft 
Power point ฯลฯ 3.73 1.00 มาก 2 

8. โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม 
ไ ด้ แ ก่Autocad,  Orcad, Solid work Pspice  Microsoft visio 
ฯลฯ 4.01 1.03 มาก 1 
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ตาราง 4  (ต่อ)     

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
ด้านวัดประเมินผล X  S.D. 

การแปล
ผล อันดับ 

9 .  โปรแกรมส า เร็ จรูปประเภทตกแต่ งรู ปภาพได้แก่  Adobe 
Photoshop,Corel Draw,Page Makerฯลฯ ช่ วย ในการจั ดท า
เอกสาร  สื่อการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน 3.06 1.18 ปานกลาง 15 

10. โปรแกรมส าเร็จรูปหลายประเภท ได้แก่ เพ่ือสร้างสื่อการ เรียนการ
สอน ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI:Computer Assisted 
Instrution) ได้แก่ Authorware, Photoshop, Movie Maker ฯลฯ 3.05 1.24 ปานกลาง 16 

1 1 .  โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป ส ร้ า ง เ ว็ บ เ พ จ  ออก แ บ บ เ ว็ บ เ พ จ 
ได้แก่Macromedia Flash, Dreamweaver, Front Page ฯลฯ 3.08 1.18 ปานกลาง 14 

12. การใช้อินเตอร์เน็ท และอีเมล์ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน / หน่วยงาน
ภายใน / หน่วยงานภายนอก 3.00 1.20 ปานกลาง 17 

13. โปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นมาด้ วยตนเอง เ พ่ือใช้ ใน 
กระบวนการ เรียนการสอน งานทะเบียน วัดผล ฯลฯ 3.49 1.25 ปานกลาง 7 

14. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS 3.18 1.25 ปานกลาง 13 

15. โปรแกรมส าเร็จรูปที่จัดหาส าหรับข้อมูลนักเรียน หลักสูตร การวัด 
ประเมินผล จัดท าตารางสอน ฯลฯ 3.30 1.25 ปานกลาง 11 

16.  มีผู้จัดการระบบ (System Manager) ส าหรับวางนโยบายการ  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.54 1.23 มาก 6 

17. มีนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ส าหรับ    ศึกษาระบบงาน
เดิม  ระบบงานใหม่ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เพ่ือ
มอบหมาย  ให้โปรแกรมเมอร์ด าเนินการ  ต่อไป 3.31 1.19 ปานกลาง 10 

18. มีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ส าหรับเขียนโปรแกรม  ส าหรับ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการ 3.00 1.25 ปานกลาง 17 

19. มีผู้ใช้ (User) ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป การใช้งานโปรแกรมต่าง  ๆ 2.95 1.23 ปานกลาง 18 

20. มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.69 1.11 มาก 3 

รวม 3.46 1.20 ปานกลาง - 
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จากตาราง 4 พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ด้านวัดประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.46 ) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ข้อแรก คือ 

1.โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม ได้แก่ Autocad, Orcad, Solid work 
Pspice  Microsoft visio   ฯลฯ 

2. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล, และ โปรแกรมส าเร็จรูป (Office 
Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การค านวณ    จัดเก็บข้อมูล 

3.การน าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, 
Microsoft Power point ฯลฯ   
 

 ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ีด้านทะเบียน  ผลปรากฏดังแสดงตาราง 5 
 

ตาราง  5  ผลการวิเคราะห์การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีด้านทะเบียน   

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
 ด้านทะเบียน   X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล 3.74 1.08 มาก 2 

2. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับรับ-ส่งเอกสาร  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3.37 1.20 ปานกลาง 8 

3. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสื่อสาร ( IP 
Phone/Video Conference)      3.07 1.22 ปานกลาง 13 

4. การติดตั้งระบบ LAN / Network 3.63 1.16 มาก 3 

5.  การติดตั้ง Access point (wireless lan) 3.19 1.26 ปานกลาง 10 
6. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการบันทึกข้อมูล  นักเรียน

โปรแกรมการเรียน หลักสูตร งานวิจัย สื่อการเรียน  การสอน ฯลฯ 3.56 1.18 มาก 4 
7. โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร 

การค านวณ  จัดเก็บข้อมูล และการน าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม 
Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft 
Power point ฯลฯ 3.74 1.08 มาก 2 
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ตาราง  5 (ต่อ) 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  
 ด้านทะเบียน   X  S.D. 

การแปล
ผล 

อันดับ 

8. โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม ได้แก่  
Autocad, Orcad,Solid work Pspice  Microsoft visio ฯลฯ 3.97 1.13 มาก 1 

9.  โปรแกรมส า เร็จรูปประเภทตกแต่ งรูปภาพได้แก่  Adobe 
Photoshop,Corel Draw,Page Makerฯลฯ ช่วยในการจัดท า
เอกสาร  สื่อการเรียนการสอน การน าเสนอผลงาน 3.00 1.20 ปานกลาง 14 

10. โปรแกรมส าเร็จรูปหลายประเภท ได้แก่ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนการ
สอนประเภทคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน(CAI:Computer Assisted 
Instrution) ได้แก่  Authorware,  Photoshop, Movie  Maker ฯลฯ 2.98 1.24 ปานกลาง 15 

11.  โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเว็บเพจ ออกแบบเว็บเพจ ส าหรับ
ได้แก่Macromedia Flash, Dreamweaver, Front Page ฯลฯ 2.97 1.22 ปานกลาง 16 

12. การใช้อินเตอร์เน็ท และอีเมล์ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน / 
หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก 2.94 1.19 ปานกลาง 18 

13. โปรแกรมที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้นมาด้ วยตนเอง เ พ่ือใช้ใน 
กระบวนการ เรียนการสอน งานทะเบียน วัดผล ฯลฯ 3.46 1.25 ปานกลาง 17 

14. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ท างานวิจัย เช่น โปรแกรม SPSS 3.08 1.22 ปานกลาง 12 

15. โปรแกรมส าเร็จรูปที่จัดหาส าหรับข้อมูลนักเรียน หลักสูตร การ
วัด -ประเมินผล จัดท าตารางสอน ฯลฯ 3.10 1.22 ปานกลาง 11 

17. มีนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ส าหรับศึกษาระบบงาน
เดิม  ระบบงานใหม่ วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เพ่ือ
มอบหมาย  ให้โปรแกรมเมอร์ด าเนินการ  ต่อไป 3.29 1.15 ปานกลาง 9 

18. มีโปรแกรมเมอร์ (Programmer) ส าหรับเขียนโปรแกรม  ส าหรับ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการ 2.95 1.23 ปานกลาง 17 

19. มีผู้ ใช้ (User) ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่ วไป การใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ 2.97 1.22 ปานกลาง 16 

20. มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.74 1.11 มาก 2 

รวม 3.49 1.17 ปานกลาง - 
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จากตาราง 5  พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีด้านทะเบียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ( X = 3.49 ) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่อยู่ในระดับมาก 3 ข้อแรก คือ 

1.โปรแกรมส าเร็จรูปประเภทช่วยออกแบบในงานวิศวกรรม ได้แก่Autocad,  Orcad, Solid work 
Pspice  Microsoft visio   ฯลฯ 

2.การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการสืบค้นข้อมูล  
3.โปรแกรมส าเร็จรูป (Office Program) ในการจัดพิมพ์ เอกสาร การค านวณ    จัดเก็บข้อมูล และ

การน าเสนอผลงาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Access, Microsoft 
Power point ฯลฯ  

4.มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผลการเปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ดังนี้  
ตาราง  6  ผลการเปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ในต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกัน   

การใช้ระบบสารสนเทศในการการ
บริหารจัดการ  

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร-ผู้สอน 

นักศึกษา 
t Sig 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านหลักสูตร   3.37 1.03 3.34 0.98 0.17 0.68 
ด้านการเรียน การสอน   3.47 0.84 3.52 0.87 0.20 0.67 
ด้านวัดประเมินผล   3.29 0.84 3.36 0.90 0.27 0.61 
ด้านทะเบียน   3.28 0.85 3.32 0.91 0.09 0.76 

รวม 3.34 0.83 3.39 0.89 0.20 0.66 

 
 จากตาราง 6 พบว่าผลการเปรียบเทียบการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ  จาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ผู้สอน กับนักศึกษา ในต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกัน  โดยภาพรวม และราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ผลการศึกษามีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
  การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จากผลการศึกษา พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีโดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ถาวร  อินทะแสง (2547)  ได้ศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งพบว่ามีการด าเดินงานอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่ออภิปรายผลเป็นรายด้าน 
พบว่า 
 1) ด้านหลักสูตร พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
สระบุรีด้านหลักสูตร ขาดความสอดคล้องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางในส่วนของงบประมาณ และการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน   
    2) ด้านการเรียนการสอน พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า จากเหตุผลหนึ่งจากแบบสอบถามปลายเปิด ที่มีการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหาร
จัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มาจากการขาดงบประมาณ การวางแผน และการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  
    3) ด้านวัดผลประเมินผล  พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านวัดผลประเมินผล  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง 
อภิปรายไดว้่า การใช้สื่อสารสนเทศเพ่ีอการบริหารงานวิชาการ ด้านวัดผลประเมินผล ขาดแคลนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด โปรแกรมท่ีใช้ในการตัดเกรด การเชื่อมต่อของระบบงาน การพัฒนาบุคลากรใน
การดูแลระบบงานอย่างต่อเนื่อง    
    4) ด้านทะเบียน  พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ด้านทะเบียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง อภิปรายได้ว่า  การใช้
สื่อสารสนเทศเพ่ีอการบริหารงานวิชาการ ด้านทะเบียน โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบประวัตินักเรียน
นักศึกษา การเชื่อมต่อระบบงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลาการในการดูแลระบบงาน การวางแผนการจัดการ
ระบบที่ดีพอ 

การใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แบ่งการบริหารงานวิชาการ  4 ด้านได้แก่  ด้านหลักสูตร , ด้านการเรียนการสอน , 
ด้านวัดประเมินผล และด้านทะเบียน  โดยผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีอยู่ในระดับ  ปานกลางทุกด้าน  
โดยเฉพาะปัญหาส่วนงบประมาณ และส่วนวัสดุอุปกรณ์ 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1)การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ควรมีการทบทวน ประเมินผล แผนกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา  
2)  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการใช้ระบบสารสนเทศในการการบริหารจัดการ ของ

นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ควรศึกษา สภาพปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศใน
การการบริหารจัดการ ของนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี หรืออ่ืนๆ 
3)  ควรมีการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เฉพาะด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ
อ่ืน ๆ เช่น ระบบงานทะเบียน, ระบบงานวัดผล  ฯ ล ฯ 
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ชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC 
THE SIMULATION OF THE PNEUMATIC SYSTEM KIT CAPTURES THE WORKPIECE 

CONTROLLED BY PLC. 
 

        สิงห์ชัย  อ่อนพิทักษ์ 1 
  Singchai  Onphitak 1 

บทคัดย่อ 
 โครงการชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างาน
ระบบนิวเมติกส์และ PLC โดยน าระบบนิวเมติกส์และ PLC ไปประยุกต์ใช้งาน และเป็นสื่อการสอนที่ได้จาก
การทดลองการท างานของระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC จากผลการทดสอบการท างานของ
ระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC ทั้ง 10 ครั้ง สรุปได้ว่า สามารถสร้างชุดจ าลองนิวเมติกส์จับชิ้นงาน
ควบคุมด้วย PLC ได้ และเป็นแบบจ าลองการท างานแขนกลที่แสดงการจับชิ้นงานได้เสมือนจริงและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ : ชุดจ าลอง จับชิ้นงานควบคุมด้วย PLC ระบบนิวเมติกส์ 
 

Abstract 
 Pneumatic simulation system project set, handles the workpiece controlled by PLC. 
The objective is to study the operation of pneumatic and PLC systems by applying pneumatic 
and PLC systems in use, and is a teaching media from the experiment of the pneumatic system 
to capture the workpiece controlled by PLC. From the results of the pneumatic system, testing 
controlled by PLC 10 times,  concluded that, to be able to create a pneumatic simulation kit 
to capture the workpiece controlled by the PLC, and is a model of the mechanical arm that 
shows the capture of the work as if it were real and according to the project's objectives. 
 

Keywords : The simulation of the pneumatic system captures the work piece controlled by 
PLC  
     Pneumatic system 
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บทน า 
 ระบบนิวเมติกส์และพีแอลซี  ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม                                  
ในปัจจุบัน ซึ่งระบบนิวเมติกส์จะถูกควบคุมด้วยพีแอลซี ท าให้การท างานต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ และในการ
เรียนการสอน แต่เนื่องจากในการปฏิบัตินั้น ยังขาดแคลนชุดฝึกในการเรียนการสอน เพราะชุดฝึกมีราคา
ค่อนข้างสูง ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นชุดฝึกหรือสื่อจึงจ าเป็นอย่ างมาก ที่จะ
ช่วยฝึกทักษะการประกอบวงจรนิวเมติกส์ การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การออกแบบควบคุมระบบด้วยตัว
ผู้เรียนเอง ซึ่งจะเป็นทักษะติดตัวและสามารถน าไปใช้งานต่อได้ในอนาคต ชุดฝึกนี้ยังสามารถเป็นแนวทางแก่
นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี 
ซึ่งสามารถน าไปศึกษา และเป็นการเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน ใน
โรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจสร้างชุดจ าลองระบบ   
นิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.  PLC (Programmable Logic Controller) 
       ในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่ท างานร่วมกัน 
เช่น การจัดเก็บและขนถ่ายวัสดุ การผลิต (กัด กลึง เจาะ ประกอบ ผสม) การตรวจสอบ และควบคุม เพ่ือ
เปลี่ยนวัตถุดิบ (Raw material) ให้ เป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ดังภาพประกอบที่  2.1 เบื้องหลังของ
กระบวนการผลิตจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า (สวิทซ์ รีเลย์ มอเตอร์ เซ็นเซอร์) ลม และ ไฮโดรลิกส์ 
(Pneumatics And Hydraulics) ที่ถูกควบคุมการท างานทั้งหมดจากหน่วยควบคุมส่วนกลาง (Controlunit) 
ที่ประมวลผลการท างานตามโปรแกรมที่ก าหนดด้วยคอมพิวเตอร์ โดยควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ท างานผ่านทาง
หน้าสัมผัส (Contact Electronics) 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  47



 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ในขบวนการผลิตกับอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  2 อุปกรณ์อินพุทและส่วนแสดงผล Regulators/Sensors- Displays/Operating  
                              Elements 
               จากภาพประกอบที่  2 แสดงภาพของระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง ที่ประกอบด้วย สายพาน
ล าเลียง โต๊ะประกอบชิ้นงาน 2 ชุด ซึ่งสามารถแยกแย่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานได้ดังนี้ 
               1. อุปกรณ์ก าลัง Regulators ได้แก่ มอเตอร์ ไขควงไฟฟ้า กระบอกสูบ เป็นต้น 
               2. อุปกรณ์ตรวจจับ Sensor ได้แก่ ลิมิตสวิทซ์ 

Code Reader 
Pneumatic 
Code Setting 
Device 

Belt Drive (Motor) 

Foot Switch 
Electrical Sensor 

Operating Panel 

Traverse Lift Unit 
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               3. อุปกรณ์แสดงผล Display ได้แก่ หลอดไฟ หน้าปัดดิจิตอล 
               4. อุปกรณ์ควบคุม Operating Elements ได้แก่ สวิทซ์ควบคุมการท างานชนิดต่างๆ    

2.  ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatics) 
       นิวเมติกส์มาจากค าศัพท์ภาษากรีกว่า “Pneuma” หมายถึงหายใจหรือลม แต่ในปัจจุบันหมายถึง 
การน าลมอัดไปใช้กับเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการน ามาใช้ขับเคลื่อนและควบคุมอุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ลมเป็นต้นก าเนิดก าลังในการท างาน 

2.1  ระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน 
               ระบบนิวแมติกส์มีองค์ประกอบในการใช้งานดังภาพประกอบที่ 3 และแสดงสัญลักษณ์            
ดังภาพประกอบที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานในระบบนิวเมติกส์ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่  4  แสดงสัญลักษณ์ของระบบนิวเมติกส์จากรูปที่ 3 
               1. จุดจ่ายลม หมายถึงต้นก าหนดลมหรือเครื่องอัดอากาศ ในการใช้งานต้องค านึงถึงปริมาณลมอัด
ที่ต้องการใช้ที่พอเพียงต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม 

ชุดกรอง ชุดท าให้อากาศแห้ง วาล์วควบคุมความเร็ว 

ลูกสูบ 

เครื่องอัดอากาศ ชุดปรับปรุงคณุภาพลมอัด 

วาล์วควบคุมทิศทาง 

9. ชุดผสมน้ ามันหลอ่ลื่น 
7. ชุดกรองอากาศ 

5. ชุดท าให้ลมแห้ง 3. ถังลม 1. จุดจ่ายลม 

2. ระบบหล่อเย็น 4. ชุดกรองอากาศ 
8. ชุดปรับความดนัลมใช้งาน 
    และเกจวัดลมอัด 

12. กระบอกสูบ 

10. วาล์วควบคุมทิศทาง 

11. วาล์วควบคุมความเรว็ 

6. ท่อแยกไปใช้งาน 
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               2. ระบบหล่อเย็น หรือเครื่องระบายความร้อน มักจะติดตั้งอยู่ถัดจากเครื่องอากาศ เพ่ือท าให้ลม
อัดมีอุณหภูมิลดลง และจ ากัดไอน้ าที่มีอุณหภูมิสูงในลมอัด ถ้าไอน้ าเหล่านี้กลั่นตัวเป็นหยดน้ าในอุปกรณ์นิวเม
ติกส์จะเกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหายได้ เครื่องระบายความร้อนแบ่งได้เป็นแบบใช้น้ าหล่อเย็นและแบบใช้
ลมเป่าระบายความร้อน โดยอากาศท่ีผ่านระบบหล่อเย็นแล้วควรอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส 
               3. ถังลม ควรมีขนาดใหม่เพียงพอจากลมอัดให้กับอุปกรณ์ทุกตัว เพ่ือป้องกันการที่ เครื่อง   
อัดอากาศท างานหนักมากเกินไป 
               4. ชุดกรองอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศในท่อหลัก (Main Line Air Filter) จะท าหน้าที่ก าจัดฝุ่น
ละออง น้ า และคราบน้ ามันที่ปะปนมากับลมอัดที่อยู่ในท่อส่งหลัก ก่อนที่ จะส่งลมอัดนี้ไปใช้งานหรือผ่านการกรอง
อีกครั้งหนึ่ง 
               5. ชุดท าให้อากาศแห้ง มีหน้าที่ในการท าให้ไอน้ าในลมอัดกลั่นตัวเป็นหยดน้ าโดยการ ลดอุณหภูมิ
ของไอน้ าลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ไอน้ าเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดและไหลออกทางช่องระบาย 
               6. ท่อแยกไปใช้งาน เป็นท่อที่ต่อแยกจากท่อส่งหลักไปใช้งานในต าแหน่งที่ต้องการ 
               7. ชุดกรองอากาศ จะท าการก าจัดฝุ่นละออง สนิมภายในท่อหรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ที่ติดมากับลมอัด 
เพ่ือป้องกันความเสียต่ออุปกรณ์ และยังช่วยในการกรองน้ าออกจากลมอัดด้วย 
               8. ชุดปรับความดันใช้งานและเกจวัดความดัน มีหน้าที่ในการรักษาระดับความดันให้อยู่ในระดับที่
ต้องการและคงที่ เนื่องจากลมอัดที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศจะมีค่าสูงกว่าความดันที่ต้องการใช้งานเล็กน้อย 
               9. ชุดผสมน้ ามันหล่อลื่น มีหน้าที่ในการเติมน้ ามันให้ผสมกับลมอัด เพ่ือช่วยหล่อลื่นให้กับ 
อุปกรณ์ท่ีเคลื่อนที่ เพ่ือให้มีการท างานที่ราบรื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
               10. วาล์วควบคุมทิศทาง เป็นวาล์วที่ใช้ในการจ่ายลมอัดให้กับกระบอกสูบ เพ่ือควบคุมให้เกิดการ
เคลื่อนที่ในทิศทางท่ีต้องการ 
               11. กระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ก าลังที่ใช้ลมอัดเป็นต้นก าลังในการเคลื่อนที่เชิงเส้น 
               12. วาล์วควบคุมความเร็ว มีหน้าที่ในการปรับแรงดันของลมอัดที่จ่ายให้แก่กระบอกสูบตามที่ต้อง 
เพ่ือควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบ 
 3. ระบบการเคลื่อนที่ (Motion system) 
  ในการขับเคลื่อนจะใช้สายพานและมอเตอร์เป็นตัวล าเลียงวัตถุจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่ง
สายพานล าเลียงที่นิยมใช้ โดยทั่วไปเช่น สายพานแบน (Flat belt) สายพานแบบหุ้มตัว (Fold edge) และ
สายพานลิ่ม (V-belt) เป็นต้น (นิรนาม, 2555)การทดลองครั้งนี้จะใช้ ชนิดแบบสายพานลิ่มที่ลักษณะคล้ายกับ
สายพานแบน 
 

4. สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply)  
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดันแบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟ

จากไปสลับโวลต์สูง ให้เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ า เพ่ือใช้ในงานอิเลคทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น 
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(Linear Power Supply) ถึงแม้เพาเวอร์ซัพพลายทั้งสองแบบจะต้องมีการใช้หม้อแปลงในการลดทอนแรงดัน
สูงให้เป็นแรงดันต่ าเช่นเดียวกัน แต่สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะต้องการใช้หม้อแปลงที่มีขนาดเล็ก และน้ าหนัก
น้อย เมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น อีกท้ังสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกด้วย 

ในปัจจุบันสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราอย่างมาก เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์
ขนาดเล็กซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มีก าลังสูงแต่มีขนาดเล็ก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และ 
โทรทัศน์ จ าเป็นจะต้องใช้สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย แนวโน้มการน าสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมาใช้ในเครื่องใช้
อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปได้สูง การศึกษาหลักการท างานและการออกแบบสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท 

 
ภาพประกอบที่ 5 วงจรสวิตชิง่เพาเวอร์ซัพพลาย 

จาก http://www.siam-automation.com/article/14/switching-power-supply-
%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3 

5. พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor) 
       พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรือ พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch) คือเซนเซอร์
ชนิดหนึ่งที่สามารถท างานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุภายนอก โดยลักษณะของการท างานอาจจะส่ง
หรือรับพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าแสง เสียง และ สัญญาณลม 
ส่วนการน าเซนเซอร์ประเภทนี้ไปใช้งานนั้น ส่วนใหญ่ จะใช้กับงานตรวจจับ ต าแหน่ง ระดับ ขนาด และรูปร่าง 
ซึ่งโดยปกติแล้วจ าน ามาใช้แทนลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) เนื่องด้วยสาเหตุของอายุการใช้งานและความเร็วใน
การตรวจจับวัตถุเป้าหมาย ท าได้ดีกว่าอุปกรณ์ประเภทสวิตซ์ซึ่งอาศัยหน้าสัมผัสทางกล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี ผู้วิจัยได้ด าเนินการ จัดสร้างและ
ทดสอบชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
ภาพประกอบที่ 6  แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของชุดจ าลอง 

 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินสร้างชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี  และทดสอบการท างาน
ได้ผลสรุปว่า ระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี ท างานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
คาดการณ์ไว้ คือ เมื่อ Proximity Sensor ตรวจพบวัตถุ ส่ง Output ไปที่ Input ของพีแอลซี โปรแกรมถูก
ส่งไปที่โซลีนอยด์วาล์วท าให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ไปจับชิ้นงานที่สายพาน 1 (ในขณะนั้นสายพาน 1 หยุด
ท างาน) วางที่สายพาน 2 Photo Sensor ตรวจพบวัตถุ ท าให้สายพาน 2 (หยุดท างาน) 
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ครั้งที่
ทดลอง 

การท างานของอุปกรณ์(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) หมายเหตุ 

สายพานชุดที่1 เซนเซอร์ตัว
ที1่ 

ชุดหยิบจับ เซนเซอร์ตัว
ที2่ 

สายพานชุดที่2 

1 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

2 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  
3 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

4 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  
5 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

6 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

7 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  
8 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

9 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  

10 ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง ถูกต้อง  
ตารางที ่1 แสดงผลการทดลอง 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการสร้างและทดสอบระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี ผู้จัดท าโครงการได้น า
ระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซีที่สามารถท างานได้จริง มาใช้ในรายวิชาระบบนิวเมติกส์ และ
ไฮโดรลิกส์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่คาดการณ์
ไว้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการสร้างชุดจ าลองระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี  และทดสอบการท างานได้ผล
สรุปว่า ระบบนิวเมติกส์จับชิ้นงานควบคุมด้วยพีแอลซี ท างานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีคาดการณ์ไว้  
แต่ควรพัฒนาให้การจ่ายอุปกรณ์หรือชิ้นงานในการจับให้เป็นระบบอัตโนมัติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ โดยนายยงยุทธ์  จันทรัตน์  หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ในการอ านวยความ
สะดวกในการจัดท าการวิจัยในครั้งนี้ 
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การหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
EFFICIENCY EVALUATION OF WARNING DEVICE FOR INFUSION THERAPY 

THROUGH THE IOT SYSTEM 
วิเชียร  ทวีสุข1 

Wichien Taweesuk1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

และหาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี จ านวน 25 คน ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
และระบบ Internet of Things (IoT)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าในห้องทดลองพบว่า สามารถ
ตรวจนับจ านวนหยดของสารละลาย ขนาด 20 หยด/มิลลิลิตร และ 60 หยด/มิลลิลิตร ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
ไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน 2) ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่าน
ระบบ IoT ด้านความสะดวกในการใช้งานมีค่ามากที่สุด  รองลงมาคือด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน  ด้านวัสดุที่ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลาย

ใ น ห ล อ ด เ ลื อ ด ด า ผ่ า น ร ะ บ บ  IoT  แ ล ะ ด้ า น คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น 

 

ค าส าคัญ : การหาประสิทธิภาพ การให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ระบบ IoT 

1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 
1 Lecturer Saraburi Technical College Institute of Vocational Education Central Region 1 
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Abstract 

 The objective of this research was development of a Warning device for Infusion 
Therapy through the IoT system and to evaluation the efficiency of the Warning device for 
Infusion Therapy through the IoT system.  The sample group consisted of 25 the Medical 
Professionals and Nurses in Saraburi Hospital.  The researcher designed and created the 
Warning device for Infusion therapy through the IoT system controlled by microcontroller and 
Internet of Things (IoT) and experimental research as ideal. 
 The result of the Warning device for Infusion Therapy through the IoT system in 
Laboratory found that, it can count the number of drops of 20 drops/ml and 60 drops/ml by 
high accuracy correctly. 
 The result of the efficiency of the Warning device for Infusion Therapy through the IoT 
system found that, the highest satisfaction to the Warning device for Infusion Therapy through 
the IoT system was convenient in operation with mean  which was 
followed by the effectiveness of its operation with a mean of , 
materials of this item with a mean of  and the manual with mean was 
at  respectively.  
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บทน า 
 การรักษาผู้ป่วยในภาวะที่ร่างกายขาดสมดุล เนื่องจากการสูญเสียน้ าหรือเกลือแร่จากภาวะอาการบวม
ของอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาได้ด้วยวิธีการอ่ืน ฉะนั้นจึงต้องมีการให้ยา 
สารน้ าหรือน้ าเกลือ เข้าทางหลอดเลือดของผู้ป่วยเพ่ือไปปรับสมดุลของร่างกายซึ่งจัดว่ามีความส าคัญต่อผู้ป่วย
เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาผู้ป่วยให้ฟื้นสภาพเข้าสู่ภาวะปกติของร่างกายได้ ทั้งนี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสารน้ าแล้วยังต้องขึ้นอยู่กับอัตราการให้สารน้ าซึ่งต้องควบคุมอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยในแต่ละราย 
โดยทั่วไปจะรักษาด้วยการให้น้ าเกลือผ่านทางหลอดเลือดโดยตรง ซึ่งวิธีการนับหยดน้ าเกลือนั้นพยาบาล
จะต้องท าการปรับอัตราการไหลของน้ าเกลือโดยนับหยดน้ าเกลือด้วยสายตาและจับเวลาที่นาฬิกา รวมทั้งน า
ขนาดของสายน้ าเกลือมาค านวณหาเวลาที่น้ าเกลือใกล้หมดซึ่งเป็นวิธีที่ยุ่งยาก และการนับหยดน้ าเกลือด้วย
สายตานั้นไม่เที่ยงตรงอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เนื่องจากเมื่อสารน้ าเข้าสู่กระแสเลือดจะมีการดูดซึม
อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปส าหรับผู้ใหญ่อัตราการให้สารน้ าจะอยู่ที่ประมาณ 20 - 60 หยดต่อนาที่ หรือ 80 - 120 
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หากให้เร็วเกินไปอาจท าให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ จึงมีการน าเครื่องควบคุมการให้
สารละลายทางหลอดเลือดมาควบคุมอัตราการไหลของน้ าเกลือให้คงที่สม่ าเสมอ รวมทั้งเฝ้าระวังความผิดปกติ
ระหว่างการให้น้ าเกลือต่อผู้ป่วยพร้อมทั้งแจ้งเตือนความผิดปกติด้วยเสียงและแสงให้แก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
ทราบถึงปัญหาที่ต้องการท าการแก้ไขนั้นได้ทันเวลา ท าให้มีความปลอดภัยต่อการรักษาผู้ป่วยมากข้ึน แต่เนื่อง
ด้วยเครื่องดังกล่าวมีราคาสูงมากจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานพยาบาล 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ 
IoT และเครื่องรับสัญญาณ โดยสามารถนับหยดน้ าเกลือที่ตรวจจับด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด และแสดงผลการ
นับที่จอแสดงผลแอลซีดีบริเวณเสาหลักน้ าเกลือ และส่งสัญญาณผ่าน WiFi ไปยังเครื่องรับสัญญาณที่ติดตั้ง
ภายในห้องพยาบาล ท าให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทราบสถานการณ์การให้น้ าเกลือต่อผู้ป่วย และทราบถึงเวลา
ที่น้ าเกลือจะหมดได ้
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
 
สมมติฐาน 
 เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามความเห็น
ของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี หรือมีค่าเฉลี่ย ( )X  เท่ากับ 3.5 ขึ้นไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวัยในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาล
สระบุรี  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลสระบุรี 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25  คน และเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเจาะจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT  
 เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 
ขนาดของสารละลาย ชุดสายให้สารละลาย สอบถามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล
ตลอดจนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบ IoT เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างเครื่อง
เตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดด าด าผ่านระบบ IoT  
 2.1 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

 
ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
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 2.2 โฟลว์ชาร์ต และการต่อวงจรเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
 

 
ภาพที่ 2 โฟลว์ชาร์ต        ภาพที่ 3 การต่อวงจร 

 
 2.3 ประกอบวงจรทั้งหมดลงในกล่องควบคุม 

 

   
ภาพที่ 4 เครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 หลังจากผู้วิจัยได้สร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบ IoT จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นครูจาก
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการท างานการแจ้งเตือนให้เหมาะสมโดยแจ้งเตือนเป็น
เสียงและแสงเตือนแทนการแจ้งเตือนผ่านแอปปลิเคชั่นไลน์ (Line) เนื่องจากเหมาะสมขณะที่บุคลากรทางการ
แพทย์ และพยาบาล ก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
 2. แบบสอบถาม เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด า โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอด
เลือดด าผ่านระบบ IoT แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายใน
หลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 2. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 3. ด้านประสิทธิภาพการท างาน 4. ด้านคู่มือ
การใช้งาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 เตรียมเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
   1.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลสระบุรี เพ่ือขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ และ
พยาบาล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ก่อนท าแบบสอบถามนี ้
   2.2 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จ านวน 25 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   2.3 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ผู้วิจัยได้

น าผลการประเมินจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Rating 
Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (Likert, 1961) 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ก าหนดเกณฑ์ของแบบสอบถามของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ 
(Best, 1997) มรีายละเอียดดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

โดยเกณฑ์ที่ก าหนดของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ต้องมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
ผลการทดลองเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ในห้องปฏิบัติการ จะท า

การทดสอบความแม่นย าในการนับการหยดของสารละลาย ขนาด 20 หยด/มิลลิลิตร และ 60 หยด/มิลลิลิตร 
ท าการทดลองก าหนดหยดของสารละลาย 20 หยด ทดลองจ านวน 5 ครั้ง และเพ่ิมจ านวนหยดขั้นละ 10 หยด 
ทดลองขั้นละ 5 ครั้ง เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของการนับ ได้ผลดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดลองนับหยดสารละลายของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

จ านวนหยด ทดลองนับคร้ังท่ี 
จ านวนเมื่อใช้หลอด  
20 หยด/มิลลิลิตร 

จ านวนเมื่อใช้หลอด 
60 หยด/มิลลิลิตร 

ค่าความคลาดเคลื่อน 

20 

1 
2 
3 
4 
5 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 ค่าเฉลี่ย 20 20 0 % 

30 

1 
2 
3 
4 
5 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 ค่าเฉลี่ย 30 30 0 % 

40 

1 
2 
3 
4 
5 

40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
40 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 ค่าเฉลี่ย 40 40 0 % 
50 1 

2 
3 
4 
5 

50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 ค่าเฉลี่ย 50 50 0 % 
60 1 

2 
3 
4 
5 

60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 

 ค่าเฉลี่ย 60 60 0 % 

 จากผลการทดลองพบว่า เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT มีความถูกต้อง
แม่นย า ไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน 
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 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 
 1. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ก่อน
ท าแบบสอบถาม ได้ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1.1 หาประสิทธิภาพ ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือด
ด าผ่านระบบ IoT ได้ผลดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( . .)S D  

การแปลผล 

1. วัสดุหาได้ง่ายในประเทศ 4.64 0.48 มากที่สุด 
2. วัสดุมีราคาถูก 4.36 0.48 มาก 
3. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน 4.56 0.50 มากที่สุด 
4. วัสดุมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 4.72 0.45 มากที่สุด 
5. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท าได้ง่าย 4.12 0.78 มาก 

 4.48 0.59 มาก 
 สรุประดับการประเมินประสิทธิภาพด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอด
เลือดด าผ่านระบบ IoT ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
( 4.48, . . 0.59)X S D   และพิจารณาเป็นรายข้อดังนี้ วัสดุมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในระดับมากที่สุด ( 4.72, . . 0.45)X S D  วัสดุหาง่ายในประเทศ ( 4.64, . . 0.48)X S D   วัสดุ
มีความแข็งแรงทนทาน ( 4.56, . . 0.50)X S D  ตามล าดับ 
   1.2 หาประสิทธิภาพ ด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอด
เลือดด าผ่านระบบ IoT ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( . .)S D  

การแปลผล 

1. การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.68 0.47 มากที่สุด 

2. ความแข็งแรงของเครื่อง 4.64 0.48 มากที่สุด 

3. ความรวดเร็วในการใช้งาน 4.76 0.43 มากที่สุด 
4. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.72 0.61 มากที่สุด 

 4.70 0.50 มากที่สุด 

 สรุประดับการประเมินประสิทธิภาพด้านความสะดวกในการใช้งานเครื่องเตือนการให้สารละลายใน
หลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
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( 4.70, . . 0.50)X S D   และพิจารณาเป็นรายข้อดังนี้ ความรวดเร็วในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับ

มากที่สุด ( 4.76, . . 0.43)X S D   มีความปลอดภัยในการใช้งาน ( 4.72, . . 0.61)X S D   การใช้งาน
ง่ายไม่ซับซ้อน ( 4.68, . . 0.47)X S D   มีความแข็งแรงของเครื่อง ( 4.64, . . 0.48)X S D  ตามล าดับ  
   1.3 หาประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิภาพการท างานเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอด
เลือดด าผ่านระบบ IoT ได้ผลดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการท างานเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( . .)S D  

การแปลผล 

1. ท างานได้ตามวัตถุประสงค ์ 4.68 0.47 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องแม่นย าในการใช้งาน 4.60 0.57 มากที่สุด 

3. ตรงกับความต้องการในการใช้งาน 4.76 0.43 มากที่สุด 
 4.68 0.49 มากที่สุด 

 สรุประดับการประเมินประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการท างานเครื่องเตือนการให้สารละลายใน
หลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
( 4.68, . . 0.49)X S D   และ พิจ า รณา เป็ น ร ายข้ อดั งนี้  ต ร งกั บคว ามต้ อ งการ ในการ ใช้ ง าน 
( 4.76, . . 0.43)X S D   ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ ( 4.68, . . 0.47)X S D   ความถูกต้องแม่นย าใน
การใช้งาน ( 4.60, . . 0.57)X S D   ตามล าดับ 
   1.4 หาประสิทธิภาพ ด้านคู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดด า
ผ่านระบบ IoT ได้ผลดังตาราง 
ตารางท่ี ประสิทธิภาพด้านคู่มือการใช้งานเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( )X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( . .)S D  

การแปลผล 

1. พิมพ์ชัดเจนอ่านง่าย 4.32 0.69 มาก 
2. เรียงล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจน 4.68 0.47 มากที่สุด 

3. ท าความเข้าใจง่าย 4.56 0.58 มากที่สุด 
4. มีภาพประกอบชัดเจน 4.36 0.81 มาก 

 4.48 0.65 มาก 

 
 สรุประดับการประเมินประสิทธิภาพด้านคู่มือการใช้งานเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือด
ด าผ่านระบบ IoT ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด เห็น มีค่า เฉลี่ ยในระดับมาก 
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( 4.48, . . 0.65)X S D   และพิจารณาเป็นรายข้อดั งนี้  เ รี ย งล าดับขั้ นตอนการท างานชัด เจน 
( 4.68, . . 0.47)X S D   ท าความเข้าใจง่าย ( 4.56, . . 0.58)X S D  ตามล าดับ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ช่วยเพ่ิม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย และความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และพยาบาล 
ตัวเครื่องมีฟังก์ชันการท างานครบถ้วนตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาล และ
ตัวเครื่องยังสามารถเตือนการพับ หัก งอ ของสายสารละลาย และโลหิตไหลย้อนได้ โดยเมื่อพบเหตุดังกล่าว
ภายใน 30 วินาที จะส่งสัญญาณเตือนผ่านระบบ WiFi ไปยังห้องปฏิบัติการของพยาบาลได้ ตัวเครื่องสามารถ
นับหยดสารละลายได้ และส่งเสียงเตือนเมื่อปริมาณของสารละลายเหลือ 5% ของทุกขนาด สามารถติดตาม
ผู้ป่วยได้โดยมีแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง ใช้งานง่ายตรงกับความต้องการ  
 การหาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT กลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล มีความคิดเห็นด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายใน
หลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพการท างาน และคู่มือการใช้งาน 
พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก และด้านคู่มือการใช้งานเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้งาน เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดด าผ่านระบบ IoT ที่สร้าง
ขึ้นสามารถน าไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการให้สารละลาย ผู้ป่วยที่ให้
สารละลายทั่วไป และในขณะที่ใช้งานควรชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลา เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้ป่วย
เข้าห้องน้ าจึงถอดสายชาร์จแบตเตอรี่ออก 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย  ควรศึกษามีการศึกษาออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และ
เพ่ิมกลไกการปรับอัตราการไหลของสารละลาย เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของสารละลายโดยอัตโนมัติ
เทียบเท่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายที่มีราคาสูง 
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ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัต ิ
AUTOMATIC LIGHT CONTROL SYSTEM 

สุชาติ  ส าเถาทอง 

   Suchat  Samtathong 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ Timer Relay และ Photo 
Switch เป็นตัวควบคุมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิด-ปิดไฟ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการท างานระบบ 
เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ผลการทดสอบการท างานมี 2 การทดสอบ เป็นเวลา 2 วัน การทดสอบ 1 ใช้ Photo 
Switch ท าการทดสอบจ านวน 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 ทดสอบกับแสงสว่าง และครั้งที่ 2 ทดสอบกับความมืด 
โดยการท างานของ Photo Switch จะท างานภายใน 15-20 วินาที และการทดสอบ 2 ใช้ Timer Relay ท า
การทดสอบจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งเวลาไว้ที่ 06.00 น. และครั้งที่ 2 ตั้งเวลาไว้ที่ 18.00 น. 
 ผลการวิจัย พบว่า การทดสอบที่ 1 โดยใช้ Photo Switch จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ Photo Switch 
ทดสอบกับแสงสว่าง ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับความมืด
หลอดไฟติด การทดสอบที่ 2 โดยใช้ Timer Relay ทดสอบจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 โดยใช้ Timer Relay 
ทดสอบกับเวลา โดยตั้งเวลาไว้ที่ 06.00 น. ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ทดสอบกับเวลา โดยตั้ง
เวลาไว้ 18.00 น. หลอดไฟติด จากผลการทดสอบการท างานทั้ง 2 วัน วันที่ 1 และวันที่ 2 ก็ยังคงเดิม ดังนั้น
แบบจ าลองไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติ สามารถท างานได้จริงเป็นไปตามข้ันตอนที่ผู้จัดท าโครงการได้วางแผนไว้ และ
เป็นไปตามวัตถุของโครงการ 
 

ค าส าคัญ : อัตโนมัติ Timer Relay Photo Switch Magnetic Contactor 
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Abstract 
 The objective of this research was : to study the system of Timer Relay and Photo switch 
to create an automative power on -  off system.  The researcher tested the automatic power 
on - off system operation. The test results were 2 times for 2 days. There were 2 things tested 
with the photo switch. With the light and the second with the dark. The Photo Switch would 
on operation in 15 - 20 seconds. The Time Relay was tested 2 times by setting the 1st time at 
06.00 am and the other at 06.00 pm. 
 The research result found that :  The 1st test with the Photo Switch for 2 times.  The 1st 
time test with the light and the result was no light.  The 2nd test with the dark and there was 
the light on. The Time Relay testing : at 06.00 am setting time, there was no light and  06.00 
pm, there was light on.  By testing over two days the results were still the same.  So, the 
automatic light control system can actually work according to the research plan and research 
objective.      
 
Keywords : Timer Relay Photo Switch Magnetic Contactor 
 
บทน า  

เนื่องจากสังคมยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ มนุษย์จึงต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้มีการ
คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือช่วยให้มีความสะดวกมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการลืมปิดไฟบริเวณบ้าน หลอดไฟ
จึงเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ ทั้งในตอนกลางวันและยามวิกาล และยังช่วยเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณบ้าน 
ตามถนน ตรอกซอยต่างๆ ถ้าในตอนกลางวันลืมปิดไฟ อาจท าให้เกิดอันตรายต่างๆ ได้ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร และ
อาจท าให้เปลืองไฟ เป็นการใช้พลังงานฟุ่มเฟือย และในตอนกลางคืน ถ้าลืมเปิดไฟอาจท าให้เกิดอันตรายต่างๆ 
ได้ เช่น ตามทางมืดมองไม่เห็นท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องมีระบบเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติเพ่ือสะดวกในการ เปิด-
ปิดไฟ  

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการที่จะควบคุม
การท างานของไฟฟ้าได้สะดวกมากขึ้น เพราะสามารถควบคุมไฟฟ้าให้ท างาน อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ไม่
เสียเวลาในการเปิด-ปิดไฟ ระบบควบคุมไฟฟ้ามี ส่วนประกอบ 3  ส่วน คือ Timer Relay Photo Switch และ 
Magnetic Contactor ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของแบบจ าลองไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติ ซึ่งถือว่าช่วยเพ่ิม
ความสะดวกสบายให้ชีวิตประวันของเรามากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้นอีกด้วยไฟฟ้านับเป็น
พลังงานที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
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  ผู้ วิจัยจึ งมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงการน า เอา Photo Switch และ Timer Relay ซึ่ ง เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง และมี Magnetic Contactor ควบคุมการท างานของไฟฟ้าให้สามารถเปิด-ปิดไฟ
อัตโนมัติ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 
ประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาระบบการท างานของ Timer Relay Photo Switch และ Magnetic Contactor 
 2. เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเปิด-ปิดไฟ 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎีและหลักการท างานของ Photo switch 
2. ทฤษฎีและหลักการท างานของ Magnetic Contactor 
3. ทฤษฎีและหลักการท างานของ Switching Power Supply 
4. ทฤษฎีและหลักการท างานของ Timer Relay  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ใช้ Timer Relay และ Photo Switch เป็นระบบในการเปิด-ปิดไฟ  
 2. ใช้ Magnetic Contactor ควบคุมในการท างานของ Timer Relay และ Photo Switch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ระบบเปิด-ปิดไฟอัตมัติ 
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ผลการวิจัย 
 1. ทดสอบการท างานของ Photo Switch 

ทดสอบการท างานของ Photo Switch จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้แสงสว่างและความมืด                                                  
เพ่ือทดสอบการท างานของ Photo Switch ทดสอบ Photo Switch โดยใช้แสงสว่างและทดสอบ Photo 
Switch โดยใช้ความมืด  
 ผลการทดสอบการท างานของ Photo Switch (วันที่ 1) 

ครั้งที ่ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 
ใช้ Photo Switch ทดสอบกับแสงสว่าง Photo Switch 
จะท างานภายใน 15-20 วินาที  

หลอดไฟไม่ติด 

2 
ใช้ Photo Switch ทดสอบกับความมืด Photo Switch 
จะท างานภายใน 15-20 วินาที 

หลอดไฟติด 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการท างานของ Photo Switch 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบ พบว่า ครั้งที่ 1 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับแสงสว่าง Photo Switch 
จะท างานภายใน 15-20 วินาที ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด ครั้งที่ 2 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับความมืด 
Photo Switch จะท างานภายใน 15-20 วินาที ผลทดสอบหลอดไฟติด 
      ผลการทดสอบการท างานของ Photo Switch (วันที่ 2) 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการท างานของ Photo Switch 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบวันที่ 2 พบว่า ครั้งที่ 1 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับแสงสว่าง Photo 
Switch จะท างานภายใน 15-20 วินาที ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด ครั้งที่ 2 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับ
ความมืด Photo Switch จะท างานภายใน 15-20 วินาที ผลทดสอบหลอดไฟติด 

 

ครั้งที ่ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 
ใช้ Photo Switch ทดสอบกับแสงสว่าง Photo Switch 
จะท างานภายใน 15-20 วินาที 

หลอดไฟไม่ติด 

2 
ใช้ Photo Switch ทดสอบกับความมืด Photo Switch 
จะท างานภายใน 15-20 วินาที 

หลอดไฟติด 
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 2. ทดสอบการท างานของ Timer Relay  
 ทดสอบการท างานของ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลาที่ก าหนด เพ่ือทดสอบการท างาน
ของ Timer Relay ทดสอบ Timer Relay โดยการตั้งเวลา 
 ผลการทดสอบการท างานของ Timer Relay 
 ผลการทดสอบการท างานของ Timer Relay (วันที่ 1) 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบการท างานของ Timer Relay 
 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบวันที่ 1 พบว่า ครั้งที่ 1 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยการตั้งเวลา 
06.00 น. ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 18.00 น. 
ผลการทดสอบหลอดไฟติด 
 ผลการทดสอบการท างานของ Timer Relay (วันที่ 2)   

 
 
 
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการท างานของ Timer Relay 
 

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบวันที่ 2 พบว่า ครั้งที่ 1 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยการตั้งเวลา 
06.00 น. ผลการทดสอบหลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 18.00 น. 
ผลการทดสอบหลอดไฟติด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ พบว่า ผลการทดสอบการท างานมี 2 อย่าง การทดสอบ
อย่างที่ 1 Photo Switch จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับแสงสว่าง ผลการทดสอบ
หลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ใช้ Photo Switch ทดสอบกับความมืดหลอดไฟติด การทดสอบอย่างที่ 2 Timer 
Relay ทดสอบจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 โดยใช้ Timer Relay ทดสอบกับเวลา ตั้งเวลาไว้ที่ 06.00 น. ผลการ

ครั้งที ่ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 06.00 น. หลอดไฟไม่ติด 

2 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 18.00 น. หลอดไฟติด 

ครั้งที ่ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 06.00 น. หลอดไฟไม่ติด 

2 ใช้ Timer Relay ท าการทดสอบโดยตั้งเวลา 18.00 น. หลอดไฟติด 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  71



ทดสอบหลอดไฟไม่ติด และครั้งที่ 2 ทดสอบกับเวลา ตั้งเวลาไว้ 18.00 น. หลอดไฟติด จากผลการทดสอบการ
ท างานทั้ง 2 วัน วันที่ 1 และวันที่ 2 ก็ยังคงเดิม ดังนั้นแบบจ าลองไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติ สามารถท างานได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 
 2. ควรศึกษาการท างานของระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 
  
เอกสารอ้างอิง 
[1] ธัญนันท์ ปลายเนตร เศรษฐสรร ชนะศรีโยธิน, “ระบบควบคุมการเปิดปิดสวิตซ์แสงแดด” [วิทยานิพันธื
ปริญญา 
 วิศวกรรมศาตร]. กรุงเทพฯ ;มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555. 
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การพัฒนาชุดฝึกอบรม เร่ือง การติดตั้งจานดาวเทียม 
Development of Satellite Dish Installation Training Kit 

 
สมชาย  วิลาวรรณ์ 

    
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการติดตั้งจานดาวเทียม 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังฝึกอบรม และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระกัน  
 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการฝึกอบรมด้วย
ชุดฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : การฝึกอบรม การติดตั้งจานดาวเทียม ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research aims to 1) create and evaluate a satellite dish training kit 2) compare the 

learning achievement of students before and after training 3)  assess student satisfaction 
towards training in the use of training sets.  The sample group used in the research was 
undergraduate students,  electronic department Saraburi Technical College, 15 persons.  The 
research instruments were learning achievement test and satisfaction questionnaires. Statistics 
used for data analysis include percentage, standard deviation and comparing the mean values 
of two independent groups.  The results of the research showed that the training courses 
created by using the skills according to the principles of De Cecco's made the students who 
received the training according to the created curriculum had higher learning achievement 
after the training, with statistical significance at the level of . 05.  The student satisfaction 
evaluation on training overall were at a high level. 

Keywords : Training Satellite Dish Installation 
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บทน า  
   แนวทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีปัจจัยหนึ่งถือว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาจึง
หันมาให้ความสนใจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากข้ึน 

  การจัดการเรียนการสอนวิชา ระบบสื่อสารดาวเทียม เป็นหลักสูตรหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในฐานะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและมีความสนใจที่จะ
สร้างและทดลองใช้ เพ่ือให้ได้กลักสูตร ที่สามารถน าเอาไปใช้ได้เกิดประสิทธิผล และเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่คน
ที่สนใจและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างการฝึกอบรมการใช้ชุดฝึกการติดตั้งจานดาวเทียม 
 2. เพื่อประเมินการสอนของหลักสูตรที่อบรม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังฝึกอบรม 
 4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการใช้งานชุดฝึกจานดาวเทียม 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. การสื่อสารดาวเทียม 
2. วงโคจรดาวเทียม 
3. การรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
4. เครื่องมือที่ใช้ติดตั้งจานรับดาวเทียม  
5. การติดตั้งจานดาวเทียม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
สมมุตฐิานการวิจัย 
นักศึกษาท่ีได้ใช้ชุดฝึกการติดตั้งจานดาวเทียมท่ีสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก

การติดตั้งจานดาวเทียม 
 ขอบเขตการวิจัย 
 นักศึกษาปริญญาตรีจ านวน 15 คน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม/แบบประเมินการสอน 
ผลการวิจัย 
 สรุปได้ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนและหลัง พบว่า นักศึกษาท่ีได้เข้าการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่สร้างข้ึน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  ( X =18.60) สูงกว่าก่อนฝึกอบรม ( X =10.33) 
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2. การวิเคราะห์เพ่ือการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ชุดฝึก
ติดตั้งจานดาวเทียม  พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X =4.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อค าถามท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ (
X =4.67) มีความทันสมัย ( X =4.60) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังใช้ชุดฝึกการติดตั้งจานดาวเทียม 

การทดลอง N X  S.D. t-test sing 
ก่อนฝึก 15 10.33 4.117 

-8.58 0.00 
หลังฝึก 15 18.60 3.582 

 
ตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการติตั้งจานดาวเทียม 

รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 

ด้านวิทยากร    

1.การถ่ายทอดความรู้ 4.53 .516 มากที่สุด 

2.ความสามารถในการอธิบาย 4.47 .516 มาก 

3.การเชื่อมโยง 4.33 .488 มาก 

4.ความครบถ้วนของเนื้อหา 4.33 .516 มากที่สุด 

5.ความทันสมัย 4.60 .507 มากที่สุด 

6.ส่วนร่วมกิจกรรม 4.33 .488 มาก 

7.ระยะเวลา 4.27 .594 มาก 

8.การตอบค าถาม 4.27 .594 มาก 

ด้านเครื่องมือ/สถานท่ี/ระยะเวลา    

9.เครื่องมือ/อุปกรณ์ 4.60 .507 มากที่สุด 

10.สถานท่ี 4.27 .458 มาก 

11.ความพร้อมของอุปกรณ์ 4.13 .352 มาก 

12.ระยะเวลาปฏิบัติ 3.87 .915 มาก 

ความรู้/ความเข้าใจ    

13.ความรู้/ความเข้าใจก่อนใช้ชุดฝึก 2.27 1.121 น้อย 

14.ความรู้/ความเข้าใจหลังใช้ชุดฝึก 2.47 .516 มาก 

การน าความรู้ไปใช้    

15.มีความรู้มากขึ้น 4.67 .488 มากที่สุด 

16.สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.60 .507 มากที่สุด 

17.สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ 4.27 .704 มาก 

รวม 4.27 .524 มาก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การศึกษาความพึงพอใจการใช้งานชุดฝึกจานดาวเทียมในครั้งนี้สามารถน าไปทดลองได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลัง พบว่านักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
ใช้ชุดฝึกตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนฝึกอบรม  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการใช้งานชุดฝึกจานดาวเทียม ครั้งนี้ควรเป็นจุดเริ่มของ
การสนับสนุนให้อาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรในวิชาชีพสาขาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีการท าวิจัยซ้ ากับกลุ่มอ่ืน 
3. ควรมีการท าวิจัยต่อเนื่องและติดตามผล 

  
เอกสารอ้างอิง 
[1] กาญจนา ศุภรพันธ์. (2543). ความสัมพัน์ธ์ระหว่างความพึงพอใจในการฝึกอบรมกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับหัวหน้าแผนก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การพัฒนาชุดทดลองออปแอมป์ในวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
DEVELOPMENT OF LABORATORY SET ON OP-AMP COURSE FOR CURRICULUM 

OF ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN 

 
พัชรินทร์  สุวรรณบุตร1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาคุณภาพ และหาประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์ ชุด
ทดลองประกอบด้วยแผงทดลองและใบงานจ านวน 12 ใบงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ านวน 20 คน  
  ผลการวิจัยพบว่า แผงทดลองของชุดทดลองออปแอมป์ ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพของชุดทดลองโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 4.86, S.D. = 0.27) คุณภาพของใบงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (X̅  = 4.88,  S.D. 
= 0.28) และประสิทธิภาพของชุดทดลอง E1/E2 เท่ากับ 82.95/83.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
และเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 

ค าส าคัญ : ชุดทดลองออปแอมป์ การพัฒนา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to develop and to find the quality and the 

efficiency of the laboratory set on op-amp and linear IC course. The laboratory set consisted 
of 12 lab sheets.  The sample group was 20 students in the certificate of the electronics 
department at Saraburi technical College. 

The results of this research found that the laboratory set on op-amp course had a very 
good quality in average (X̅  = 4.86, S.D. = 0.27) and the lab sheets also had a very good quality 
(X̅  = 4.88, S.D. = 0.28). In addition, the efficiency of the laboratory set in term of E1/E2 was 
equal to 82.95/83.35, which was higher than the setting criteria of 80/80. 
 

Keywords : laboratory set on op-amp, quality, efficiency, electronic circuit design 
 
1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ีสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1 
1 ELECTRONIC SARABURI TECHINCAL COLLEGE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION CENTRAL REGION 1 
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บทน า  
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษามีเป้าหมายส าคัญ คือ การฝึกทักษะวิชาชีพอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา
ด้านทฤษฎีที่ได้เรียนมา โดยมีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้น ทุกสาขาวิชา
จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นในการจัดหลักสูตรจะต้องจัดให้สอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน [1] 

การด าเนินการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และ
ทดลองจริงจ าเป็นต้องมีชุดทดลอง ใบงาน และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามรายวิชาอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แต่การลงทุนด้านอาชีวศึกษามีต้นทุนสูงมาก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาแพงและหายาก [2] 
ทั้งยังต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ และ
ทักษะฝีมือให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

วิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเนื้อหาเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ได้ก าหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 2 
หน่วยกิต ดังนั้น การเรียนวิชานี้ให้เกิดประสิทธิผล เหมาะสมกับหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้ นจึง
ต้องมีใบงาน ชุดทดลองมาประกอบการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองและใช้ประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า
หาข้อเท็จจริงจากการลงมือปฏิบัติเอง นอกจากนี้ยังมุ่งให้เข้าใจการท างานของเครื่องมือ อุปกรณ์และใช้งานได้
ถูกต้อง เหมาะสม วางรากฐานที่ดีให้กับผู้เรียน แต่การจัดหาชุดทดลองในสภาพปัจจุบันนั้นได้ประสบปัญหา
ส าคัญหลายประการ คือ การขาดแคลนชุดทดลอง และชุดทดลองจากต่างประเทศมีราคาสูงซื้อได้จ านวนน้อย
ไม่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ และพบว่าใช้วิธีการประกอบวงจรลงบนบอร์ดพ้ืนฐาน ซึ่งเกิดความยุ่งยากในการ
ต่อวงจร และต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ิมเติม เช่น แหล่งจ่ายไฟ ซึ่งใช้เวลาปฏิบัติค่อนข้างมากในเวลาจ ากัด 
บางครั้งการต่อวงจร การวัดค่าต่างๆ มักผิดพลาดได้ง่าย และสภาพการเรียนการสอนยังไม่เป็นตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้เพราะยังขาดสื่ออุปกรณ์ในการสอนและประสบปัญหาการเสียหายของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นที่สุด นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ก าลังเป็นที่สนใจของนักการศึกษา คือ การใช้สื่อการสอนที่เรียกว่าชุดทดลองที่ค านึงถึงประสิทธิภาพ ความ
สอดคล้องตามหลักสูตรและระดับการศึกษา อีกทั้งสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรคล้ายคลึง
กันได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นควรพัฒนาชุดทดลองวิชาออปแอมป์ขึ้นเพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ ทั้งนี้ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพและความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนาชุดทดลองออปแอมป์  
2.  เพื่อหาคุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์  
3.  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์  

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองของวัลลภ จันทร์ตระกูล [3] มา
เป็นกรอบแนวความคิด เพ่ือใช้ในการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองออปแอมป์สมมติฐานการวิจัย 

1.  คุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดี ( 3.5X  ) ขึ้นไป 
2.  ชุดทดลองออปแอมป์ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( 1E / 2E )  80/80 ขึ้นไป 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ านวน 40 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีคัดเลือกจากประชากร จ านวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลาก 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองประกอบด้วย 
1.  แผงทดลอง พร้อมคู่มือการใช้งาน 
2.  ใบงานจ านวน 12 ใบงานที่นักศึกษาท าการทดลองประกอบด้วย 

ใบงานที่ 1 การวัดค่าพารามิเตอรของออปแอมป์ (1) 
ใบงานที่ 2 การวัดค่าพารามิเตอรของออปแอมป์ (2) 
ใบงานที่ 3 การออกแบบวงจรขยายออปแอมป์ ไดเร็กคัปปลิง แบบไมกลับเฟส 
ใบงานที่ 4 การออกแบบวงจรขยายออปแอมป์ ไดเร็กคัปปลิง แบบกลับเฟส 
ใบงานที่ 5 การออกแบบวงจรขยายออปแอมป์ คาปาซิเตอร์ คัปปลิง แบบไมกลับเฟส 
ใบงานที่ 6 การออกแบบวงจรขยายออปแอมป์ คาปาซิเตอร์ คัปปลิง แบบกลับเฟส 
ใบงานที่ 7 การออกแบบวงจรออปแอมป์ขยายผลรวมแรงดัน แบบกลับเฟส 
ใบงานที่ 8 การออกแบบวงจรออปแอมป์ขยายผลรวมแรงดัน แบบไมกลับเฟส 
ใบงานที่ 9 การออกแบบวงจรออปแอมป์ขยายผลต่างแรงดัน 
ใบงานที่ 10 การออกแบบวงจรออปแอมป์แอสเต-เบิลมัลติไวเบรเตอร์ 
ใบงานที่ 11 การออกแบบวงจรออปแอมป์เฟสชิฟท์ออสซิลเลเตอร์ 
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ใบงานที่ 12 การออกแบบวงจรออปแอมป์เวนบริดจ์ ออสซิลเลเตอร์ 
3.  ใบงานรวม คือ ใบงานที่นักศึกษาท าการทดลองหลังจากปฏิบัติครบ 12 ใบงานแล้ว 
4.  แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง ด้านแผงทดลอง 
5.  แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง ด้านใบงาน 
6.  แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วยการปฏิบัติใน 12 ใบงานระหว่างเรียน และการปฏิบัติใบ

งานรวมหลังปฏิบัติครบ 12 ใบงานแล้ว 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนการทดลองใช้ชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลต่างๆ กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 20 คน ดังนี้ 
       1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัยและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพ่ือ
ขอค ายืนยันยินดีตอบรับในการประเมินคุณภาพของชุดทดลองออปแอมป์ 
       2. น าชุดทดลอง ใบงาน และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติ ส่งมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

3. ผู้วิจัยขออนุญาตน าชุดทดลองท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ห้องเรียน
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

4. น าชุดทดลองมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างง่ายแบบจับฉลาก มีการทดลอง 12 ใบงาน ในการทดลองจะมีการประเมินระหว่างการปฏิบัติตามแบบ
ประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเมื่อทดลองครบ 12 ใบงานแล้ว ท าการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใบงานรวม ผู้ประเมิน คือผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าวิชา น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ตามวิธีการสถิติ
เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดทดลองที่สร้างขึ้น 

การพัฒนาชุดทดลองวิชาออปแอมป์ 
ชุดทดลองออปแอมป์ แสดงดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย แผงทดลองที่ใช้ส าหรับต่อวงจรของใบงาน ตัวไอซี

ออปแอมป์ ซึ่งจะมีขาต่างๆ ไว้ต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ชุดแหล่งจ่ายไฟคู่  15V และกราวด์ ชุดตัวต้านทานปรับค่า
ได้และค่าคงที่ จ านวน 21 ค่า ชุดตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วและไม่มีขั้ว จ านวน 8 ค่า ซึ่งมีค่าต่างๆ ไว้ส าหรับต่อใช้
งานอย่างละ 3 ตัว ตลอดจนสายต่อวงจร คู่มือการใช้งาน ใบงาน ใบงานรวมของชุดทดลองออปแอมป์และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่พัฒนาขึ้น 

 
รูปที่ 1 ชุดทดลองออปแอมป์ 

 

 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  80



รูปที่ 2 ภาพการใช้งานใช้ทดลองออปแอมป์ในวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์คุณภาพของแผงทดลอง 
การวิเคราะห์คุณภาพของแผงทดลองออปแอมป์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพ โดยใช้

วิธีทางสถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ ดังตารางที่ 1 
      การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
      ค่าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
      ค่าเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
      ค่าเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.80-2.59 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช้ 
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 
      การแปลความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เกณฑ์ดังนี้  
      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00-0.99 หมายถึง ระดับคะแนนไม่แตกต่างกันมาก 
      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป หมายถึง ระดับคะแนนแตกต่างกันมาก 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผงทดลองออปแอมป์ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

คุณภาพ 

1. เหมาะกับระดับผู้เรียน 4.80 0.44 ดีมาก 
2. มีความสะดวกในการเตรียมการปฏิบัติ 5.00 0.00 ดีมาก 

3. มีการเรียงล าดับเนื้อหาวิชาก่อนหลัง 4.80 0.44 ดีมาก 

4. นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์ 4.60 0.54 ดีมาก 
5. มีความเหมาะสมในการจัดต าแหน่งอุปกรณ์ 4.80 0.44 ดีมาก 

6. มีความสัมพันธ์ของชุดทดลองต่องานกับใบงาน 5.00 0.00 ดีมาก 
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7. มีความปลอดภัยในขณะท าการทดลอง 4.80 0.44 ดีมาก 

8. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 4.80 0.44 ดีมาก 
9. มีรูปร่าง และขนาดเหมาะสม 4.80 0.44 ดีมาก 

10. มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน 4.80 0.44 ดีมาก 

11. มีความสะดวกในการดูแลรักษา 5.00 0.00 ดีมาก 
12. มีความคงทน และแข็งแรง 5.00 0.00 ดีมาก 

13. วัสดุที่น ามาใช้มีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.86 0.27 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพทางด้านแผงทดลองของชุดทดลองออปแอมป์ โดยภาพรวม

ของชุดทดลอง พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.86, S.D. = 0.27) ซึ่งมีรายการประเมินที่อยู่ในระดับ
ดีมาก ( X = 5.00, S.D. = 0.00) ได้แก่รายการประเมินที่ 2. มีความสะดวกในการเตรียมการปฏิบัติ รายการ
ประเมินที่ 6. มีความสัมพันธ์ของชุดทดลองกับใบงาน รายการประเมินที่ 10. มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
และรายการประเมินที่ 13. วัสดุที่น ามาใช้มีความเหมาะสม ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือได้ (
X = 4.60, S.D. = 0.54) ได้แก่รายการประเมินท่ี 4. นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์การวิเคราะห์คุณภาพ
ของใบงานการประเมินคุณภาพของใบงานแต่ละใบงาน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของใบงานการทดลอง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ใบงานครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.95 0.11 ดีมาก 

2. มีความถูกต้องของเนื้อหา 4.97 0.07 ดีมาก 
3. มีการเรียงล าดับเนื้อหาวิชาก่อนหลัง 4.98 0.04 ดีมาก 

4. มีความยากง่ายของเนื้อหา 4.83 0.37 ดีมาก 

5. มีความเหมาะสมของล าดับขั้นความรู้ 4.82 0.40 ดีมาก 
6. เหมาะสมกับผู้เรียน 4.82 0.40 ดีมาก 

7. เหมาะสมกับล าดับขั้นความรู้ 4.83 0.37 ดีมาก 

8. มีความชัดเจนในการอธิบายแต่ละข้ันตอน 4.93 0.15 ดีมาก 
9. มีค าอธิบายล าดับขั้นการปฏิบัติเข้าใจง่าย 4.97 0.15 ดีมาก 

10. มีรูปวงจร ตารางกราฟ ถูกต้อง 4.80 0.44 ดีมาก 

11. มีเนื้อหาก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรียน 4.82 0.40 ดีมาก 
12. มีความสะดวกในการบันทึกค่าต่างๆ 4.80 0.44 ดีมาก 

รวม 4.88 0.28 ดีมาก 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านใบงาน ที่มีต่อใบงานของชุดทดลองออปแอมป์ โดย
ภาพรวมทั้ง 12 ใบงาน พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.88, S.D. = 0.28) ซึ่งมีรายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.98, S.D. = 0.04) ได้แก่รายการประเมินที่ 3. มีการเรียงล าดับเนื้อหาวิชาก่อนหลัง 
รายการประเมินที่อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.97, S.D. = 0.07) ได้แก่รายการประเมินที่ 2. มีความถูกต้องของ
เนื้อหา และรายการประเมินที่ 9. มีค าอธิบายล าดับขั้นการปฏิบัติเข้าใจง่าย 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์ 
ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ได้ผลตามตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพของชุดทดลอง 

รายการ 
จ านวน

นักศึกษา 
คะแนนเต็ม 

คะแนนรวม
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

คะแนนรวม 
จากแบบทดสอบแต่ละใบงาน 

20 600 497.70 82.95 

คะแนน 
จากแบบทดสอบใบงานรวม 

20 200 166.70 83.35 

 
จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่า ชุดทดลองออปแอมป์ที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาทดลองใบงานจ านวน 12 ใบงาน

แล้วท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนรวมเฉลี่ย คือ 497.70 คิดเป็นร้อยละ 82.95 และเมื่อนักศึกษาท าใบ
งานครบ 12 ใบงานแล้ว นักศึกษาท าแบบทดสอบใบงานรวมได้คะแนนเฉลี่ย 166.70 คิดเป็นร้อยละ 83.35 
ดังนั้น ชุดทดลองออปแอมป์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.95/83.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 

สรุปผลการทดลอง 
      1.  คุณภาพของแผงทดลองออปแอมป์ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก  
คือ X  = 4.86, S.D. = 0.27 
      2. คุณภาพของใบงานโดยการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ  X  = 4.88,  
S.D. = 0.28 
      3.  ประสิทธิภาพของชุดทดลองออปแอมป์สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ( 1E / 2E ) เท่ากับ 82.95/83.35  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
        จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดทดลองออปแอมป์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
ทดลองเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยค่าประสิทธิภาพตัวแรก (

1E ) ได้คะแนนจากแบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติใบงาน 12 ใบงาน คิดเป็นร้อยละ 82.95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 และ
ค่าประสิทธิภาพ ตัวหลัง (

2E ) ได้จากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติ ใบงานรวม คิดเป็นร้อยละ 83.35 เป็นไปตาม
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เกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 80 จึงยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยค่าประสิทธิภาพของชุดทดลองที่ได้จาก
การทดลองในครั้งนี้มีค่าเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ 
ดังต่อไปนี้ 
      1. การทดลองในห้องทดลองเป็นการฝึกปฏิบัติที่มุ่งให้ได้เรียนรู้หลักการ และข้อเท็จจริงที่คนอ่ืนๆ ได้
ค้นพบ เป็นการทบทวนและย้ าว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามที่มีผู้ศึกษาไว้อย่างไรบ้าง เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีที่ได้
ศึกษามานอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้คุ้นเคยกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการเริ่มต้น
แนวทางประดิษฐ์ และการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ต่อไป [4]  
      2. ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง ด้านแผงทดลอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
ท่าน มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับดีมาก ด้านใบงาน มีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรพงษ์ [6] ที่ท าการวิจัยเรื่องการออกแบบวงจรและสร้างโมดูลบอร์ดชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  
พบว่าคุณภาพของชุดปฏิบัติดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับดี แสดงว่าชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแบบ
ประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน มีความเห็นว่าชุดทดลองมีความเหมาะสม 
มีความตรงและเชื่อถือได้ 
      3. การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท าคะแนนจากประเมินการฝึกปฏิบัติ ระหว่างใบงาน 12 ใบงาน และการปฏิบัติใบงานรวม โดย
คิดเป็นร้อยละ 82.95/83.35 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และสอดคล้องกับ พิพัฒน์ สมใจ[5] ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง“การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการวงจรไอซี 555” พบว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 82.60/83.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการวัดผลจากคะแนนสอบท้ายการทดลองได้เท่ากับ 82.60 และมีประสิทธิภาพของ
การทดลองหลังการทดลองครบ 5 ใบงานได้เท่ากับ 83.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดทดลองช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการทดลองใบงานจ านวน 12 ใบงาน และ
นักศึกษาก็จะเกิดการเรียนรู้จากการทดลองด้วยตัวเอง จึงท าให้ผลการเรียนรู้ของการทดลองครั้งนี้สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ก่อนน าชุดทดลองไปใช้กับนักศึกษาควรมีการแนะน า
รายละเอียดและอธิบายส่วนต่างๆ ของชุดทดลอง ตลอดจนข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ก่อนการปฏิบัติ และช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาและอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรมีการน าชุดทดลองไปวิจัยหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองเพ่ือหาผลกระทบด้าน
ต่างๆ จากการใช้ชุดทดลอง 

2. ความยืดหยุ่นของชุดทดลองที่ค่อนข้างจ ากัด 
3. เรื่องของอุปกรณ์ ค่า และจ านวนของตัวเก็บประจุที่จ ากัด 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 
CREATING AND FINDING THE EFFICIENCY OF ELECTRIC POWER GENERATION 

FROM EXERCISE BIKE KIT 
 
สุเมธ  สุธีรพาณิชย์1   กฤตนัน  น้ าเจ็ด2  และธวัช  เดชทับ3 

Sumat  Suteerapanich1  Kritanan  namjed2  and Tawach  Dattab3 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย  
2) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 3) ศึกษาความ     
พึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ จ านวน 20 คน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบ
บันทึกผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ
ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกายอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.63) และจากการ
ทดลองการใช้งานจักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยความเร็ว 300 รอบ ขณะไม่มีโหลดได้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 36 
โวลต์ แต่ขณะมีโหลดที่ความเร็วเท่ากัน ได้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 13.5 โวลต์ และได้ท าการทดลองโดยปั่น
จักรยานที่ความเร็วรอบเท่ากับ 300 รอบ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 4 แอมป์ จะใช้เวลาใน
การประจุแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 40 แอมป์/ชั่วโมง ได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่ถ้าปั่นจักรยาน ด้วยความเร็ว
มากกว่านี้จะได้กระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นและสามารถประจุแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นด้วย 
 

ค าส าคัญ : ชุดทดลอง, จักรยานออกก าลังกาย พลังงานไฟฟ้า. 
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Abstract 
The purpose of this research was to: 1) create a set of exercise bikes for electric power 

production 2) study the efficiency of exercise bikes for electric power production. 3) study the 
satisfaction of electric power generation from exercise bike kit.  The sample group used in this 
research was Trang Technical College students Under the jurisdiction of the vocational 
education institute in the southern region, 20 people selected from Electrical power students. 
The tools used in this research are the quality evaluation form by experts, test result record 
and the satisfaction questionnaire of the exercise bike trial kit for electric power production. 
The statistics used in the research were the average and percentage.  

The research found that experts agree on the quality of the exercise bike trial kit to 
generate electricity at a very good level ( average 4. 63) .  The experiment, found that Trial 
cycling to generate electricity at a speed of 300 cycles while not loading. The voltage is equal 
to 36 volts, but while it is loaded at the same speed. The voltage is equal to 13.5 volts. Based 
on preliminary data, the organizer can experiment by cycling at the speed is equal to 30 0 
cycles, it can produce a maximum of about 4 amps. It will take up to 12 volts of 40 amps / 
hour for a maximum of 12 hours. With more speed, the higher current will be able to charge 
the battery faster. 
 
Keywords : Exercise Bike Produce electricity. 
 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของ

คนเปลี่ยนไป การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบท าให้เกิดความเครียด ขาดการออกก าลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่
มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพของตัวเองท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอด
เลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกัน หรือลดลงได้โดยการที่เราใส่ใจดูแล
ตัวเอง วิถีชีวิตที่เร่งรีบเป็นการท าร้ายสุขภาพเป็นอย่างมาก เวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการท างานและการ
เดินทาง เวลาพักผ่อนน้อย ความเครียด ไม่ได้ออกก าลังกายฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่จะเข้า
มาสู่ชีวิต แต่ความจริงแล้วสามารถท าสิ่งเหล่านี้ได้เช่น เข้าฟิตเนส เดินเหยาะๆ ที่สนามกีฬาสวนสาธารณะฯลฯ 
เพียงใช้เวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมง ก็สามารถท าให้สุขภาพดีขึ้นได้ เมื่อสุขภาพกายดีก็ท าให้สุขภาพจิตใจดี 
เมื่อมีสุขภาพกายและจิตใจดีจะมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการท างานได้ดีตามไปด้วย เราทุกคนจึงต้องให้
ความส าคัญกับการออกก าลังกาย 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  87



 ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ การน าเอาพลังงาน
จากมนุษย์มาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการปั่นจักรยานออกก าลังกายที่อยู่กับที่ ขับเคลื่อนเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์แก่โหลดแสงสว่างภายในบ้าน หรือเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแบตเตอรี่ เพ่ือเป็นพลังงานส ารองไว้ใช้ในกรณีที่จ าเป็นต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 
 3. เพ่ือหาคุณภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย  
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้โดยการท าให้วัตถุ
หรือธาตุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปได้ การที่วัตถุเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ ก็เพราะมีแรง
หรือพลังงานเข้าไปกระท าพลังงานหรือความสามารถในการท างานได้นี้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช้พลังงานซึ่งอยู่ใน
รูปของสารอาหารในการด ารงชีวิตโดยตรงแล้วสิ่งมีชีวิตยังต้องใช้พลังงานในรูปแบบลักษณะอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตประจ าวันอีกในหลายรูปแบบเช่นทางด้านแสงสว่างความร้อนไฟฟ้าเป็นต้น ดังนั้นพลังงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. พลังงานใช้แล้วหมดหรือที่เรียกกันว่าพลังงาน ฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานสิ้นเปลืองพลังงาน
พวกนี้ ได้แก่น้ ามันถ่านหินก๊าซธรรมชาติ 

           2. พลังงานใช้ไม่หมด หรือพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย ชีวมวล (เช่น มูลสัตว์
และก๊าซชีวภาพ) น้ า แสงอาทิตย์ คลื่น 

พลังงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากซึ่งพลังงานมีหลายรูปแบบพลังงานกลก็เป็น
พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแรงและการเคลื่อนที่ ผลรวมของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์เรียกว่า
พลังงานกล โดยพลังงานจลน์จะเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของวัตถุที่ก า ลังเคลื่อนที่ ส่วนพลังงานที่
สะสมในวัตถุอันเนื่องมาจากต าแหน่งของวัตถุที่สูงจากพ้ืนโลกหรือระดับอ้างอิงจะเรียกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง 
และเรียกพลังงานที่สะสมในวัตถุที่มีระยะยืดหรือระยะหดจากต าแหน่งสมดุลว่าพลังงานศักย์ยืดหยุ่นพลังงาน
สามารถแปลงรูปจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้พลังงานกล คือ พลังงานที่ได้จากแรงงาน คน 
, สัตว์ , เครื่องจักร , เครื่องยนต์ เช่น คนปั่นจักรยานการปั่นจักรยานอยู่กับที่หรือจักรยาน  Fitness เป็น
จักรยานชนิดที่ช่วยให้เราได้ใช้พลังงานในการออกก าลังกายอีกรูปแบบหนึ่งมีข้อดีอยู่มากมายใกล้เคียงกับการ
วิ่งจ๊อกกิ้งในการเผาผลาพลังงานแถมยังดีกว่าตรงที่ไม่มีแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับข้อต่อต่างๆการปั่นจักรยาน
แบบดังกล่าวเราจะปั่นอยู่บนที่ราบขนานกับพื้น เวลาของความหนักในการออกก าลังที่ก าหนดให้ตามหลักของ
การออกก าลังกายคือให้ชีพจรของเราเต้นสูงขึ้นถึงระดับ70% ซึ่ง โดยประมาณระดับนี้จะถึงจุดที่หัวใจปอดและ
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หลอดเลือดต่างๆท างานในระดับที่ได้ผลดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่ง  กิจกรรมการออกก าลังกาย
แสดงการเผาผลาญแคลอรี่ของร่างกาย แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา 
( ชม.) 

แคลอรี่ 

กวาดบ้าน ถูบ้าน  1 200-250 
นั่งดูทีวี 1 80-120 

ท าสวน รดน้ า พรวนดิน 1 300-450 

เดินเล่น 1 200-220 
เดินเร็วๆ 1 400-500 

ว่ายน้ า (ขึ้นอยู่กับการออกแรงว่าย) 1 250-650 
วิ่ง (ขึ้นอยู่กบัความเร็ว) 1 600-1,000 

เต้นร า 1 300-450 

ขี่จักรยาน 1 200-500 
เดินขึ้นบันได 1 400-700 

 
  หลักการก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  

เมื่อให้ขดลวดตัวน าหมุนตัดกับสนามแม่เหล็ก หรือให้สนามแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวดก็จะท าให้เกิด
การเหนี่ยวน าของกระแสไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวดนั้น ซ่ึงการที่ขดลวดหมุนตัดกับสนามแม่เหล็กคือเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรง และสนามแม่เหล็กหมุนตัดขดลวดคือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเจนเนอร์เรเตอร์ จะ
ประกอบด้วย ขั้ว N และ ขั้ว S และขดลวดตัวน าทางไฟฟ้าหรือขดลวด สเตเตอร์ เมื่อโรเตอร์หมุนตัด ขดลวดส
เตเตอร์ครบ 1รอบ ขณะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นทั้งคลื่นบวก และคลื่นลบ กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเรียกว่า 
กระแสไฟฟ้าสลับ[1]  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 การเกิดกระแสไฟฟ้าสลับ 
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ภาพที่ 2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

เมื่อโรเตอร์หมุน หรือสนามแม่เหล็กอยู่ภายในขดลวดตัวน า หรือสเตเตอร์ จะท าให้เส้นแรงแม่เหล็ก
ของโรเตอร์ผ่านขดลวดสเตเตอร์ ท าให้เกิดแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้าในขดลวดสเตเตอร์ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวน า 
ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลออกมาสู่วงจรภายนอกของเจนเนอร์ เรเตอร์  ดังภาพที่  2 หลักการก าเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของขดลวดตัดผ่าสนามแม่เหล็กมีหลักการดังนี้ให้ขั้วแม่เหล็กอยู่กับที่แล้วน าขดลวด
ตัวน ามาวางระหว่างขั้วแม่เหล็กแล้วหาพลังงานมาหมุนขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ท าให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน าเกิดขึ้นที่ขดลวดตัวน านี้และหลักการก าเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของสนามแม่เหล็กตัดผ่าน
ขดลวด  โดยให้ขดลวดตัวน าอยู่กับที่แล้วหาพลังงานกลมาขับให้สนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวน า ท าให้ได้
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวเกิดข้ึนที่ขดลวดตัวน านี้สามารถหาได้จากสมการ [3]   

E/ph  =  4.44 Ø N f        Volt 

เมื่อ       คือ เส้นแรงแม่เหล็ก (Wb) 
f   คือ ความถี ่(Hz) 
N  คือ ความเร็วรอบ (rpm) 

ดังนั้นความถ่ี (f) ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนขั้วแม่เหล็ก (P) 
และความเร็วในการหมุนตัดผ่านกัน (N) สามารถหาได้จากสมการ 

    f    =   (N.P) / 120   Hz  
       เมื่อ      f  คือ  ความถี ่(Hz) 

P คือ  จ านวนขั้วแม่เหล็ก (pole) 
N คือ ความเร็วรอบ (rpm) 
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แบตเตอรี่ หมายถึง แหล่งที่สะสมพลังงานในรูปเคมีแล้วจ่ายเป็นพลังงานไฟฟ้า ออกไปใช้งานเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง แบตเตอรี่สามารถแบ่งออกได้หลายชนิด โดยแบ่งตามลักษณะตัวสินค้าและแบ่งตามประเภท
การใช้งาน ส่วนในทางวิชาการ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ประเภทปฐมภูมิ (Primary Battery)  
2. ประเภททุติยภูม ิ(Secondary Battery) 
  

หลักการท างานของวงจรประจุแบตเตอรี่ 
           หลักการท างานโดยทั่วไป จะท าการผ่านแรงดันไฟตรงที่ไม่มีการฟิลเตอร์จ่ายให้ SCR เพ่ือให้ 

SCR ท าหน้าที่เป็นสวิทช์อัตโนมัติคอยจ่ายให้ไฟกับแบตเตอรี่ที่น ามาชาร์จโดย SCR จะหยุดน ากระแสในช่วง
แรงดันตกลงเป็นศูนย์โวลต์ และ SCR จะท างานอีกครั้งในคลื่นสัญญาณ ต่อมา การท างานแบบนี้เรียกว่า 
switching การควบคุมให้ SCR ท างานแบบ switching นี้ จะใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมให้ SCR ท างาน
อย่างถูกต้องขณะท าการชาร์จแบตเตอรี่ ซ่ึงหลักการทั่วไป คือ วงจรจะตรวจว่าแรงดันในแบตเตอรี่มีค่าสูงกว่า 
14.9 V ก็จะสั่งงานให้วงจรหยุดชาร์จแบตเตอรี่ในทันที[4]  แสดงดังภาพที่ 3  

 

 
ภาพที่ 3 วงจรประจุแบตเตอรี่ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การสร้างจักรยานออกก าลังกายผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 

 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยาน 
ออกก าลังกาย   
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1 แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย     
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และ
ด้านการใช้งาน 
  2 แบบบันทึกผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากจักรยานออกก าลังกาย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1 แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย แบ่ง
การประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน จากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 
5 คน  
  2 ทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออก
ก าลังกาย โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคตรัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
จ า น ว น  
20 คน และท าการบันทึกผลการทดลอง 
  3 ปรับปรุงแก้ไขชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย ตามค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การประเมินคุณภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย[2]  มีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 
     4.50–5.00  หมายถึง  ระดับคุณภาพ มากที่สุด 
     3.50–4.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ มาก 
     2.50–3.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
     1.50–2.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อย 
     1.00–1.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด 
หากค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมาก แสดงว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
   2. การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้  
      80–100 % หมายถึงมีประสิทธิภาพ  ดีมาก 
      70–79 %  หมายถึงมีประสิทธิภาพ  ดี 
      60–69 %  หมายถึงมีประสิทธิภาพ  ปานกลาง 
      50–59 %  หมายถึงมีประสิทธิภาพ  ต่ า 
หากผลการทดลองที่ได้มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก แสดงว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
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oleta
Stamp



 
ผลการวิจัย 

 
1. ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย มีขั้วแม่เหล็ก 36 ขั้ว  ชุดขดลวด   36 

ชุด และโรเตอร์ที่ติดอยู่กับขั้วแม่เหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร และขนาดของ สเตเตอร์ที่มีชุด
ขดลวดมีเส้นผ่าศูนย์ 10.5 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 5

 

 
 

ภาพที่ 5 ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 
 

2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพชุดทดลองจักรยานออกก าลังกายเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย 

การทดลองครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ค่าเฉลี่ย 

ความเร็วรอบ (rpm) 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 210 
แรงดันไฟฟ้า(VDC) 12 12.1 12.2 12.4 12.5 12.6 12.8 12.9 13.2 13.5 12.62 

กระแสไฟฟ้า(ADC) 1.2 1.4 1.8 2.1 2.8 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 2.67 

  จากตารางที่ 2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยาน
ออกก าลังกาย ที่ความเร็วรอบต่างๆ ค่าเฉลี่ยที่ความเร็วรอบ 210 rpm แรงดันไฟฟ้า 12.62 V กระแสไฟฟ้า 
2.67 A ประสิทธิภาพของชุดทดลอง มีประสิทธิภาพออยู่ระดับ ดีมาก 

3. ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองจักรยานออกก าลังกายเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( X ) ระดับคุณภาพ 
1 ด้านโครงสร้าง 4.75 มากที่สุด 

2 ด้านการออกแบบ 4.60 มากที่สุด 
3 ด้านการใช้งาน 4.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.63 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออก
ก าลังกาย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการน าไปใช้งาน ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.63 มีคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด   
 
การอภิปรายผลการวิจัย           
 ชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยานออกก าลังกาย มีขั้วแม่เหล็ก 36 ขั้ว ชุดขดลวด 36 ชุด 
และโรเตอร์ที่ติดอยู่กับขั้วแม่เหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร และขนาดของ สเตเตอร์ที่มีชุดขน
ลวดมีเส้นผ่าศูนย์ 10.5 เซนติเมตร และการประเมินคุณภาพชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจักรยาน
ออกก าลังกาย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการน าไปใช้งาน มี
คุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนผลการทดลองหาประสิทธิภาพชุดทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
จักรยานออกก าลังกาย ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 210 rpm แรงดันไฟฟ้า 12.62 V กระแสไฟฟ้า 2.67 A มี
ประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากกการทดลองปั่นจักรยาน ขณะยังไม่ต่อโหลดแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมีค่าสูง แต่เมื่อต่อโหลด 
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมีค่าต่ าลงมาในขณะที่ความเร็วรอบเท่ากัน 

2. การควบคุมความเร็วรอบจะท าได้ยากท าให้ค่าผลการทดลองอาจมีการผิดพลาดเนื่องจากความเร็ว
รอบไม่คงที ่และค่าของแรงดันและกระแสจะเพ่ิมขึ้นเมื่อความเร็วรอบเพิ่มข้ึน 

3. ถ้าต้องให้ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในขณะที่ต่อโหลดใช้งานก็ต้องปั่นจักรยานให้มีความเร็วรอบที่
เร็วขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ปั่นจักรยานต้องออกแรงในการปั่นมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาเหล่านี้ควรมีชุดทดรอบ
หรือชุดเกียร์เพื่อช่วยในการควบคุมความเร็วให้คงท่ี  
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บทคัดย่อ 

    การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ  และหา
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามันปาล์มดิบขึ้น ประกอบด้วยอุปกรณ์แยกน้ าออกจากน้ ามัน อุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Centrifuge) 
และอุปกรณ์กรองละเอียดแบบใช้ระบบลมอัด ซึ่งระบบเดิมนั้นต้องใช้ปั๊มลม และเป็นระบบปิดที่ท าความ
สะอาดภายในถังได้ยาก จึงได้ท าการพัฒนาในส่วนของระบบกรองละเอียดโดยใช้ปั๊มอัดน้ ามันและเป็นระบบ
เปิด เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบและแบบ
บันทึกข้อมลูการท างานของเครื่องยนต์ โดยการน าน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดมาผ่านชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ ามันปาล์มดิบนี้ ทดสอบโดยน าไปเติมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KOBUTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘ 
แรงม้า ที่ผ่านการพัฒนาให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง  เปรียบเทียบกับ อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามัน
ปาล์มดิบแบบเดิม 
  ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔๒ เครื่องยนต์สามารถท างานได้ตามปกติทั้ง
ในสภาวะและรอบการท างานต่าง ๆ  แสดงให้ เห็นว่าชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ  
มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กใช้น้ ามันปาล์มดิบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
รวมทั้งยังสามารถบ ารุงรักษาชุดกรองละเอียดได้โดยง่ายกว่าระบบเดิม 
 

ค าส าคัญ: เครื่องยนต์ดีเซล ปรับปรุงคุณภาพ น้ ามันปาล์มดิบ    
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 Abstract 

  The objective of this research were to 1) develop a device for improving crude palm 
oil quality, and 2)  test the efficiency of the device.  The device was developed by the 
researcher consisting of a device for separating water from oil, centrifuge and compressed air 
filtration equipment, While the original system require an air pump and is a closed system 
that made it difficult to clean inside the tank, this development provides the fine filter system 
using oil pump and open system. The research tools were the quality evaluation form for the 
device and the record form for collecting engine data.   The research was operated by filling 
the extracted crude palm oil in the device and tested by filling it to a small diesel engine, 
KOBUTA model RT 80 size 8 HP, which had been developed to be visible with crude palm oil 
as fuel and then compared the result with the original device. 
 The research found that the overall quality in every aspect is very good.  The 
efficiency of equipment for crude palm oil quality improvement with an average efficiency 
increase of 0. 42 percent.  The engine can operate normally both in various conditions and 
working cycles.  This showed that the crude palm oil device had sufficient quality for using 
with small diesel engines using crude palm oil. It was able to maintain the fine filter set more 
easily than the original system. 
 

Keywords: Diesel Engine Quality Improvement Crude Palm Oil  
 

บทน า 

   จากการที่มนุษย์ได้น าเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลมาใช้เป็นพลังงานหลักของโลกติดต่อกันเป็นเวลานาน
ได้ก่อให้เกิดปัญหาการวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามมาอย่างมากในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษของไอ
เสียจากเครื่องยนต์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น
ราคาที่ผันผวนท าให้ต้องมีต้นทุนในการผลิตสินค้าท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ส าหรับประเทศไทยจึงได้มีนโยบายในการ
ส่งเสริมในการวิจัยและพัฒนาหาแนวทางน าน้ ามันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงชนิดเดิมแต่ปัญหาที่
ส าคัญคือน้ ามันพืชมีค่าความหนืดสูงกว่าน้ ามันดีเซลหลายเท่า เช่นน้ ามันปาล์มดิบมีค่าความหนืดสูงกว่าน้ ามัน
ดีเซลประมาณ ๒๐ เท่าที่อุณหภูมิปกติ [๑]  ดังนั้นได้มีการศึกษาหาวิธีการลดความหนืดของน้ ามันด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ หลากหลายวิธี เช่นการน าน้ ามันพืชมาผสมกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ การน ามาใช้โดยตรงแต่ต้องอุ่นน้ ามัน
ให้ร้อน และการน ามาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงกว่าพืช
น้ ามันทุกชนิด จึงควรส่งเสริมให้มีการน ามาใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยควร
จะหาวิธีการน าน้ ามันปาล์มที่สามารถปลูกได้เองมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนกับเครื่องยนต์ด้วยการปรับปรุง
คุณภาพน้ ามันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมกับการท างานของเครื่องยนต์ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องยนต์
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ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง [๒] ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการน าน้ ามันปาล์มมาใช้
กับเครื่องยนต์ รวมทั้งได้รับทุนในการวิจัยตามโครงการ IRVE ในการประดิษฐ์เครื่องสกัดน้ ามันปาล์มส าหรับ
ครัวเรือนซึ่งสามารถผลิตน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ได้แล้ว แต่น้ ามันที่ได้จะต้องน ามาปรับปรุงคุณภาพโดยการ
แยกน้ า กากตะกอนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่เพื่อให้สามารถน ามาใช้กับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นได้ จึงได้
ต่อยอดโดยการวิจัยชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการน าไปใช้กับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาขึ้น แต่จากการน าไปใช้พบว่าในส่วนของชุดอุปกรณ์กรองละเอียดที่
ออกแบบไว้เดิมเป็นระบบลมอัดซึ่งเป็นถังระบบปิดร่วมกับไส้กรองละเอียดท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน
เนื่องจากต้องมีปั๊มอัดอากาศรวมทั้งท าความสะอาดภายในถังได้ยากด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดอุปกรณ์
ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบในส่วนของอุปกรณ์กรองละเอียดเพ่ือให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น โดยที่
คุณภาพของน้ ามันต้องไม่ลดลงจากเดิม 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

    ๑. เพ่ือพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ 

   ๒. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม (ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร,๒๕๖๑) 
             กระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม  มีกระบวนการผลิต ๔ ขั้นตอน คือ 
            ๑. การอบทะลายด้วยไอน้ า (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ ๑๓๐ ถึง ๑๓๕ oC ใช้
ความดัน ๒.๕ ถึง ๓ Bars ใช้ระยะเวลานาน ๕๐ ถึง ๗๕ นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไล
ซีส  ที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากข้ัวผลได้ง่าย 
           ๒. การแยกผล (Stripping) เป็นการส่งทะลายปาล์มเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย 
ส าหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั้นน าผลปาล์มที่ได้ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม เพ่ือให้ส่วน
เปลือกแยกออกจากเมล็ด 
           ๓. การสกัดน้ ามัน (Oil Extraction)  อบโดยการน าส่วนเปลือกมาอบที่อุณหภูมิ ๙๐ ถึง 
๑๐๐ oC ใช้ระยะเวลานาน ๒๐ ถึง ๓๐ นาที หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น้ ามัน
ปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น้ ามัน ๖๖ %  น้ า ๒๔ % และของแข็ง ๑๐ % 
           ๔. การท าความสะอาดน้ ามันปาล์มดิบ (Clarification)  เป็นการน าน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จาก
การสกัด ส่งไปยังถังกรองเพ่ือแยกน้ าและของแข็งออกจากกัน  จากนั้นน าเข้าเครื่องเหวี่ยงเพ่ือท าความสะอาด
อีกครั้ง ท าการไล่น้ าออกเพ่ือท าให้ปาล์มแห้งและส่งเข้าถังเก็บน้ ามันส าหรับรอการกลั่นหรือจ าหน่าย
ต่อไป  น้ ามันปาล์มดิบที่ได้ จะแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (Crude Palm 
Oil Olein) ปริมาณประมาณ ๓๐ ถึง ๕๐ % ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (Crude Palm Oil Stearin) 
ปริมาณประมาณ ๕๐ ถึง ๗๐ %  ส าหรับกากผลปาล์มจะถูกน ามาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด  และน าเมล็ดที่
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ได้มาอบแห้งและท าความสะอาด  จากนั้นน าเข้าเครื่องกะเทาะเพ่ือแยกกะลาออก และน าเมล็ดในมาอบแห้ง
โดยให้มีความชื้นไม่เกิน ๗ % จากนั้นบรรจุลงในกระสอบเพื่อรอจ าหน่าย หรือหีบน้ ามันต่อไป   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

๑. พัฒนาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดจากเดิมที่ใช้ระบบลมอัดลงในถังระบบปิดเพ่ือดันน้ ามันปาล์มดิบ 
ให้ออกจากถังพักส่งไปยังไส้กรองละเอียด  โดยการติดตั้งถังพักน้ ามันปาล์มดิบที่เป็นระบบเปิด ติดตั้งปั๊มอัด
น้ ามันแทนแรงดันลม  และให้อัดน้ ามันเข้าไปยังไส้กรองละเอียด   
  ๒. ท าการทดลองเพ่ือทดสอบการท างาน ดังนี้  
         ๒.๑ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
    ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ ๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ขนาด ๘ แรงม้า  

ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง 
 

  ๒.๑.๒ ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จากการพัฒนา 
     ๒.๒ วิธีการทดลอง 
  ๒.๒.๑ การแยกน้ าออกจากน้ ามันขั้นที่ 1 
    น าน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดไปกรองหยาบด้วยตะแกรงกรอง แล้วน าไปต้ม
เพ่ือให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ ๗๐ oC เปิดสวิตช์ปั้มน้ ามันเพ่ือดูดน้ ามันส่งขึ้นไปยังถังแยกน้ ากับน้ ามัน  
ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที เพ่ือให้น้ ามันแยกตัวออกจากน้ าโดยส่วนของน้ ามันจะอยู่ด้านบนและส่วนของ
น้ ากับตะกอนบางส่วนจะอยู่ด้านล่าง  หลังจากนั้นให้เปิดวาล์วเพ่ือปล่อยน้ าในส่วนล่างทิ้ง สังเกตเมื่อน้ ามัน
ปาล์มเริ่มปนออกมาให้ปิดวาล์ว 
   ๒.๒.๒ การหมุนเหวี่ยงเพ่ือแยกกากตะกอนและน้ าที่เหลือ 
    เปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงความเร็วสูงและค่อยๆ เปิดวาล์วเพ่ือปล่อยน้ ามัน
จากถังแยกน้ ากับน้ ามัน ให้น้ ามันไหลลงสู่ส่วนกลางของชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ ามัน ดังรูปที่ ๒ 

วาลว์เลอืกใชน้ ้ามนั 

ถงัน ้ามนัปาลม์ดบิดบิ 

ชุดท่ออุ่นน ้ามนัข ัน้ที ่2 

ชุดถงัอุ่นน ้ามนัข ัน้ที ่1 
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สิ่งสกปรก กากตะกอน น้ าบางส่วนที่หลงเหลือบนอยู่ในน้ ามัน จากคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ของน้ าที่มี
ความหนาแน่นสูงกว่าน้ ามัน น้ าจะถูกหมุนเหวี่ยงออกไปติดกับผนังของจานหมุนบริเวณขอบนอก น้ ามันซึ่งเบา
กว่าจะอยู่ด้านในสุดและค่อยๆล้นออกมาด้านนอก กระทบกับฝาครอบและไหลลงไปยังช่องทางออกเข้าไปเก็บ
ในถังพักน้ ามัน  เมื่อน้ ามันในถังแยกน้ ากับน้ ามันถูกปล่อยออกจนหมดให้ท าการปิดสวิตช์ชุดอุปกรณ์หมุน
เหวี่ยง น้ ามันและสิ่งสกปรกที่เหลือจะไหลลงในช่องกลางไปยังถังเก็บเพ่ือน าไปรวบรวมส าหรับการปรับปรุง
คุณภาพในรอบต่อไป 

   ๒.๒.๓ การกรองละเอียด 
    เปิดสวิตช์ปั๊มอัดน้ ามันเพ่ืออัดเข้าถังไส้กรองละเอียด น้ ามันปาล์มดิบจะไหลผ่านไส้
กรองละเอียดจนหมดดังแสดงในรูปที่ ๔ 
 

รูปที่ ๖ แสดงการกรองละเอียด 
 
 

    
 
 

๒.๒.๔ การทดสอบคุณภาพน้ ามัน 
    น าน้ ามันปาล์มดิบที่ได้ไปวัดค่าความเป็นกรด และเปอร์เซ็นของน้ าที่หลงเหลือ โดย
การชั่งน้ ามันปาล์มดิบตัวอย่างจ านวน ๕๐๐ กรัม  แล้วน าไปต้มที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาที เพ่ือให้
น้ าที่หลงเหลือระเหยออกไป หลังจากนั้นจึงน าน้ ามันมาชั่งใหม่เพ่ือหามวลของน้ าส่วนที่หายไป พบว่าน้ ามัน
ตัวอย่างมีมวลลดลง ๓ กรัม คิดเป็น ๐.๖ % หรือมีส่วนผสมของน้ าที่หลงเหลืออยู่ ๐.๖ % จากนั้นจึงน าน้ ามัน
ที่เหลือทั้งหมดไปต้มเพ่ือไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ ๑๒๐ oC เป็นเวลา ๒๐ นาท ี 
   ๒.๒.๕ การน าน้ ามันไปทดสอบกับเครื่องยนต์ 

รูปที่ ๒ การปล่อยน้ ามันลงสู่ชุดอุปกรณ์หมุนเหวี่ยงน้ ามัน    รปูที่ ๓ สิ่งสกปรก กากตะกอน น้ าที่หลงเหลือบน  
         ผนังของจานหมุนเหวี่ยง   
 

รูปที่ ๔ แสดงการกรองละเอียด    
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    น าน้ ามันปาล์มดิบที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันแล้วไปทดสอบกับ
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก KUBOTA รุ่น RT๘๐ ที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงตามรูปที่ ๑ เพ่ือ
เปรียบเทียบกบัน้ ามันชนิดต่าง ๆ  

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑. แบบประเมินคุณภาพ จัดท าเป็นแบบสอบถามชนิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) ๕ ระดับ โดยผ่านการหาความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 
  ๒ แบบประเมินประสิทธิภาพใช้เป็นแบบทดสอบเก็บข้อมูลการเปรียบเทียบความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ ามันปาล์มดิบที่ได้จากชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบเดิม 
และชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น  
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น จากรูปที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วยถังแยก
น้ าออกจากน้ ามัน ปั๊มดูดน้ ามันปาล์มดิบ ชุดหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง วาล์วถ่ายน้ าและปล่อยน้ ามัน 
 มอเตอร์ ถังพักน้ ามันปาล์มดิบ กรองละเอียด 



 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          รูปที่ ๖  ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบ 

 

          รูปที่ ๕  ระบบการท้างานชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน ้ามันปาล์มดิบ 
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ตารางท่ี ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ 

ด้านที่ประเมิน X̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านการออกแบบ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ดีมาก 

2. ด้านการใช้งาน ๔.๖๐ ๐.๕๕ ดีมาก 

3. ด้านการบ ารุงรักษา ๔.๘๐ ๐.๔๕ ดีมาก 
เฉลี่ยรวม ๔.๗๖ ๐.๔๙ ดีมาก 

 
 จากตารางที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ ท่าน มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ

น้ ามันปาล์มดิบ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ =๔.๖๗) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านการ

บ ารุงรักษา อยู่ในระดับดีมาก (X̅ =๔.๘๐)  รองลงมาคือด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน (X̅ =๔.๖๐)  
 
   ๒. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ 

ตารางท่ี ๒ การเปรียบเทียบความเร็วรอบเครื่องยนต์จากการใช้น้ ามันปาล์มดิบ 
 

 
ครั้งที ่

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (rpm) 

น้ ามันดีเซล
ทั่วไป 

น้ ามันปาล์มดิบผ่านกรอง 
และต้มไล่น้ าแบบเดิม 

น้ ามันปาล์มดิบผ่าน 
ชุดวิจัยแบบใหม่ 

ร้อยละที่
เพิ่มข้ึน 

๑ ๑,๔๒๙ ๑,๔๒๖ ๑,๔๓๐ ๐.๒๘ 
๒ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๔ ๑,๔๐๗ ๐.๒๘ 

๓ ๑,๔๓๐ ๑,๔๓๕ ๑,๔๔๗ ๐.๘๓ 

เฉลี่ย ๑,๔๒๐ ๑,๔๒๒ ๑,๔๒๘ ๐.๔๒ 
 

   จากตารางที่ ๒ จะเห็นว่าน้ ามันปาล์มดิบที่ผ่านชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ เมื่อ
น ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในรอบการใช้
งานปกติ ที่ต าแหน่งคันเร่งเดียวกันแต่เปลี่ยนน้ ามันแต่ละชนิด   พบว่าการเดินเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันผ่านชุด
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันจะมีรอบเครื่องยนต์เฉลี่ยสูงกว่าเล็กน้อย  โดยรอบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันดีเซล
ทั่วไปอยู่ที่ ๑,๔๒๐ rpm น้ ามันปาล์มดิบผ่านกรองและต้มไล่น้ าแบบเดิมอยู่ที่ ๑.๔๒๒ rpm และน้ ามันปาล์ม
ดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘ rpm คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน ๐.๔๒ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า  ผลการพัฒนาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีความเห็นต่อคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ ในภาพรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับดีมาก  

(X̅ =๔.๖๗)  และในด้านการบ ารุงรักษาจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด (X̅ =๔.๘๐)  ทั้งนี้เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบ
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กรองละเอียดจากเดิมที่ เป็นระบบปิดให้เป็นระบบเปิดจึงง่ายต่อการท าความสะอาด   ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบ  น้ ามันปาล์มดิบผ่านชุดวิจัยแบบใหม่อยู่ที่ ๑,๔๒๘ 
rpm คิดเป็นร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน ๐.๔๒ จากแบบเดิม เมื่อทดลองใช้ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์มดิบที่พัฒนาขึ้น 
คุณภาพของน้ ามันที่ได้จะดีกว่าในการปรับปรุงคุณภาพแบบเดิมที่มีหลายขั้นตอน  ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพ
น้ ามันปาล์มดิบยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณน้ ามันปาล์มดิบครั้งละมาก ๆ นอกจากนั้น จากผล
การทดลองยังพบว่ากระบวนการกรองละเอียดน้ ามันปาล์มดิบท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าระบบเดิม รวมทั้ง
สามารถบ ารุงรักษาชุดอุปกรณ์กรองละเอียดได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นระบบเปิด และน้ ามันปาล์มดิบที่ได้ยังสามารถ
น าไปใช้เติมเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ได้พัฒนาให้ใช้น้ ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย 

 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ๑. การพัฒนาขั้นต่อไปควรออกแบบระบบการไล่ความชื้นที่เหลือในน้ ามันปาล์มดิบให้อยู่ในชุด
เดียวกันและพัฒนาให้สามารถท างานได้อย่างอัตโนมัติต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุม  
และการใช้งาน 
  ๒. ควรพัฒนาการต้มให้ความร้อนแก่ผลปาล์มสดก่อนน าสู่กระบวนการสกัดน้ ามันให้สามารถท าได้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับกระบวนการสกัดน้ ามันและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามันปาล์ม
ดิบ 
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แหนบเสริมพลังรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 
SMALL TRUCK LEAF SPRING SUPPORTER 

 
ธรรศกร เกตุวงศ์1  สมพงษ์ ผลผาด2  และอนัญญา วิชัยผิน3 

Thonsakhn Kaswang1  Sompang Pholpad2  Ananya Wicheipin3 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก มีจุดประสงค์เพ่ือ
น ามาใช้ในงานในการบริการระบบช่วงล่างหลังแบบแหนบของรถยนต์ที่ต้องการบรรทุกมากกว่า 1,000 กก. 
ขอบเขตของโครงการ ด้านปริมาณ อุปกรณ์แหนบเสริมพลังสามารถใช้กับรถปิกอัพทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ด้าน
ประชากร ผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ในการซ่อมระบบรองรับน้ าหนักและส่งก าลังรถยนต์จากสถาน
ประกอบการ ครูผู้สอนในรายวิชาเครื่องล่าง และส่งก าลังโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 7 ท่าน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ช านาญการและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์แหนบเสริม
พลังสามารถใช้กับรถปิกอัพทุกรุ่นทุกยี่ห้อ และผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนในด้าน คุณสมบัติของอุปกรณ์ ด้านการใช้
งานของอุปกรณ์ และด้านคุณภาพของอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี  
 
ค าส าคัญ : แหนบ สาแหลกแหนบ โตงเตงแหนบ 
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Abstract 
 This project objective was to : create the small truck leaf spring support to use in the 
vehicle leaf spring rear suspension system to load more than 1,000 kg. The score of the project, 
the quantity of leaf spring support, to be used with all brands and series of pick up trucks.The 
population, the experts of weight support and power transmission systems in the workplace. 
The selected weight supports and power transmission system teachers. 
 The result found that:  the professionals and experts of leaf spring support accepted 
to use with all pick up truck brands and series. Scored the equipment qualification and using 
in good level.  
 
Keywords : tweezers  
 
บทน า 
 ยานยนต์เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่ส าคัญอีกสิ่งหนึ่งส าหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุค
แห่งการแข่งขันรถยนต์จัดเป็นยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งด้านการ
ขนส่ง ทางธุรกิจ การสัญจร การแพทย์หรือแม้แต่การป้องกันประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้รถยนต์
นับล้าน ๆ คัน ซึ่งประกอบไปด้วย รถยนต์โดยสารรถยนต์ส่วนบุคน และส่วนมากรถที่ใช้กันมากเช่นรถปิกอัพ
มาตรฐานการรับน้ าหนักไม่เกินหนึ่งตันแต่มักจะน ามาบรรทุกเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้จึงมีผลเสียกับรถยนต์ใน
ระบบต่างๆหลายระบบ เช่น ระบบส่งก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยวหรือแหนบและเฟืองท้ายต่ า
กว่าที่ก าหนดนั้นคือปัญหาการเกินอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงมีจ านวนมากขึ้น 
 ปัญหาที่เกินจากการบรรทุกเกินหนึ่งตันที่กล่าวมาทั้งหมดเกินมาจากการบรรทุกเกินมาตรฐานและ
ปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบในระบบช่วงล่างที่ท าให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลง เช่น โช้คอับ ยางหูแหนบ บู๊ชหู
แหนบและยางรถ 
 ดังนั้นจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ที่จะเสริมแหนบรถที่บรรทุก
เกินหนึ่งตันและสามารติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายนั้นคืออุปกรณ์แหนบเสริมพลัง 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 
     1. เพ่ือสร้างแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก 
     2. เพ่ือหาคุณภาพแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก 
     3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก 
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แนวคิด ทฏษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การสร้างอุปกรณ์แหนบเสริมพลัง  เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหารถที่บรรทุกเกิน 1 ตันและใช้ชั่วคราว
สามารถถอดและติดตั้งง่ายของบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย และเพ่ือการเรียน-การสอน 
ในแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ล าดับหัวข้อการคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
        1 ระบบรองรับน้ าหนัก 
        2 ยางรถยนต์ 
        3 ขนาดมิติของรถยนต์ ความหมายต่างๆ 
        4 คุณสมบัติของเหล็ก 
        5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
        6. มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ 
        7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 1.การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
              จากปัญหาในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการมาตรฐานของอีซูซุ และจากประสบการณ์ในการซ่อม
ระบบส่งช่วงล่างหลัง โดยเฉพาะการบริการแหนบหรือการเสริมแหนบ  ซึ่งชุดเพลาหลังเป็นแบบเพลากึ่งลอยที่
มีแหนบท าหน้าที่เป็นรับน้ าหนักบรรทุกสิ่งของไม่ให้เสียหาย  ตามคู่มือการบ ารุงรักษาได้ก าหนดไว้ต้องมีการ
ตรวจเซ็กระบบช่วงล่างทุกระยะที่เข้าตรวจเช็ค  เมื่อพบปัญหาการดัดแปลงแหนบหรือเสริมแหนบจึง
จ าเป็นต้องมีการบริการ ปัญหาที่พบในการการบริการแหนบคือ   
             1.1 การศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาการให้บริการระบบช่วงล่างรถยนต์ งานบริการแหนบหรือเสริม
แหนบในศูนย์บริการ อีซูซุ 
             1.2 การสอบถามความคิดเห็นของช่างเกี่ยวกับปัญหาการให้บริการระบบช่วงล่างรถยนต์ งาน
บริการแหนบหรือเสริมแหนบในศูนย์บริการรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 
 2. กลุ่มผู้ให้บริการ 
                  ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการรถยนต์ขนาดเล็ก จ านวน 7 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และครูผู้สอนในรายวิชา นเครื่องล่างรถยนต์ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้วิจัย 
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
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 3. การออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
                  3.1 การออกแบบและสร้างแหนบเสริมพลัง รถบรรทุกขนาดเล็ก มีข้ันตอนดังนี้ 
 
 
                                                         เริ่ม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูล วิธีการสร้างอุปกรณ์แหนบ

เสรมิพลัง 

ออกแบบ 

ปรับปรุงแก้ไข ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบ 

สร้างแหนบเสรมิพลัง 

ทดลองใช้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

อุปกรณ์แหนบเสริมพลัง 

 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ผ่าน 

จบ 

ผ่าน 
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 3.2. ศึกษาข้อมูลวิธีกาสร้างเครื่องมือต้นแบบขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  
      1) ศึกษาข้อมูลวิธีการสร้างเครื่องมือต้นแบบเพ่ือใช้ในการ เสริมแหนบ ส าหรับใช้ในการบริการ
รถยนต์ปิกอัพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยค านึ่งถึงหลักการปฏิบัติดั้งนี้ 
           1.1  ขนาดและรูปร่างของอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเสริมแหนบ ส าหรับใช้ในการบริการรถยนต์
ปิกอัพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เครื่องมือนี้จะต้องมีขนาดเหมาะสม  มีความแข็งแรง  รูปทรงสวยงาม  ใช้สะดวก 
ตลอดจนเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าที่ในการติดรถเวลาจ าเป็นต้องใช้ ยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพเครื่องมือใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์จริง  เป็นต้น  โดยอุปกรณ์จะต้องไม่ส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์อ่ืน ๆ ของรองรับน้ าหนัก 
เช่น ชุดแหนบ โช้คอับ และเพลาท้าย และยางรถยนต์เป็นต้น   
           1.2  ขนาดของแรงกดที่เครื่องมือ   ได้รับโดยไม่เสียหายหรือแตกร้าว  เปลี่ยนรูปร่างอุปกรณ์
จะต้องรับแรงกดจากการรับน้ าหนักได้เกิน 1 ตัน   
           1.3  ชนิดของวัสดุที่น ามาสร้างเครื่องมือเป็นวัสดุมีคุณสมบัติเหมาะสมโดย ต้องหาชื้อง่าย  
ราคาถูกและมีน้ าหนักพอเหมาะ 
        2) สร้างเครื่องมือต้นแบบโดยพิจารณาว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นจะต้องสนองตอบกับวัตถุประสงค์
ของการสร้างเครื่องมือทุกข้อ  โดยเลือกวัสดุที่น ามาใช้ในการสร้างเครื่องมือ  จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็กโดยมีอุปกรณืหลัก ส าหรับใช้ในการบริการรถยนต์
ปิกอัพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้อุปกรณ์หลักดังนี้คือ 
                    1. เหล็กแหนบ (Spring steel ) 
                    2. U bolt 2  ตัว 
                    3. ยางกันกระแทก 2 ตัว 
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 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             ผู้วิจัยในด าเนินการในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินดังต่อไปนี้ 
 
                                                เริ่มท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 4. แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก
แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
     ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
               ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
               ตอนที่  3 ค่าเสนอแนะเพิ่มเติม   
 5. การน าเครื่องมือต้นแบบไปใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล   
การน าเครื่องมือต้นแบบไปทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้นผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

วิเคราะหล์ักษณะของข้อมูลที่ต้องการ 

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 

และก้าหนดรูปแบบของแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ 

 

สร้างแบบประเมินฉบับร่าง 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

สร้างแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญฉบบัจริง 

จบ 

ปรับปรุงแก้ไข ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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              5.1 ติดต่อผู้เชี่ยวชาญสถานศึกษาและสถานประกอบการและท าการนัดหมาย วัน เวลา เพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือต้นแบบที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นจากเชี่ยวชาญโดย
เลือกจ านวน 7 ท่านประสพการ 5 ปี  
               5.2 แนะน าวิธีการใช้เครื่องมือต้นแบบที่สร้างข้ึน และแนะน าวิธีการใช้แบบประเมิน 
               5.3 สาธิตการใช้เครื่องมือ แหนบเสริมพลัง ส าหรับใช้ในการบริการรถยนต์ปิกอัพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
โดยใช้เครื่องมือต้นแบบที่สร้างข้ึนไปทดลองเสริมแหนบรถกระบะขนาดเล็ก  
               5.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าเครื่องมือต้นแบบที่สร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับแบบประเมินที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนหรือไม่แล้วท าการประเมินในแบบประเมิน 
               5.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการหาคุณภาพแหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็กและศึกษาความ
พอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถปิกอัพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 
คนพบว่าทั้ง 2 ด้านมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพ   

 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพ X  ..DS  ผลการประเมิน 

1. ด้านคุณสมบัต ิ 4.74 0.28 ดีมาก 
2. ด้านการใช้งาน 4.72 0.25 ดีมาก 

สรุปผลคุณภาพเครื่องมือ 4.72 0.25 ดีมาก 

ผลการทดสอบ 
            1 ทดสอบโดยการน้ารถบรรทุกเอนกประสงค์ไปวิ่งบนท้องถนน โดยใช้ระยะ ทางการทดสอบ 5 กม.  
            2 บรรทุกปูนที่มีน้ าหนักถุงละ 60 กก. บรรทุกครั้งที่ 1 จ านวน 4 ถุง ในน้ าที่หนัก 240 กก. ครั้งที่ 2 
จ านวน 8 ถุง ที่น้ าหนัก 480 กก. และครั้งที่ 3 จ านวน 16 ถุง ที่น้ าหนัก 960 กก. ตามล าดับ 
            3 ท าการทดสอบโดยการขับรถให้อยู่ในระดับความเร็วที่ 30 กม./ชม. 
            4 ท าการจดบันทึกผลการทดสอบ 
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ตารางบันทึกการทดสอบแหนบเสริมพลังรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 

 
ครั้งที ่
ทดสอบ 

 
 
 
 
 

 
ระยะทาง 
ที่ใช้ 
(กม.) 

 
จ านวนที่ 
บรรทุก 
 กก. 

 
น้ าหนัก 
ที่บรรทุก 
 กก. 

การยุบตัว รุ่น มาตรฐาน 
ความสูงมาตรฐาน 29 

เซนติเมตร. 

การยุบตัวรถรุ่นยกสูงรถ
ปิกอัพสูง 30 เซนติเมตร. 

มาตรฐาน แหนบ
เสริมพลัง 

มาตรฐาน แหนบเสริม
พลัง 

1  5 4 240 26  28 24 28 

2  5 8 480 22 26 20 27 

3  5 16 960 14 22 13 25 
เฉลี่ย  5 9.3   560 20.65 25.33 19    26.67 

 จากตารางบันทึกการทดสอบแหนบเสริมพลังรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก  
 การทดสอบครั้งที่ 1 ระยะทางที่ทดสอบ 5 กิโลเมตร จ านวนบรรทุกถุงปูน 4 ถุง น้ าหนักที่บรรทุก 
240 กิโลกรัม การยุบตัวของรถที่ยังไม่เสริมแหนบอยู่ที่ 26 เซนติเมตร หลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 28 เซนติเมตร แตกต่างกัน 2 เซนติเมตร ส่วนรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นรุ่น
ยกสูงเมื่อใส่น้ าหนักบรรทุกลงไป ความสูงจะเหลืออยู่ที่ 24 เซนติเมต รหลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 28 เซนติเมตร แตกต่างกัน 4 เซนติเมตร แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างก่อน
และหลังการด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง 
 การทดสอบครั้งที่ 2 ระยะทางที่ทดสอบ 5 กิโลเมตร จ านวนบรรทุกถุงปูน 8 ถุง น้ าหนักที่บรรทุก 
480 กิโลกรัม การยุบตัวของรถที่ยังไม่เสริมแหนบอยู่ที่ 22 เซนติเมตร หลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 26 เซนติเมตร แตกต่างกัน 4 เซนติเมตร ส่วนรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นรุ่น
ยกสูงเมื่อใส่น้ าหนักบรรทุกลงไป ความสูงจะเหลืออยู่ที่ 20 เซนติเมต รหลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 27 เซนติเมตร แตกต่างกัน 7 เซนติเมตร แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างก่อน
และหลังการด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง 
 การทดสอบครั้งที่ 3 ระยะทางที่ทดสอบ 5 กิโลเมตร จ านวนบรรทุกถุงปูน 16 ถุง น้ าหนักที่บรรทุก 
960 กิโลกรัม การยุบตัวของรถที่ยังไม่เสริมแหนบอยู่ที่ 14 เซนติเมตร หลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 22 เซนติเมตร แตกต่างกัน 8 เซนติเมตร ส่วนรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นรุ่น
ยกสูงเมื่อใส่น้ าหนักบรรทุกลงไป ความสูงจะเหลืออยู่ที่ 13 เซนติเมต รหลังจากท่ีด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง
แล้วความสูงของรถจะเพ่ิมขึ้นเป็น 25 เซนติเมตร แตกต่างกัน 12 เซนติเมตร แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ก่อนและหลังการด าเนินการใส่แหนบเสริมพลัง 
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อภิปรายผล. 
        จากผลการศึกษาเพ่ือหาระดับคุณภาพของอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถปิกอัพปรากฏว่าอุปกรณ์แหนบ
เสริมพลังรถปิกอัพของผู้ศึกษาที่สร้างขึ้นมีระดับคุณภาพตามเกณฑ์ 3.5 ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติฐานของ
การศึกษาโดยค่าระดับคุณภาพด้านข้อก าหนดการออกแบบของอุปกรณ์อยู่ที่ระดับคุณภาพ 4.74 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ ส่วนค่าระดับคุณภาพข้อก าหนดของวัตถุประสงค์การน าไปใช้งาน 4.72 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้   
        ซึ่งกล่าวได้ว่าอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถปิกอัพ ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาสามารถน าไปใช้งานได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบจุดเด่นหลายประการที่ท าให้
อุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก ที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนมีระดับคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้  
         1.  ความเหมาะสมของขนาดอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีที่จัดเก็บอุปกรณ์หลังจากเสร็จการปฏิบัติงาน 
         2.  ความเหมาะสมของโครงสร้างอุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งมีความแข็งแรงและ
ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ผู้ที่จะใช้อุปกรณ์แหนบเสริมพลังรถบรรทุกขนาดเล็กได้ปลอดภัยและมีประสิทธิ์ภาพนั้น จะต้องท า
ตามคู่มือเท่านั้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง อุปกรณ์แหนบเสริมพลัง ได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีในครั้งนี้  เพราะผู้วิจัยได้รับความ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีจาก คณะอาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยียานยนต์รวม ถึงนายธรรศกร   
เกตุวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ที่คอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด   
และ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประเมินผลการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ได้ดว้ยดี ผู้จัดท าโครงการขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียง
เหนือ 3 และ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ที่เห็นความส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้และ สถาน
ประกอบการบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัยที่ให้ความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่าง
ดี และครอบครัว,จันทจร,สุดอารามณ์,ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย และการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้คงไม่ส าเร็จลงได้ถ้าไม่มีท่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้จัดท าโครงการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ด้วย 
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มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 
MECHANICAL HAND FOR DISABLED PERSONS 

 

นายเวียงทอง  โหตาชัย 1 นายปรมี  แสงเพ็ชร1 นางสาวอัญชลี  จันทร์มา1 
Waingtong Hotachai 1 Porramee  Sangpetch1  Unchalee  Janma1 

 

บทคัดย่อ 
 มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ประดิษฐ์มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการให้มี
ประสิทธิภาพ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ กลุ่มตัวอย่ าง คือ คนพิการ
ตั้งแต่ข้อพับแขนด้านขวาลงมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการข้างขวา. 
แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ  
ผลการวิจัย พบว่า มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายการประเมิน โดยมี
ดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.74, S.D. = 0.45)  
 

ค าส าคัญ : มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ คนพิการตั้งแต่ข้อพับแขนด้านขวาลงมา การหนีบมือ  
 

Abstract 
 The research titled Machnical hand for disabled persons aimed to 1)  invent  
a mechanical hand for disabled persons,  and 2)  to assess satisfaction of users towards the 
mechanical hand for disabled persons.  The sample group were disabled person of right arm 
from their elbow.  The research tools were 1)  the mechanical hand for disabled persons 2) 
Quality evaluation from. and 3) The Satisfaction questionnaire 
It was found that the mechanical hand for disabled persons had efficiveness passing all items 
of the set oriteria, with the Index of Congrncerce between 0.60 – 1.00 and the users had satisfaction 
towards the mechanical hand for disable persons in high level. (X = 4.74, S.D. = 0.45) 
 

Keywords : Mechanical hand for disabled persons, the disable persons at the right  
forearm, grip the hand. 
 

1 วิทยาลัยการอาชพีแกลง 
1 Klaeng Industrial and Community Education College 
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 บทน า 
 ความหมายของคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 “คนพิการ” 
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไป   มีส่วนร่วมทางสังคม
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรค ในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติในกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
 ประเทศไทย ได้มีการประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 18 กันยายน 
พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8) ,2550:  
2-4) 
 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้เห็นถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทางด้านความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายของคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม โดยผู้วิจัยได้สร้างมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ (ด้านขวา) เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถด าเนินชีวิตได้
ใกล้เคียงกับคนปกติ โดยเฉพาะมือและแขนด้านขวานั้นเป็นมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินชีวิต 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างมือกลแขนกลเพื่อคนพิการ       
 2. เพื่อประเมินคุณภาพการท างานของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. แหล่งให้ก้าลังทางกล 

 เป็นส่วนที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลไปควบคุมระบบการท้างานของมือกลแขนกล เช่น การ
จับสิ่งของ และการปล่อยสิ่งของของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ ซึ่งในการสร้างมือกลแขนกลดังกล่าวต้องมี
มอเตอร์ที่มีขนาดเล็ก แรงบิดสูง น ้าหนักเบา เพ่ือสะดวกต่อการควบคุมและสามารถตอบสนองการเคลื่อนที่
ต่างๆ ได้อย่างเสถียรภาพ ซึ่ง Servo motor มีความเหมาะสมในการขยับมือกลแขนกลดังกล่าว จากข้อดีต่างๆ 
ของ Servo motor ท้าให้มอเตอร์ประเภทนี เป็นที่นิยมและมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง 

 โดย Servo motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง )DC Motor) ที่ถูกประกอบด้วยชุดเกียร์ และส่วน
ควบคุมต่างๆ ไว้ในโมดูลเดียวกัน โดยจะมีสัญญาณใช้งาน 1 เส้น และอีก 2 เส้น เป็น VCC และ GND ซึ่ง
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สามารถควบคุมให้ตัว Servo motor หมุนซ้าย หรือ ขวา ได้ +90 องศา -90 องศา )180 องศา( แต่จะมีบาง
รุ่นที่สามารถหมุนได้ถึง 210 องศา สามารถสั่งงานในการหมุนไปได้ตามองศาต่างๆ ที่ต้องการได้ด้วยตัวของ 
Servo motor เอง เช่น ต้องการหมุน 1 องศา หรือ 15 องศาก็ได้      ไม่ต้องมีส่วนควบคุม หรือ เซนเซอร์ใดๆ 
จากภายนอกกลับมาตรวจสอบอีกท้าให้ง่าย และสะดวก       ในการน้าไปประยุกต์ใช้งาน 
 ในการท้างานส่วนของต้นก้าเนิดก้าลังทางกลนี ได้ท้าการเลือกใช้เป็น Servo motor Tower Pro 
MG90 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี  
 -  Professional Speed MG90 Servo 
 -  ขนาดกว้าง ยาว สูง : 1.57” x 0.79” x 1.44” (40 x 20 x 36.5 mm.) 
 -  น ้าหนัก : 8 กรัม 
 -  Operating Speed (4.8V no load) : 0.17 sec / 60 degrees 
 -  Operating Speed (6.0V no load) : 0.13 sec / 60 degrees 
 -  แรงบิดที่แรงดัน 4.8 V : 13 kg/cm 
 -  แรงบิดที่แรงดัน    6 V : 15 kg/cm 
 -  อุณหภูมิที่ทนได้ : -30 ถึง +60 องศาเซลเซียส 
 -  Dead Band Width : 4 usec 
 -  แรงดันที่ใช้ : 3.5 – 8.4 Volts 
 2. แบตเตอรี่ (Battery) 

 ในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนั นจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้เสมอเพ่ือให้อุปกรณ์นั นๆ สามารถใช้
งานได้ โดยแหล่งจ่ายไฟฟ้านี จะแยกเป็น แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่ง
แหล่งจ่ายที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั นจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง โดยในการท้ามือกลแขนกลจะใช้แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าอยู่ภายในมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายไฟฟ้า และเป็นมือกลแขนกลเพ่ือคน
พิการจึงต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีน ้าหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูง จึงจ้าเป็นต้องใช้ Li-po มาเป็นตัวจ่ายพลังงาน
ให้กับมือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 
 ส้าหรับแบตเตอรี่ที่เลือกใช้ในการท้ามือกลแขนกลเพ่ือคนพิการนี ใช้แบตเตอรี่ Lithium Polymer 
batteries ขนาด 850 mA , 7.4 V , 30C เพ่ือที่จะติดตั งในมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการเพ่ือใช้เป็นแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้กับส่วนของต่างๆ ของมือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 
 
 3. เซนเซอร์ (Sensor) 

เซนเซอร์สัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่ท้าหน้าที่เปลี่ยนการสัมผัสให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งจะท้าหน้าที่เป็น
ผิวหนังรับความรู้สึกของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ โดยอุปกรณ์เซนเซอร์สัมผัสที่นิยมใช้ในมือกลแขนกลเพ่ือ
คนพิการ ได้แก่ สวิทช์แบบกลไก Mechanical Switch เป็นอุปกรณ์แบบกลไกที่ท้าหน้าที่รับแรงกดโดยที่
หน้าสัมผัสของสวิทช์จะเกิดการน้ากระแสไฟฟ้าซึ่งเราสามารถน้าไปตัดต่อให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าได้ 
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 4. ลวดสลิง 
 การขยับมือของมนุษย์นั นร่างกายได้มีอวัยวะต่างๆ มากมายเป็นส่วนประกอบและส่วนประกอบที่
ส้าคัญคือเอ็น ถึงแม้เอ็นจะเป็นส่วนประกอบชิ นเล็กๆ แต่เอ็นสามารถท้าให้นิ วมือของเราขยับและท้างานได้
ตามท่ีเราต้องการ ดังนั นในการสร้างมือกลแขนกลเพื่อคนพิการนั น ผู้จัดท้าได้ใช้ลวดสลิงท้าหน้าที่แทนเอ็น โดย
ลวดสลิงนั นมี 3 ส่วน ได้แก่ ลวดเหล็กกล้า (Wire) ลวดตีเกลียว(Strand) และแกน  
 ในการสร้างมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ 3 x 3 mm เนื่องจากมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการดังกล่าว
ต้องการน ้าหนักเบาเนื่องจากเพ่ือสะดอกต่อการใช้งาน และไม่ได้ต้องการใช้มือกลแขนกล    เพ่ือคนพิการยก
ของที่หนักมาก จึงใช้ลวดสลิงที่มีขนาดเล็ก 
 5. เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) 
 คาร์บอนไฟเบอร์หรือเส้นใยคาร์บอนเป็นวัสดุทางวิศวกรรมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากหลาย
อุตสาหกรรมตั งแต่สิ่งของที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างการผลิตอาวุธ และเครื่องบิน เรื่อยไปจนถึงสิ่งของที่พบ
ได้ทั่วไปอย่างอุปกรณ์กีฬา เพราะวัสดุชนิดนี มีสมบัติเด่นหลายอย่าง แต่ที่โดดเด่นมากคือ การเป็นวัสดุมีน ้าหนัก
เบา แต่มีความแข็งแรงสูงมาก นอกจากนี คาร์บอนไฟเบอร์ยังมีสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ทนต่อการกัด
กร่อนจากสารเคมีต่างๆ และมีสมบัติน้าไฟฟ้าได้ ดังนั นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมต่างพยายามน้า
วัสดุนี มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย 
 ในการผลิตเส้นใยคาร์บอน คาร์บอนอะตอมจะถูกผูกมัดร่วมกันในผลึกจ้านวนมากหรือน้อยตาม
แนวขนานกับแกนยาวของเส้นใยเป็นแนวคริสตัล โดยให้อัตราส่วนความแข็งแรงของเส้นใย       ต่อปริมาณสูง 
เส้นใยคาร์บอนหลายพันเส้นจะถูกรวมเข้าด้วยกันในรูปแบบกลุ่มเส้นใยซึ่งอาจจะถูกน้ามาใช้ด้วยตัวมันเองหรือ
ทอเป็นผ้า 
 6. ยางแผ่น 

ยางแผ่นผลิตโดยเติมกรดลงในน ้ายางข้นเพ่ือให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน ้า น้ายางที่ได้ไปรีด
เป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ ง น้าไปล้างน ้า แล้วน้าท้าให้แห้ง โดยวิธีการรมควัน       ที่อุณหภูมิ
ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพ่ือป้องกันเชื อรา การจัดชั นของยางแผ่นรมควัน
ท้าโดยการใช้สายตา )ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง( แบ่งได้เป็น 5 ชั น ตั งแต่ชั นที่1 ถึงชั นที่ 5 )ชั นที่ 1 
เป็นเกรดที่ดีที่สุด( 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างมือกลแขนกลเพื่อคนพิการ 
 1. น ามือเทียม PVC มาท าการดัดแปลงแยกส่วนประกอบเป็นนิ้วต่างๆ 
 2. ท าการวางต าแหน่ง Servo motor ลงบนฝ่ามือเทียม PVC เพ่ือควบคุมการขยับของนิ้วมือ 
 3. ติดตั้งลวดสลิงจาก Servo motor ไปที่นิ วมือเทียม PVC 
 4. ติดตั งแบตเตอรี่ให้กับวงจรควบคุมในท่อนแขนเทียม 
 5. ติดตั้งสวิตซ์เปิดปิดวงจรควบคุมด้านนอกท่อนแขน 
 6. น าเบ้าแขนเทียมมาต่อกับมือเทียม PVC ที่ท าเสร็จแล้ว 
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 7. ทดลองใช้งาน 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
            1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้พิการตั้งแต่ข้อพับแขนด้านขวาลงมา จ านวน 2 คน 
 2. เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  2.1 มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการข้างขวา  
  2.2 แบบประเมินคุณภาพของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 3 ระดับ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective 
congruence) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ให้คะแนน  -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน  0 ไม่แน่ใจว่าไมส่อดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าว่าไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   5  คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
   4  คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก   
   3  คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
   1  คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยน ามือกลแขนกลเพื่อคนพิการไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

  2) ปรับปรุงมือกลแขนกลเพื่อคนพิการตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  3) ท ามือกลแขนกลเพ่ือคนพิการไปให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้งาน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ ใช้การพิจารณาค่า IOC  ซึ่งถ้า
ค่า IOC ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ถือว่า มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ มีคุณภาพและสร้างชิ้นงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
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  2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ โดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
3.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  5.2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพแขนกลมือกลเพ่ือคนพิการ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพแขนกลมือกลเพื่อคนพิการ 

รายการประเมินคุณภาพ 
X  ผลการประเมิน 

1. วัสดุที่น ามาท าแขนกล 0.60 ใช้ได้ 

2. วัสดุที่น ามาท ามือกล 0.80 ใช้ได้ 

3. คุณภาพของมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ 0.60 ใช้ได้ 
4. การจีบมือ  1.00 ใช้ได้ 

5. การก ามือ 1.00 ใช้ได้ 
6. การใช้งานมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ 1.00 ใช้ได้ 

7. การท างานของมือกล 1.00 ใช้ได้ 

8. ความคล่องตัวของคนพิการในการใช้งานมือกลแขนกล 1.00 ใช้ได้ 
รวม 0.88 ใช้ได้ 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบคุณภาพมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการในภาพรวมมีดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 0.50 ขึ้นไป ทุกข้อการประเมิน แสดงว่า มือกลแขนกลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นมีคุณภาพ สร้างชิ้นงานได้ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องแต่ละรายการอยู่ระหว่าง 0.60 
– 1.00 ทุกขอ้ 
  2. สรุปผลผลการประเมินความพึงพอใจต่อมือกลแขนกลเพ่ือคนพิการ 

 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 50 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 50 เป็นเพศชาย 
 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 50 อายุ 20-30 ปี และร้อยละ 50 อายุมากกว่า 30  
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 2.3 ความพึงพอใจในประสิทธิภาพแขนกลมือกลเพื่อคนพิการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในระดับดีมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้าง คิดค้นและหาคุณภาพของแขนกลมือกลเพ่ือคนพิการ โดยมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผู้จัดท ามีความรู้*ความเข้าใจ การประดิษฐ์มือกลแขนกลมือ
กลเพ่ือคนพิการ และแขนกลมือกลเพ่ือคนพิการสามารถให้ผู้พิการน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การใช้แขนกลมือกลเพื่อคนพิการต้องสามารถท างานได้ในน้ า 
 1.2 แขนกลมือกลเพ่ือคนพิการสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่านี้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ท าการใช้แขนกลมือกลเพ่ือคนพิการให้มีความสมบูรณ์มากกว่านี้ 
 2.2 พัฒนามือแขนกลให้มีการใช้งานได้เหมาะสมกับผู้พิการมากกว่านี้ 
 2.3 มือกลแขนกลเพ่ือคนพิการนั้นสามารถผลิตพลังงานไว้ใช้ภายในตัวเองได้ 
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การวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน 
ANALYSIS AND QUALITY INSPECTION OF ELECTRICAL INSULATION OF OIL TYPE 

TRANSFORMERS 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีประสงค์เพ่ือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อแปลงชนิดน้ ามันและ
ตรวจวัด Partial discharge ใน Oil Type Transformer ซึ่ งวิ เคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของ
ฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน ด้วยการวิเคราะห์น้ ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้า การวิเคราะห์
ครั้งถือเป็นสิ่งส าคัญในการวิเคราะห์บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงสูง ก่อนที่จะได้รับความ
เสียหายแล้ว ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบนั้นจะใช้วิธีการตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและการวิเคราะห์
น้ ามันควบคู่กันไป ซึ่งทั้งสองวิธีนั้นเป็นวิธีการที่มีศักยภาพสูงสุดวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความเป็นฉนวนภายใน
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บทความนี้แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์น้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามันกับการ
ประยุกต์เทคนิคการตรวจวัดและการวิเคราะห์การดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน นอกจากนี้
ยังได้แสดงกรณีศึกษา ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนในการวัดการดิสชาร์จแบบออนไลน์ในระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง 
 
ค าส าคัญ : หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน  การตรวจสอบคุณภาพ ฉนวนไฟฟ้า 
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Abstract  
 This research objectives were : to experiment the physical qualification of the oil and 
Partial discharge  in oil type transformers. To analysis and check the qualification of oil type 
transformer electrical insulation, by analysis the oil inside. The analysis is the measure of the 
high voltage transformers maintenance, before damage. Also increase the efficiency of high 
voltage working equipment. The technique of experiment is the checking of some discharge 
in high voltage equipment and oil analysis.  Both of these strategies are the highest efficiency 
to checking the inside insulation high voltage electricity. This research shows that, the analysis 
of the oil in the oil transformer and the technique of applying the checking and some online 
discharge together. This case study gives me direct experience in checking the discharge and 
high voltage Fault in the transformer is partial discharge with the oil analyze with partial online 
discharge in oil type transformer. The result is a partial discharge inside the transformer. The 
results are in the same direction. 
 
Keywords : Oil Transformer , Partial Discharge Measurement , Electrical Insulation 
 

บทน า 

 อุบัติเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน เกิดขึ้นมากตามระยะเวลาการ

ท างานของอุปกรณ์ การเสื่อมสภาพของฉนวนภายใน ด้วยเหตุผลข้างต้นการวิเคราะห์น้ ามันและการดิสชาร์จ

บางส่วนแบบออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการตรวจวัดความเสื่อมของฉนวนภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 

โดยไม่ต้องหยุดการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และยังถือว่าเป็นวิธีที่มีศักยภาพสูงสุดวิธีหนึ่งในวิธีการ

ตรวจติดตามและการตรวจสอบความผิดพลาดของการฉนวนก่อนที่เกิดขึ้นในระบบและท าให้ระบบล้มเหลว 

โดยในปัจจุบันนี้ได้มีวิธีการตรวจสอบความผิดปกติในระบบหรือการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ เป็นวิธีที่

สามารถตรวจจับการดิสชาร์จบางส่วนได้โดยที่ไม่ต้องท าการปิดระบบโดยการตรวจจับด้วยการดิสชาร์จ

บางส่วนแบบออนไลน์ นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเป็นเครื่องมือที่สามารถ

วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบในเวลาที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดและวิเคราะห์การดิสชาร์จ

บางส่วนในแต่ละอุปกรณ์จะมีพ้ืนฐานคล้ายๆ กัน แต่จะแตกต่างกันในวิธีการตรวจวัดซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละ

อุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน ถ้าจะเพ่ิมประสิทธิ์ภาพของการตรวจวัดในหม้อแปลงไฟฟ้า

ประเภทน้ ามันควรมีการวิเคราะห์น้ ามันกับการตรวจวัดดิสชาร์จบางส่ วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า

ประเภทน้ ามันควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นในการตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์กับอุปกรณ์
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ไฟฟ้าแรงสูงนั้นถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจสอบการฉนวนแบบอ่ืนๆและจะท า

ให้ระบบไฟฟ้านั้นมีเสถียรภาพและมีความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน [๑] 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน 

 2. เพ่ือศึกษาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพของฉนวนไฟฟ้าด้วยวิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบ

ออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 การวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน ใน

ปัจจุบันมีการทดสอบ ด้วยวิธิีต่างๆอย่างแพร่หลาย ซึ่งการทดสอบแต่ละแบบนั้นก็มีการวัดและวิเคราะห์หา

สาเหตุการเสื่อมสภาพของฉนวนแตกต่างกันไป ในแต่ละแบบก็มีการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ ของหม้ อ

แปลงที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน หรือจากปัจจัยอ่ืนๆ การทดสอบและประเมินสภาพฉนวนของหม้อแปลงนั้นมีอยู่

หลายวิธีด้วยกัน บทความนี้จะใช้การทดสอบและประเมินสภาพฉนวนของหม้อแปลงประเภทน้ ามัน ด้วยกัน 2 

วิธีการ คือ  

Dissolved Gas Analysis 

 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ ามันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้ามักสร้าง

ความเสียหายมหาศาลกับทั้งผู้ผลิตและผู้ีใช้ไฟฟ้าน้ ามันจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสกับปัญหาเป็นอย่างแรกอยู่เสมอความ

ร้อนมักเกิดมาคู่กับปัญหาทางไฟฟ้าเช่นกัน ความร้อนที่อุณหภูมิต่างกันสามารถท าให้น้ ามันแปรสภาพทางเคมี

ได้และ สามารถใช้ก๊าซที่ปนอยู่ในน้ ามันหม้อแปลงมาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่

จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพการประเมินฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ จากชุดข้อมูลของ 

Dissolve Gas Analysis นั้นสามารถน ามาใช้หาค่าและอาการผิดปกติต่างๆ   

การทดสอบน้ ามันหม้อแปลงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้มั่นใจว่าน้ ามันนั้นยัง มีคุณสมบัติตรงตาม ข้อก าหนด
หรือไม่ การทดสอบมาตรฐานหรือการทดสอบตามปกติควรใช้เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานของน้ ามัน   
วิธีการหนึ่งที่ยอมรับได้ส าหรับการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุฉนวนหม้อแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ
ค านวณปริมาตรของก๊าซที่พบในน้ ามันหม้อแปลง ปริมาตรรวมของก๊าซเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติเริ่มแรก การ
ประเมินความผิดปกติโดยการวิเคราะห์ก๊าซที่ติดไฟได้ การใช้อัตราส่วนก๊าซเพ่ือระบุความผิดปกติของหม้อ
แปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน รูปที่ 1 แสดงการใช้งานแบบทีละขั้นตอนของอัตราส่วน Doernenburg ratio 
ส าหรับก๊าซที่สกัดจากน้ ามันหม้อแปลงเท่านั้น ส าหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับก๊าซ [๒]   
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รูปที่ 1 แสดงการใช้งานแบบทีละข้ันตอนของอัตราส่วน Doernenburg ratio 

 
Partial discharging  
 การเกิด Partial Discharge ในหม้อแปลงเกิดขึ้นเมื่อค่าสนามไฟฟ้าเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดท าให้บ้าง
ส่วนเกิดการสลายไปตามรายงานของ IEC 60270 จะน าไปสู่การเสื่อมสภาพของฉนวนกัน ความร้อนอาจจะเกิด
การบกพร่องในการผลิต การวัดจะเก็บรวบรวมการตรวจสอบเหล่านี้ ตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนกัน
ความร้อนตามอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 กลไกการเริ่มต้น Partial discharge แนวคิดทั่วไปของกลไก Partial discharge จากกระบวนการ
เริ่มต้นพัฒนาเป็นล าแสงแล้วน าไปสู่การสลายในช่องว่างของน้ ามัน Partial discharge ในของเหลวเกิดขึ้นใน
โพรงก๊าซภายใต้แรงดันสนามไฟฟ้าที่เพียงพอของของเหลว บริเวณท่ีเกิดความเครียดทางไฟฟ้าสูงอาจเกิดขึ้นที่
จุดยื่นออกมาหรือจุด asperity ของพ้ืนผิวโลหะ ส่วนข้ามของ asperity ที่การฉีดประจุและการก่อตัวของโพรง
สามารถเกิดขึ้นได้ประมาณตั้งแต่ 10 ถึง 100 nm2 ล าแสงขนาดเล็กเริ่มต้นในระยะของเหลวท าให้เกิดการ
กลายเป็นไอในของเหลวและคลื่นความดันที่ก่อให้เกิดการก่อตัวของโพรง ช่องนี้จะขยายและ Partial 
discharge จะเกิดขึ้นภายในช่อง ความร้อนที่เกิดจากการปล่อยท าให้เกิดการผลิตไอเพ่ิมเติม โพรงนั้นจะ
ขยายตัวต่อไปและยุบลงไปในที่สุดเมื่อความดันไอภายในของมันลดลงหรือต่ ากว่าความดันอุทกสถิ ตโดยรอบ
ภายในของเหลวอิเล็กทริก Partial discharge ในน้ ามันฉนวนปรากฏขึ้นในรูปแบบของการปะทุของพัลส์ซึ่ง

ประกอบด้วยชุดของพัลส์กระแสแยกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ จ ากัด เพียงไม่กี่μs หรือมากกว่า พัลส์การคาย
ประจุ Partial discharge ทั่วไปในน้ ามันแร่ ดังแสดงอยู่ในรูปที่  2 ระยะเวลาของการระเบิดของพัลส์อยู่ที่

ประมาณ 1 ถึง 5 μs ในของเหลวอิเล็กทริกการมีอยู่ของพัลส์ Partial discharge และอัตราการเกิดซ้ าของ
พวกมันนั้นผิดปกติมากกว่า [๓] 
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a) พฤติกรรมการระเบิดของพัลส์ PD โดยทั่วไป  b) ลักษณะการระเบิดของพัลส์ PD ผิดปกติ 

 
รูปที่ 2 กระแสพัลส์ PD ใน mineral oil. 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การประเมินผลการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภท
น้ ามันด้วยวิธีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้า ได้รวม 4 องค์ประกอบหลัก ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 3 ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยทางวิศวกรรมเป็นหนึ่ง
ในการประเมินผลการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน
ที่สมบูรณ์ ส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถในการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด  

 
รูปที่ 3 แสดง 4 องค์ประกอบหลักท่ีช่วยให้การวิเคราะห์ผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อ

แปลงไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การประเมินผลการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าประเภท
น้ ามันด้วยวิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน เครื่องมือตรวจวัด จะต้อง
สามารถตรวจวัด และวิเคราะห์การเกิด Partial Discharge, Arcing และ Mechanical ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์และหาต่ าแหน่งที่เกิด Partial Discharge, Arcing, Mechanical ได้อย่างถูกต้อง 
เครื่องมือตรวจวัดจะต้องสามารถแยกแยะสัญญาณ Partial Discharge, Arcing, Mechanical ว่า เกิดขึ้น
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ภายในอุปกรณ์ หรือ ภายนอกอุปกรณ์ หรือ สัญญาณรบกวนอ่ืนๆและ จะต้องมีอย่างน้อย 5 ช่องสัญญาณ (5 
Channels) โดยทั้ง 5 ช่องสัญญาณนี้ จะต้องสามารถตรวจจับสัญญาณ PD, Arcing, Mechanical ในเวลา
เดียวกัน (Simultaneously) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ของเครื่องมือตรวจวัด จะต้อง
สามารถกรองสัญญาณ ด้วยวิธี Band Pass Filter, Band Stop Filter, Adaptive Filter ในแต่ช่องสัญญาณ
ได้ และจะต้องแสดงกราฟในแกนเวลา (Time Domain) อย่างน้อย 60 msec ขึ้นไป, กราฟใน แกนความถี่ 
(Frequency Domain) ได้  ในการตรวจวัดจะต้องใช้เซ็นเซอร์อย่างน้อยสองชนิดขึ้นไป และ ชนิดละ อย่าง
น้อย 3 ตัว ในการเก็บค่าสัญญาณ ในแต่ละชนิดสัญญาณจะมีย่านความถี่ท่ีต่างกัน ดั่งแสดงไว้ในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วน 
Sensor Frequency range 

Acoustic Emission Sensor 100kHz – 500kHz 

High Frequency Current Transducer sensor 15kHz – 20MHz 
Epoxy Mica Coupler (EMC) sensor for generator 1MHz – 500MHz 

Vary High Frequency sensor 10MHz – 100MHz 

Transient Earth Voltage/Capacitor Coupler sensor 20MHz – 800MHz 
Ultra High Frequency sensor 100MHz – 1500MHz 

 
 เครื่องมือตรวจวัดจะต้องตรวจวัดสัญญาณที่เกิดปัญหาขึ้นจาก Partial Discharge, Arcing หรือ 
Mechanical ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทั้งวิเคราะห์และหาต่ าแหน่งที่เกิด Partial Discharge, 
Arcing, Mechanical ได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือตรวจวัดจะต้องสามารถแยกแยะสัญญาณ Partial Discharge, 
Arcing, Mechanical ว่า เกิดข้ึนภายในอุปกรณ์ หรือ ภายนอกอุปกรณ์ หรือ สัญญาณรบกวนอ่ืนๆและ จะต้อง
มีอย่างน้อย 5 ช่องสัญญาณ (5 Channels) โดยทั้ง 5 ช่องสัญญาณนี้ จะต้องสามารถตรวจจับสัญญาณ PD, 
Arcing, Mechanical ในเวลาเดียวกัน (Simultaneously) - เครื่องมือตรวจวัดจะต้องสามารถประยุกต์ใช้กับ
เซ็นเซอร์อ่ืนๆได้ เช่น AE sensor, HFCT sensor, CC หรือ TEV sensor, VHF sensor และ UHF sensor
  
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บตัวอย่างน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือท าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามัน
ภายนหม้อแปลงไฟฟ้า ผลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการพบมีความเข้มข้นของ Hydrocarbon สูงกว่า
ปกติ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความร้อนสูงและการเกิดอาร์ก พลังงานที่เกิดจากความผิดปกติ
เหล่านี้จะเป็นผลท าให้เกิดความผิดปกติขึ้นภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และเป็นสาเหตุท าให้น้ ามันเกิดเบรกดาวน์ 
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กลุ่มของ Gas ที่สร้างปัญหาตามความร้อนที่ส่งออกมาเช่น Hydrocarbon และ Hydro ประกอบด้วย Meten, 
Eten และ Acetylene ก๊าซในกลุ่มนี้จะท าให้เราทราบว่า เกิดการ Arc ขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า  

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของตัวอย่างน้ ามันที่เก็บไปวิเคราะห์ 

Test Items Unit Result 
Abnormal 
Limits 

DGA Test 

Hydrogen (H2) (ppm) : μL/L 17.2 ≤150 

Methane (CH4) (ppm) : μL/L 96.2 / 

Ethane (C2H6) (ppm) : μL/L 278.8 / 

Ethylene (C2H4) (ppm) : μL/L 3.6 / 

Acetylene (C2H2) (ppm) : μL/L N.D.(≤0.1) ≤5 

Carbon Monoxide (CO) (ppm) : μL/L 172.2 / 

Carbon Dioxide (CO2) (ppm) : μL/L 1310.6 / 

Nitrogen (N2) (ppm) : μL/L 40085.8 / 

Oxygen (O2) (ppm) : μL/L 808.0 / 

Propylene (C3H6) (ppm) : μL/L 10.8 / 

Propane (C3H8) (ppm) : μL/L 177.5 / 

Total Dissolved Combustible Gas (ppm) : μL/L 568 ≤720 

Total Hydrocarbon (ppm) : μL/L 378.6 ≤150 

 จากการเก็บตัวอย่างน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือท าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันใน
หม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากมีความเข้มข้นของ Hydrocarbon สูงกว่าปกติ ดังนั้นจึงมีการตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพของฉนวนไฟฟ้าด้วยวิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือยืนยันผลการ
ทดสอบน้ ามัน 
 ส าหรับผลการตรวจวัดและวิเคราะห์วิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า พบว่ามี
การเกิด Partial Discharge ขึ้น 2 จุด จุดที่ 1 เกิดข้ึนที่บริเวณฝั่งซ้ายด้านบน Side 2 ของหม้อแปลง ดังแสดง
ในรูปที่ 4 คาดว่าเกิดขึ้นที่บริเวณฉนวนของตัวน า จุดที่ 2 เกิดขึ้นที่บริเวณฝั่งซ้ายด้านล่าง Side 2 ของหม้อแปลง 
ดังแสดงในรูปที่ 5 คาดว่าเกิดขึ้นที่บริเวณฉนวนของตัวน า 
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รูปที่ 4 ต าแหน่งที่พบว่ามีการเกิดการดิสชาร์จบางส่วน และ สัญญาณท่ีตรวจวัดพบ 

  

รูปที่ 5 ต าแหน่งที่พบว่ามีการเกิดการดิสชาร์จบางส่วน และ สัญญาณท่ีตรวจวัดพบ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทน้ ามันด้วยการวิเคราะห์น้ ามันภายในหม้อแปลงไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจวัดและการ
วิเคราะห์การดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้าประเภทน้ ามัน 2) เพ่ือศึกษาผลการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพของฉนวนไฟฟ้าด้วยวิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทน้ ามัน 
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 จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของน้ ามันในหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากมีความเข้มข้นของ  
Hydrocarbon สูงกว่าปกติ ดังนั้นจึงมีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพของฉนวนไฟฟ้าด้วยวิธีการดิสชาร์จ
บางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือยืนยันผลการทดสอบน้ ามัน ส าหรับผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
วิธีการดิสชาร์จบางส่วนแบบออนไลน์ในหม้อแปลงไฟฟ้า พบว่ามีการเกิด Partial Discharge ขึ้น 2 จุด จุดที่ 1 
เกิดขึ้นที่บริเวณฝั่งซ้ายด้านบน Side 2 ของหม้อแปลง คาดว่าเกิดขึ้นที่บริเวณฉนวนของตัวน า จุดที่ 2 เกิดขึ้น
ที่บริเวณฝั่งซ้ายด้านล่าง Side 2 ของหม้อแปลง คาดว่าเกิดข้ึนที่บริเวณฉนวนของตัวน า  
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีในการตรวจสอบคุณภาพของฉนวนไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยกันทั้งสองวิธ๊ 
คือ การทดสอบน้ ามันหม้อแปลง และการตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วนภายในหม้อแปลง ผลการทดสอบของ
ทั้งสองวิธ๊สามารถยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่า หม้อแปลงลูกนี้มีความผิดปกติซึ่งคาดว่าปัญหาดังกล่าว 
อาจจะเกิดจากการเลื่อมของฉนวนภายใน การแก้ปัญญาเบื้องต้น คือ เมื่อครบก าหนดบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ควร
มีการท าความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ เพ่ือลดปัจจัยที่จะท าให้เกิดการดิสชาร์จบางส่วนภายในหม้อแปลง 
และมีการขยายตัวมากขึ้น หรือเพ่ือก าจัดการดิสชาร์จบางส่วนภายในหม้อแปลง ส่วนน้ ามันหม้อแปลงที่ตรวจ
พบ ความเข้มข้นของ Hydrocarbon สูงกว่าปกติ ควรมีการตรวจวัดน้ ามันด้วยวิธี DGA อย่างน้อยทุกๆ 6 – 
12 เดือน เพ่ือเฝ้าติดตามก๊าซ Hydrocarbon ที่เกิดขึ้นภายในหม้อแปลง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
การให้ข้อเสนอแนะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยที่ค้นพบกับสภาพความเป็นจริงของ ปรากฏการณ์ที่
ศึกษาและประโยชน์ที่ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับจากผลการวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจะต้องทบทวนว่ากลุมเป้าหมายต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย หรือการน าเสนอผลการวิเคราะห์ไปขยายผลด าเนินงานหรือประยุกต์ใช้  
 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 การให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปมักเป็นผลมาจากข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์การ
วิจัยครั้งนั้นๆ หรือการมองเห็นแนวทางที่จะพัฒนางานวิจัยในประเด็นปัญหานั้นๆให้ดียิ่งขึ้น หรือช่วยขยาย
หรือพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นที่มีคุณค่าในอนาคต การให้ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปมักเป็นการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการวิจัย และการเสนอแนะการพัฒนาวิธีการด าเนินการวิจัยที่เหมาะสม
และหลากหลายในการวิจัยครั้งต่อไป. 
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การพัฒนาเครื่องก าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศ 
THE DEVELOPMENT OF A HUMIDITY REDUCING MACHINE WITH VACUUM METHOD 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่พบในขั้นตอนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล คือ เมื่อท าการแยกเอากลีเซอ
รีนออกจากไบโอดี เซลแล้วจะมีเมทานอล (Methanol) ไดกรีเซอไรด์ (Diglyceride) ไตรกรีเซอไรด์
(Triglyceride) กรีเซอรีนอิสระ (Free glycerin) หรือกรีเซอรีนตกค้างอยู่ ซึ่งหากเก็บไบโอดีเซลไว้นาน ๆ  กรี
เซอรีนก็จะคืนสภาพท าให้ไบโอดีเซล ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือเปรียบเทียบ
การก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลแบบให้ความร้อนธรรมดาและแบบให้ความร้อนในสภาวะสุญญากาศ 
หลังจากการทดลองพบว่า การก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ มีประสิทธิภาพดีกว่าแบบ
ให้ความชื้น ค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลที่ก าจัดด้วยวิธีสุญญากาศจะมีค่าความชื้นตามมาตรฐาน ASM D 
6751 สหรัฐอเมริกาที่ประเทศขอ 3.186 โดยใช้เวลาในการก าจัดความชื้น  60 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 3.564 
KW-hr ส่วนค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซล ที่ก าจัดด้วยวิธีให้ความร้อน  จะมีค่าความชื้นที่ 12.61 ใช้เวลา 180 
นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 4.30 KW-hr 
 
ค าส าคัญ : ความชื้น  น้ ามันไบโอดีเซล  สภาวะสุญญากาศ 
 
1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 
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Abstract 
  This research was to study the problems in biodiesel production.  After separated 
glycerin from biodiesel, Methanol, Diglyceride, Triglyceride, Free glycerin or glycerin were 
remained.  If you store biodiesel for along time, it will revert and is unable to work.  The 
purpose of this study aims to compare the reducing of humidity in the two conditions a 
common heating and beneath low pressure heating. The results showed that the biodiesel 
in low pressure heating has humidity content of the ASMD6751 standard of the United 
States at 3.186 by us the time to reduce the humidity for 60 mins, use the electric current 
at 3. 564 KW-hr.  The humidity in Biodiesel reduces by heat occurring humidity at 12. 61, 
180 mins and loss 4.30 KW-hr. 
 
Keywords : Vacuum, Biodiesel Fuel, Vacuum Method 
 
บทน า 
 น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งในประเทศใน
ภาวะราคาน้ ามัน ปีโตรเลี่ยมที่สูงขึ้นอย่างมาก  แนวโน้มราคาน้ ามันจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ  [1]  จึงมีการน าไขมันและ
น้ ามันที่ได้จากพืชหรือสัตว์  มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก  (alternative fuel)  เป็นแหล่งพลังงานทดแทน
น้ ามันเชื้อเพลิง  ปีโตรเลี่ยม  น้ ามันไบโอดีเซลเป็นน้ ามันทางเลือกใหม่ที่ได้รับจากพืช หรือไขมันสัตว์  เมื่อ
น ามาใช้กับเครื่องยนต์แล้ว  พบว่ามีคุณสมบัติในการเผาไหม้ได้ดีไม่ต่างจากน้ ามันปิโตรเลี่ยม [2] แต่มีข้อดีกว่า
หลายอย่าง  คือ  มีการเผาไหม้ท่ีสะอาดกว่า ไอเสียมีคุณภาพดีกว่า จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นปัญหาที่พบใน
ขั้นตอนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  คือ เมื่อท าการแยกเอากลีเซอรีนออกจากไบโอดีเซลแล้วจะมีเมทานอล ( 
Methanol)  ไดกรีเซอไรด์(Diglyceride)  ไตรกรีเซอไรด์(Triglyceride) กรีเซอรีนอิสระ(Free glycerin)  
ตกค้างอยู่ [3] ซึ่งหากเก็บไบโอดีเซลไว้นานๆ กรีเซอรีนก็จะคืนสภาพท าให้ไบโอดีเซลไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้นั่นเอง [4] การล้างไบโอดีเซลด้วยน้ าเป็นการก าจัดเมทานอลและโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ตกค้างออกจาก
น้ ามันไบโอดีเซล  และเป็นวิธีการเดียวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน [5] แต่วิธีการดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาคือน้ ามันไบโอ
ดีเซลจะมีความชื้นปะปนอยู่ไม่สามารถน ามาใช้ได้เพราะจะท าให้เกิดความเสียหาย ต่อเครื่องยนต์  จึงมีวิธีการ
ก าจัดความชื้นออกจากน้ ามันไบโอดีเซล  ในปัจจุบันใช้วิธีการต้มไล่ความชื้น  ตากแดด  และลมเป่าซึ่งจะต้อง
ใช้พลังงานในการให้ความร้อนสูง    
 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศอากาศ โดยใช้วิธีการให้
ความร้อนกับน้ ามันไบโอดีเซลในสภาวะสุญญากาศมาใช้  ซึ่งจะท าให้น้ าในน้ ามันไบโอดีเซลระเหยที่อุณหภูมิต่ า  
จึงเป็นการประหยัดพลังงานและเวลา อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในกระบวนผลิตไบโอดีเซลของหน่วยงานต่างๆได้
เป็นอย่างด ี
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การศึกษา เครื่องก้าจดัความชื น 

1. ประสิทธิภาพของเครือ่งก้าจัดความชื น            
2. น ้ามนัไบโอดีเซล 
 

ตัวแปรตาม 
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จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

การสรุปผล 

จัดสร้างชิ นงานตามแผนงานที่เตรียมไว้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การทดลอง 

การขยายผลการใช้งาน

การปรับปรุงพัฒนาชิ นงา การน้าไปใช้ประโยชน ์

การทดสอบการใช้งาน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศอากาศ  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ      
กับการก าจัดความชื้นแบบทั่วไป 
 
สมมติฐาน  
การพัฒนาเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศเป็นการประหยัดพลังงานและเวลาท าให้
มีประสิทธิภาพมากกว่าการไล่ความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลแบบปกติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 30 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ของเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศโดย
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)   
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้งานของเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธี
สุญญากาศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ทมี 5 ระดับ คือ 
   5    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
   3    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
   1    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open - Ended) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องก าจัด
ความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้รับการสังเกต โดยใช้     
ค่าร้อยละ(Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นการใช้งานของเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยก าหนด
เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากช่วงคะแนนตามเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด ) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
  4.51 – 5.00      หมายถึง   มากที่สุด 
  3.51 – 4.50      หมายถึง   มาก 
  2.51 – 3.50      หมายถึง   ปานกลาง 
  1.51 – 2.50      หมายถึง  น้อย 
  1.0   – 1.50                หมายถึง   น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย  
จากการศึกษาครั้งนี้สามารถแสดงผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรและสถิติต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   X        แทน         ค่าเฉลีย่ 
   S.D.     แทน         ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์หาร้อยละของจ านวนผู้ทดลองการใช้เครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธี
สุญญากาศ จังหวัดบึงกาฬ 
 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ใช้เครื่อง 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 10 33.33 
หญิง 20 66.66 

รวม 30 100 

  
 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ทดลองการใช้เครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ
จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 30 คน เป็นชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 คน และเป็นหญิงจ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.66 
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 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของเครื่องก าจัด
ความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ  

รายการที่ประเมิน X  SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ

ที ่

1. เครือ่งมีความเหมาะสมในการใช้งาน 4.450 .388 มาก 7 
2.เครื่องสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ในปริมาณที่มาก 4.650 .258 มากที่สุด 2 
3.การดูแลบ ารุงรักษาง่าย 4.637 .438 มากที่สุด 3 
4.เมื่อต้องการจะใช้เครื่อง ผู้ใช้ไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือดังกล่าว 

4.662 .237 มากที่สุด 1 

5.เครื่อง มีความคงทนต่อทุกสภาวะและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 4.487 .415 มาก 5 
6.เครื่อง ใช้วัสดุในการจัดท าที่ปลอดภัยเหมาะกับการใช้งาน 4.462 .398 มาก 6 
7.เครื่อง มีคุณภาพและราคาไม่แพง 4.550 .450 มากที่สุด 4 

รวม 4.556 .369   

 จากตารางที่  2  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธี
สุญญากาศ โดยภาพรวม  อยู่ในระดับค่อนข้างพอใจ   มีค่าเฉลี่ย 4.556 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรก คือ เมื่อต้องการจะใช้เครื่อง ผู้ใช้ ไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความช านาญ
ในการใช้เครื่องมือดังกล่าวรองลงมาคือ เครื่องสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ในปริมาณที่มากและอันดับ
สุดท้ายคือ เครื่องมือมีความเหมาะสมในการใช้งาน 
 
 ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเครื่องก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ กับ
การก าจัดความชื้นแบบทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผลการทดลองก าจัดความชื้นเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ  35°C 
จากรูปที่ 1 เมื่อท าการทดลองก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ  35   พบว่า

อัตราส่วนความชื้นของน้ ามันไบโอดีเซลที่ผ่านการก าจัดความชื้นโดยวิธีให้ความร้อนในสภาวะสุญญากาศจะต่ า
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กว่าอัตราส่วนความชื้นของน้ ามันไบโอดีเซลที่ผ่านการก าจัดความชื้นโดยวิธีให้ความร้อนมากโดยอัตราส่วนจะ
ค่อนข้างคงที่ท่ีอัตราส่วนความชื้นประมาณ  23.5% 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ผลการทดลองก าจัดความชื้นเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ 60°C           
จากรูปที่ 2 เปรียบเทียบการก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลในภาวะสุญญากาศกับวิธีให้ความร้อน

เทียบกับเวลา  พบว่าค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลที่ก าจัดด้วยวิธีสุญญากาศจะมีค่าความชื้นตามมาตรฐาน 
ASMD 6751 ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ 3.186   โดยใช้เวลาในการก าจัดความชื้น  60 นาที ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 3.564 KW-hr ส่วนค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลที่ก าจัดด้วยวิธีให้ความร้อน  จะมีค่าความชื้นที่ 12.61 
โดยใช้เวลา  180 นาท ีใช้พลังงานไฟฟ้า 4.30 KW-hr 
 
ผลการวิจัย 
 การทดสอบก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลจ านวน 75 ลิตร  ด้วยเครื่องก าจัดความชื้นใน 2 สภาวะ
คือ  แบบให้ความร้อนธรรมดาและแบบให้ความร้อนสภาวะสุญญากาศ  เก็บตัวอย่างน้ ามันรอให้เย็นที่
อุณหภูมิห้องบันทึกค่าน้ าหนักตัวอย่างน้ ามันจ านวน500 cc หลังก าจัดความชื้นเทียบกับเวลา  ท าการค านวณ 
หาค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลที่ก าจัดด้วยวิธีสุญญากาศจะมี
ค่าความชื้นตามมาตรฐาน ASMD 6751 ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ 3.186  โดยใช้เวลาในการก าจัดความชื้น 
60 นาทีมีสมการใช้พลังงานไฟฟ้า 3.564 KW-hr  ส่วนค่าความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลที่ก าจัดด้วยวิธีให้ความ
ร้อน  จะมีค่าความชื้นที่ 12.61 ใช้เวลา 180 ใช้พลังงานไฟฟ้า 4.30 KW-hr  
 
อภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบเปรียบเทียบการก าจัดความชื้นในน้ ามันใบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ  
กับวิธีให้ความร้อน  พบว่าการก าจัดความชื้นในน้ ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศจะใช้เวลาน้อยกว่า  
แบบให้ความร้อนในการที่จะท าให้น้ ามันไบโอดีเซลมีความชื้นตามมาตราฐาน ASMD 6751 ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ 3.186 ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการก าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศใช้น้อยกว่าแบบให้
ความร้อนตามไปด้วย จึงบอกได้ว่าการก าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบให้ความร้อน 
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อีกท้ังเครื่องก าจัดความชื้นก็ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างและการท างานง่ายวัสดุที่ใช้หาได้ภายในประเทศง่ายต่อ
การซ่อมบ ารุง  เหมาะส าหรับการผลิตไบโอดีเซลในชุมชนขนาดเล็กต่อไป     
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ควรมีการศึกษาเกี่วกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลเกี่ยวกับ การก าจัดความชื้น ในสภาวะสุญญากาศ   
เช่น  ความชื้นสมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์ ระดับแรงดันในความดันต่ า เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือของ นายสถิต ส าราญสุข ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ นายวิทยา สายเนตร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ รวมทั้งหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการท างาน จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีข้าพเจ้า
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าในทุกสิ่งที่ท่านได้มอบให้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
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 วงจรก าเนิดสัญญาณความถี่อันดับสาม ทีส่ามารถควบคุมแอมพลิจูด 

ของเอ้าต์พุตแบบกระแสได้ 

CURRENT MODE 3rd ORDER QUADRATURE EOSCILLATOR WITH AMPLITUDE 
CONTROLLABILITY  

 
Thanpong Poourak1 

 
Abstract 

A current-mode quadrature oscillator using 2 Current Controlled Current Conveyor 
Trans conductance Amplifiers (CCCCTAs) and 3 grounded capacitors is presented.  

The proposed oscillator can provide 2 sinusoidal output with 90 phase difference.  
The oscillation condition and frequency can be controlled independently /electronically by 
adjusting the bias current of the CCCCTA. High output impedances of the configuration enable 
the circuit to be cascaded without additional current buffers. The use of only grounded 
capacitors is ideal for integration. The circuit performances are depicted through PSpice 
simulations, they show good agreement to theoretical anticipation 
 
Keywords : component; Current-mode ; CCCTA ; Oscillator 
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Introduction 

Controlled quadrature oscillators are extremely useful circuits for various communication  

Applications, where in there is a requirement of multiple sinusoids which are 90◦ phase shifted, 
e.g. quadrature mixers and single-sideband modulators [1]. Recently, current-mode circuits 
have been receiving considerable attention of due to their potential advantages such as 
inherently wide bandwidth, higher slew-rate, greater linearity, wider dynamic range, simple 
circuitry and low power consumption [2-5].  

Recently, attention has turned to use of the new active building block, namely current 
differencing transconductance amplifier (CDTA) [6] as current-mode active element since it has 
been shown that the CDTA seems to be a versatile component in the realization of a class of 
analog signal processing circuits, especially analogue frequency filters [7-8]. It is really current-
mode element whose input and output signals are currents. In addition, output current of 
CDTA can be electronically adjusted. Besides, the modified version of CDTA which the parasitic 
resistances at two current input ports can be electronically controlled has been proposed in 
[9]. This CDTA is called current controlled current conveyor transconductance amplifier 
(CCCCTA). 

From literature survey, it is found that several implementations of oscillator employing 
CDTAs or CCCDTAs have been reported [10-15]. Unfortunately, these reported circuits suffer 
from one or more of following weaknesses: use more than two CDTAs or CCCDTAs and 
excessive use of the passive elements which is not convenient to further fabricate in IC, some 
reported circuits use multiple-output CDTA or CCCDTA. Consequently, the circuits become 
more complicated. 

The aim of this paper is to introduce a high output impedance current-mode quadrature 
oscillator, based on CCCCTAs. The oscillation condition and oscillation frequency can be 
independently adjusted by electronic method. The circuit construction consists of 2 CCCCTAs 
and 3 grounded capacitors. The PSPICE simulation results are also shown, which are in 
correspondence with the theoretical analysis. 

 
Principle and operation 
 Basic Concept of CCCCTA 

Since the proposed circuit is based on CCCCTA, a brief review of CCCCTA is given in this 
section. Generally, CCCCTA properties are similar to the conventional CDTA, except that 
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CCCCTA has finite input resistance (Rx and Ry) at the x and y input terminal. This parasitic 
resistance can be controlled by the bias current as shown in the following equation 
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For the CCCCTA implemented by a BJT technology, the parasitic resistance (Rx and Ry) and 

transconductance  gm  can be expressed to be 
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VT is the thermal voltage. IB1 and IB2 are the bias current used to control the parasitic 
resistances and transconductance, respectively. The symbol and the equivalent circuit.   
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Figure 1. CCCCTA (a) Symbol (b) Equivalent circuit 
CCCCTA are illustrated in Figures 1 (a) and (b), respectively. In general, CCCCTA can 

containan arbitrary number of z terminals, called zc (z-copy) terminal. The internal current 
mirror provides a copy of the current flowing out of the z terminal to the zc terminal.  
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B .  Proposed Current-mode Quadrature Oscillator 
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Figure 2. Proposed current-mode quadrature oscillator 

 

The proposed oscillator circuit is shown in Figure 2. For easy consideration, we set 

 Rx = Ry = R   and using routine circuit analysis, the characteristic equation can be found as 
s³ + bs² + as + ck = 0                      (4) 

From (4), it can be seen that the proposed circuit can be set to be a quadrature oscillator if 
OC :      ab = ck                                 (5) 

If the above condition of oscillation is satisfied the circuit produces oscillations with frequency 
of 

ωosc  =    a                 (6) 
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Figure 3  CCCCTA 1 

Io1

Iin1

x1    1    2

m1
g

R   C C

s² +           s + 
1

R   C 
x1     1  x1   1   2

m1
g

R   C C



        (8) 
 

y

x
cz

-o

2CCCCTA

3BI 4BI

z

MAI

-o
3C

2OI  
 

Figure 4 CCCCTA 2 
  

Io2

Iin2


m1g

 sC   R
3     x2                        (9) 

   Substituting the parasitic resistance ( Rx and Ry ) and transconductance  gm  as respectively 
shown in (2) and (3) into (5) and (7),yields the following condition of oscillation and frequency 
of oscillation: 

BI BI
1   3                               (10) 

      
 

1     21
osc

TV           
  B

I
B

I

C C1 2              (11) 
 

From Equations. (10) and (11), it can be seen that the condition of oscillation can be 
adjusted independently from the frequency of oscillation by varying IB1 and IB2 while the 
condition of oscillation can be adjusted by IB1 and IB3.Thus both condition of oscillation and 
frequency of oscillation have dual-current control for tuning From circuit in Figure 2,  
the relationship between the explicit-current outputs.   
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C . Analysis of Non-ideal Case 
For non-ideal case, the CCCCTA can be respectively characterized with the following equation 

, ,
cz p p n n z z x m zI i I I I I g V        ,      (12) 

,p n   and   is the frequency dependent current gain besides   are the frequency dependent 
voltage gains. These gains are ideally equal to unity. Practically, they depend on the frequency 
of operation, temperature and transistor parameters of the CCCCTA. In the case of non-ideal, 
oscillation condition and oscillation frequency as follows: 
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Actually, the ,p n  ,  and   originate from the intrinsic resistances and stray capacitances 

in the CCCCTA. These errors affect the sensitivity to temperature and the high frequency 
response of the proposed circuit, then the CCCCTA should be carefully designed to minimize 
these errors. Consequently, these deviations are very small and can be ignored in ideal 
consideration. 

Simulation results 
To prove the performances of the proposed circuit, the PSPICE simulation program was 

used for the examination. The PNP and NPN transistors employed in the proposed topology 
were simulated by respectively using the parameters of the PR200N and NR200N bipolar 
transistors of ALA400 transistor array from AT&T [17]. Internal construction of CCCCTA used in 
simulation is shown in Figure 3. The circuit was biased with ±2.5V supply voltages, C1=C2=1nF, 
IB1=50µA, IB2=200µA, IB3=50µA and IB4=200µA.This yields oscillation frequency of 545.455kHz, 
The power consumption of the circuit is 15.9mW. Figure 4 show simulated quadrature output 
waveforms. Figure 5 shows the simulated output spectrum, where the total harmonic 
distortion (THD) is about 1.026%. 
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Figure 5  Internal construction of CCCCTA 

 
The quadrature relationships between the generated waveforms have been verified using 

Lissagous figure and shown in Figure 6. The quadrature phase error is less than 5%. The 
electronic tuning of the frequency of oscillation with the bias current IB2, where IB1=50µA for 
different capacitor values is shown in Figure 7. It is seen that the simulation results are in 
accordance with the theoretical analysis as shown in equation (8). 
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Figure 4. The simulation result of quadrature outputs 
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Figure 5. The simulation result of output spectrum 
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Figure 6. Lissagous figure 
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Figure 7. Oscillation frequencies against bias currents in the proposed circuit for various 

capacitances 
Conclusion 

The current-mode quadrature oscillator based-on CCCCTA has been presented. The 
proposed circuit consists of merely 2 CCCCTAs and 3 grounded capacitors. Non-interactive 
dual-current control of both the condition of oscillation and frequency of oscillation is 
achieved. Due to high-output impedances, it enables easy cascading in a current-mode 
configuration. As mentioned advantages, the proposed circuit is convenient to fabricate in 
integrated circuit (IC). The PSpice simulation results agree well with the theoretical anticipation 
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การออกแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
DESIGNING THE OFFICE OF CHANTHABURI TEACHER SAVINGS COOPERATIVE

วิรัตน์  เศรษฐสถาพร 
Wirat  settasataporn 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาออกแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาข้อมูลจาก การศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี และการสังเกตพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี และได้ศึกษาความต้องการพ้ืนที่ (AREA REQUIREMENT) ส าหรับการออกแบบ
ส านักงานจากนั้นน ามาก าหนดรูปแบบพ้ืนที่ ( Function Diagram ) ต่าง ๆ ตามความต้องการที่จ าเป็นของ
ส านักงานที่เหมาะสม ส ารวจสภาพพ้ืนที่ ๆ จะใช้ในการก่อสร้างอาคารส านักงาน วิเคราะห์สภาพการใช้พ้ืนที่
อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม ข้อกฎหมาย จากนั้นน ารูปแบบที่ได้ศึกษามาจัดวางโดยมี
แนวความคิดการออกแบบใม่เน้นเป็นอาคารสูงเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึง แยกส่วนการให้บริการกับการ
ประชุมออกจากกัน ค านึงถึงการใช้วัสดุในท้องถิ่นและการประหยัดพลังงานของอาคารผลการวิจัย พบว่า 
รูปแบบการจัดผังอาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น แบ่งพ้ืนที่การใช้งานเป็น 3 ส่วนได้แก่ พ้ืนที่ส่วนบริหาร 
พ้ืนที่ส่วนบริการ และพ้ืนที่ส่วนประชุม 
รูปแบบอาคารเน้นความโปร่ง แต่ให้มีลักษณะของอาคารที่เมื่อเห็นแล้วให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงสมเป็น
สถาบันการเงิน และเน้นการใช้อาคารในลักษณะประหยัดพลังงานมีการจัดวางอาคารหลักให้อยู่ทางด้าน
ซ้ายมือของพ้ืนที่ และลานจอดรถภายนอกอาคารอยู่ทางด้านขวามือ เพ่ืออาศัยร่มเงาจากอาคารช่วยบดบัง
แสงแดดในช่วงบ่าย 
เน้นวางอาคารมาทางด้านหน้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้พื้นที่ด้านหลังในการขยายตัวในอนาคตโดยวางแผนจัดเป็นกล่ม
บ้านพัก และลานออกก าลังกายส าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 

ค าส าคัญ : กระบวนการออกแบบส านักงาน   ปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  

Abstract 
The object of this research was to design The Office Of Chanthaburi Teacher Savings 

Cooperative.  It was studied by observing and visiting Uttaradit Teacher Savings Cooperative 
The result was found by interviewing the members of The executive board and observation 
of the office Workers at Chanthaburi Teacher Savings Cooperative.  The operational process is 
the study of the Area requirements and necessities to designing the office.   The area was 
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designed and analysis the Function diagram to answer.  It was surveyed and analyzed for the 
right condition.   The model of the building was studied and laid out with the concept of 
design not for a high- rise building.  The service area and the meeting room were separated 
from each other.  Also the building was required to use local materials and energy saving 
ProductsThe resultThe building was designed separately to 2 floors and separated into 3 areas 
including service area ,management area and meeting area. The building emphasized 
transparency , appearance of stability as a financial institution and focus on using energy 
saving.  devicesThe main building is located on the left hand side of and area the carpark is 
located on the right hand side, Protected from the sun light in the afternoonThe building was 
designed with a focus specifically on the the front area.  For the rest of the area that will be 
kept for expansion in the future. to be houses and a fitness center for members of Chanthaburi 
Teacher Savings Cooperative. 

Keywords :  Office Improvement Project , Chanthaburi Teacher Savings Cooperative 
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บทน า 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด เกิดจากแนวความคิดของ นายสนิท สุวรรณทัต อดีต

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  และได้รวมตัวกับข้าราชการในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2502  ขอจัดตั้ง
สหกรณ์ โดยขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ ออมทรัพย์
และเครดิต จังหวัดจันทบุรี” และในปี 2509 ได้ม ีคณะข้าราชการในจังหวัดจันทบุรี ได้สานต่อจาก
แนวความคิดเดิมของท่านอดีตศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จัดตั้งสหกรณ์โดยขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
สหกรณ์และได้รับอนุมัติ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2509  ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด”มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันด าเนินธุรกิจ  เพ่ือประโยชน์
ด้วยกัน  การด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการของส านักงาน
ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 4 ครั้ง ดังนี้  

ปี พ.ศ. 2509  ส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี หรือโรงเรียนสตรีการ
ช่างจันทบุรี  ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยการช่างจันทบุรี  อยู่ตรงข้ามสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 

ปี พ.ศ. 2522  ได้ย้ายส านักงานมาท าการ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี(หลังเดิม) ปัจจุบันเป็นหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี   

ปี พ.ศ. 2534  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ซื้ออาคารพาณิชย์  2 คูหา เพ่ือจัดท าเป็น
ส านักงานฯ ปัจจุบันยังเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ และให้เช่าเป็นส านักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้ย้ายมาท าการ ณ อาคารปัจจุบัน บน
พ้ืนที่ดิน 2 ไร่  เป็นอาคาร 2ชั้นมูลค่างานก่อสร้าง ประมาณ 9,500,000บาท 

ในปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงและ
ย้ายอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  เพ่ือรองรับการขยายตัวของงานบริหารและการให้บริการ
กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีที่เพ่ิมมากขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนมีการน าคณะดังกล่าวไปศึกษาดูงานที่ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทึ่
จังหวัดอุตรดิษถ์ เพ่ือน ามาเป็นกรณีศึกษา รวมถึงได้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดความต้องการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี โดยเทียบกับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แล้วจึงน า
มากก าหนดเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของส านักงานสหกรณ์หลังใหม่ให้เหมาะสมกับงบประมาณ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอต่อที่ประชุมประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
เพ่ือออกแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 

 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท้า   SITE SURVEY 

จัดท้า   SITE ANALYSIS 

จัดท้า   SITE STURCTURE 

แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์,

สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน 

ก้าหนดจาก FUNCTION เดิม และศึกษาจาก

โครงการที่มีลักษณะไกล้เคียงกัน ก้าหนด

ความต้องการพื นที่ )AREA  REQUIREMENT(

ศึกษาจาก พื นที่การใช้งานปัจจุบัน   

อัตราการขยายตัวของหน่วยงาน 

ส้ารวจสภาพพื นที่  สภาพแวดล้อม  

สาธาณูปโภคท่ีรองรับ  ทิศทางแสงแดง ลม 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

วิเคราะห์สภาพพื นที่  สภาพแวดล้อม 

สาธาณูปโภคท่ีรองรับ  ทิศทางแสงแดง ลม

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ผลการวิเคราะห ์FUNCTIONAL  

DIAGRAM และ SITE ANALYSIS 

จัดท้า PRELIMINALY 

ศึกษาข้อมูลพื นฐานส้าหรับ 

การออกแบบส้านักงาน 

ก้าหนดรูปแบบ   

FUNCTIONAL  DIAGRAM 
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ตารางที๋1  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบพ้ืนที่ใช้สอยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุตรดิตถ ์

 
 
 

 พื้นที่ใช้สอย( FUNCTION) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุร ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ ์
1 พื้นที่จอดรถยนต ์ ภายนอกอาคาร ไม่เกิน 30-40 คัน ภายใน-ภายนอกอาคารรวม 100 คัน 
2 โถงทางเข้า พื้นที่ประมาณ 36 ตรม. พื้นที่ประมาณ 350 ตรม. 

3 โถงต้อนรับ พักคอย ธุรการ พื้นที่ประมาณ 82 ตรม. พื้นที่ประมาณ 224 ตรม. 
4 พื้นที่ท างานเจ้าหน้าที่สหกรณ ์ พื้นที่ประมาณ 90 ตรม. พืน้ท่ีประมาณ 180 ตรม. 
5 ห้องสมาคม ฌสจ. พื้นที่ประมาณ 63 ตรม. (โดยใช้เป็น

พื้นที่ร่วมกับชมรมครูนอกประจ าการ) 
พื้นที่ประมาณ 72 ตรม. 

6 ชมรมครูนอกประจ าการ พื้นที่ประมาณ 72 ตรม. 
7 ห้องประธานสหกรณ ์ พื้นที่ประมาณ 20 ตรม. พื้นที่ประมาณ 28 ตรม. 

8 ห้องผู้จัดการสหกรณ ์ ใช้พี้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที ่ พื้นที่ประมาณ 27 ตรม. 
9 ห้องเก็บเอกสาร 3ห้อง รวมพื้นที่ประมาณ 80 ตรม. พื้นที่ประมาณ 38 ตรม. 

10 ห้องน้ าส้วมชาย 2 ช้ัน พื้นที่ประมาณ 10 ตรม. 2ช้ัน พื้นที่ประมาณ 36 ตรม. 
11 ห้องน้ าส้วมหญิง 2 ช้ัน พื้นที่ประมาณ 10 ตรม. 2ช้ัน พื้นที่ประมาณ 36 ตรม. 
12 ห้องน้ าคนพิการ  - 2ช้ัน พื้นที่ประมาณ 7 ตรม. 
13 โถงทางเดิน พื้นที่ประมาณ 45 ตรม. พื้นที่ประมาณ 370 ตรม. 
14 ห้องถ่ายเอกสาร พื้นที่ประมาณ 22 ตรม. พื้นที่ประมาณ 12 ตรม. 

15 ห้องเก็บของ  - มี 3 ห้อง พ้ืนท่ีรวมประมาณ 40ตรม. 
16 ห้องประชุมใหญ่  พื้นที่ประมาณ 135 ตรม. พื้นที่ประมาณ 333 ตรม. 
17 ห้องรับรองวิทยากร  - พื้นที่ประมาณ 50 ตรม. 
19 ห้องประชุมเล็ก  ขนาด 40-50 คน พื้นที่ประมาณ 63 ตรม. พื้นที่ประมาณ 72 ตรม. 
20 ห้องประชุมเล็ก ขนาด 10 คน  - มี ห3 ห้องๆละ 30 ตรม.รวม 90 ตรม. 
21 ห้องมั่นคง  - พื้นที่ประมาณ 22 ตรม. 

22 ห้องพักเจ้าหน้าท่ี  - พื้นที่ประมาณ 24 ตรม. 
23 ห้องพักแม่บ้าน เก็บอุปกรณ ์  - พื้นที่ประมาณ 9 ตรม. 

24 ห้องควบคุมงานระบบเสียง พื้นที่ประมาณ 8 ตรม. พื้นที่ประมาณ 24 ตรม. 
25 ห้องควบคุมระบบCCTV  - พื้นที่ประมาณ 16ตรม. 
26 ห้องควบคุมระบบเครือข่าย  - พื้นที่ประมาณ 9 ตรม. 

27 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ  - พื้นที่ประมาณ 40 ตรม. 
  รวมพื้นท่ีโดยประมาณ  712  ตารางเมตร 3200  ตารางเมตร 
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ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความต้องการพ้ืนที่ (Area  Requirement) ของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรีแห่งใหม่เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีเดิม 
 

 ตารางที่ 2.1 แสดงพ้ืนที่ส่วนงานด้านบริหาร  

   ประโยชน์ใช้สอย พ้ืนที่ หน่วย ขนาดพ้ืนที่เดิม  

 1 โถงทางเข้าอาคาร 180 ตรม. 36 ตรม.  

 2 โถงพักคอยผู้มารับบริการ 150 ตรม. 60 ตรม.  

 3 พ้ืนที่ท างานเจ้าหน้าที่ 200 ตรม. 90 ตรม.  

 4 พ้ืนที่ท างานสมาคม 60 ตรม. 63 ตรม.  

 5 ห้องชมรมครูนอกประจ าการ 60 ตรม. ใช้พื้นที่ร่วม  

 6 ห้องประธานสหกรณ์ 25 ตรม. 20 ตรม.  

 7 ห้องน้ าส าหรับประธาน 4 ตรม. ไม่มี  

 8 ห้องประชุมเล็ก 10-15 คน 30 ตรม. ไม่มี  

 9 ห้องประชุมเล็ก 20-25 คน 50 ตรม. ไม่มี  

 10 ห้องปฏิบัติการกรรมการ 30 ตรม. ไม่มี  

 11 ห้องผู้จัดการสหกรณ์ 25 ตรม. ใช้พื้นที่ร่วม  

 12 ห้องม่ันคง 20 ตรม. ไม่มี  

 13 ห้องเก็บเอกสาร 80 ตรม. 80 ตรม.  

 14 ห้องน้ าส้วมชายหญิง 60 ตรม. 10 ตรม.  

 15 หอ้งน้ าส้วมผู้พิการ 10 ตรม. ไม่มี  

 16 โถงทางเดิน 80 ตรม. 45 ตรม.  

 รวมพ้ืนที่ส่วนงานด้านบริหาร 1064 ตรม.    
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ตารางที่ 2.2  แสดงพ้ืนที่ส่วนงานบริการ 

   ประโยชน์ใช้สอย พ้ืนที่ หน่วย ขนาดพ้ืนที่เดิม  

 17 จอดรถยนต์ภายในอาคาร 600 ตรม. ไม่มี  

 18 ห้องพักเจ้าหน้าที่ เตรียมอาหาร 20 ตรม. ไม่มี  

 19 ห้องพยาบาล สุขภาพ 30 ตรม. ไม่มี  

 20 ห้องแม่บ้าน เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 20 ตรม. ไม่มี  

 21 ห้องเก็บของ  40 ตรม. ไม่มี  

 22 ห้องพักผู้อยู่เวรยามและห้องน้ า 25 ตรม. ไม่มี  

 23 ห้องควบคุมระบบ CCTV 20 ตรม. ไม่มี  

 24 ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 20 ตรม. ไม่มี  

 25 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ 20 ตรม. ไม่มี  

 รวมพ้ืนที่ส่วนงานบริการ 795 ตรม.    

 

    
ตารางที่ 2.3  แสดงพ้ืนที่ส่วนห้องประชุมสัมมนา  

   ประโยชน์ใช้สอย พ้ืนที่ หน่วย ขนาดพ้ืนที่เดิม  
 26 โถงทางเข้าหน้าห้องประชุม 80 ตรม. 36 ตรม.  

 27 ห้องประชุมใหญ่ 150-200 คน 240 ตรม. 135 ตรม.  
 28 ห้องจัดเตรียมและพักผ่อน 60 ตรม. ไม่มี  

 29 ห้องน้ าส้วมชายหญิง 60 ตรม. 10 ตรม.  

 30 ห้องประชุมกลาง 40-50 คน 80 ตรม. ไม่มี  
 31 ห้องพักวิทยากร 20 ตรม. ไม่มี  

 32 หอ้งเก็บอุปกรณ์ 40 ตรม. ไม่มี  

 33 ห้องควบคุมระบบเสียง 20 ตรม. 8 ตรม.  

 รวมพ้ืนที่ส่วนห้องประชุมสัมมนา 600 ตรม.    
 รวมพ้ืนที่ส่วนงานด้านบริหาร 1,064 ตรม.   
 รวมพ้ืนทีส่วนงานบริการ 795 ตรม.   
 รวมพ้ืนที่ส่วนห้องประชุมสัมมนา 600 ตรม.   
 รวมพ้ืนที่อาคารทั้งหมดโดยประมาณ 2,459 ตรม.   

อ้างอิงจากการสอบถามคณะกรรมการบริหารของอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
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แผนภูมิที่ 1  ผลการศึกษาการจัดพื้นที่ใช้สอย (Function Diagram) ของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 

ห้องประธาน
สหกรณ์ 
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รูปที่ 1   ผลการศึกษา Site Survey แสดงพื นท่ีดิน ที่จะน้ามาใช้ก่อสร้างส้านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี แห่ง
ใหม่ จ้านวน 14 ไร่ จากที่ดินทั งหมด 52 ไร่ 2 งาน 

รูปที่ 2   ผลการศึกษา Site AnaLysis  แสดงทิศทางลม และแนวทางของแสงแดดเพ่ือใช้ส้าหรับเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ที่ดิน  ที่จะน้ามาใช้ก่อสร้างส้านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี แห่งใหม่ จ้านวน 14 ไร่  
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ผลการวิจัย   

รูปที่ 3 และ 4  ผลการศึกษา Site AnaLysis  เปรียบเทียบการจัดวาง อาคารกับลานจอดรถยนต์  ที่มีผลต่อทิศทางลม
และแสงเงาที่จะเกิดขึ น 

รูปที่ 5   ผลจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการขอเพ่ิมที่ดินส้าหรับการ
ก่อสร้างส้านักงานแห่งใหม่อีก 6 ไร่ เพื่อความเหมาะสมกับพื นที่
ก่อสร้างอาคาร 

รูปที่ 5   ผลจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการขอเพ่ิมที่ดินส้าหรับการ
ก่อสร้างส้านักงานแห่งใหม่อีก 6 ไร่ เพื่อความเหมาะสมกับพื นที่
ก่อสร้างอาคาร 

รูปที่ 6   ผลสรุปพื นท่ีส้าหรับการก่อสร้างอาคารส้านักงานจาก 
14 ไร่ เพ่ิมเป็น 16 ไร่ 
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 จากการก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร ด้วยการศึกษาดูงานและสอบถามจากคณะกรรมการถึงความ
จ าเป็นพ้ืนฐานที่ต้องการของส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี แห่งใหม่ และการวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งของ
อาคารแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดผังอาคารเป็นลักษณะอาคาร2 ชั้น แบ่งพ้ืนที่การใช้งานเป็น 3 ส่วนได้แก่ พ้ืนที่ 
ส่วนบริหาร  พื้นที่ส่วนบริการ และพ้ืนที่ส่วนประชุม 

2. รูปแบบอาคารเน้นความโปร่ง แต่ให้มีลักษณะของอาคารที่เม่ือเห็นแล้วให้ความรู้สึกถึงความ 
มั่นคงสมเป็นสถาบันการเงิน และเน้นการใช้อาคารในลักษณะประหยัดพลังงาน 

3. มีการจัดวางอาคารหลักให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของพ้ืนที่ และลานจอดรถภายนอกอาคารอยู่ 
ทางด้านขวามือ เพ่ืออาศัยร่มเงาจากอาคารช่วยบดบังแสงแดดในช่วงบ่าย 

4. เน้นวางอาคารมาทางด้านหน้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้พื้นที่ด้านหลังในการขยายตัวในอนาคตโดย 
วางแผนจัดเป็นกล่มบ้านพัก และลานออกก าลังกายส าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวบ้านพักด้านหลัง 

ลานจอดรถยนต ์

ด้านนอกอาคาร 

รูปที่ 7   ผลการศึกษา Site Structure  แสดงการน้าพื นที่ประโยชน์ใช้สอยมาจัดวางในรูปแบบของผังพื นและ จัดผัง
บริเวณตามการวิเคราะห์สภาพพื นที่ และการวางแผนการใช้พื นที่ในอนาคต  

หอประชุมด้านนอก 

)โครงการอนาคต( 

ต้าแหน่งอาคารส้านักงาน
สหกรณ์แห่งใหม ่

ถนนตากสิน 

ลานออกก้าลังการ
ส้าหรับสมาชิกสหกรณ ์

-

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  160



 
 

ผังพื นชั นบน

รูปที่ 8-9   ผลการแสดง Preliminaly   แสดงการน้าพื นที่ประโยชน์ใช้สอยมาจัดวางในรูปแบบของผังพื นชั นล่าง และชั น
บน โดยจัดองค์ประกอบตามการใช้งานอย่างเหมาะสม  ค้านึงถึงความสะดวกในการใช้งาน  การประหยัดพลังงาน และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผังพื นชั นล่าง 
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รูปที่ 10-13    ผลการแสดง Preliminaly   แสดงรูปแบบอาคารที่แสดงถึงความม่ันคง สมเป็นสถาบันการเงิน มีความ
ทันสมัย ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ซึ่งท้าให้สามารถควบคุมในส่วนของงบประมาณ และระยะเวลาการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดี 

รูปด้านหลัง
อาคาร

รูปด้านขวา
อาคาร

รูปด้านหน้า
อาคาร

รูปด้านซ้าย
อาคาร
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รูปที่ 14-16   ผลการแสดง Preliminaly  แสดงทัศนียภาพอาคารส้านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี แห่งใหม่ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดวางผังอาคารเป็นลักษณะ อาคาร 2 ชั้น โดยแบ่งพ้ืนที่การใช้งานเป็น 3 ส่วนได้แก่ พ้ืนที่ส่วน
บริหาร  พ้ืนที่ส่วนบริการ และพ้ืนที่ส าหรับการประชุม  โดยค านึงถึงการความสัมพันธ์ของการใช้งานในแต่ละ
ส่วน(Function) ให้มีความลื่นไหล สอดคล้องกับสภาพการท างานตามมาตรฐานของส านักงานประเภทสถาบัน
การเงิน  เน้นการให้ความสะดวกด้านบริการแก่สมาชิกทั้งในรูปแบบของการมาใช้บริการด้านการเงินและเข้าร่วม
ประชุม  สอดคล้องกับการสอบถามระบบการท างานจากคณะกรรมการและการศึกษาดูงานอาคารตัวอย่าง  
รูปแบบอาคารเน้นความโปร่ง แต่ให้มีลักษณะของอาคารที่เมื่อเห็นแล้วให้ความรู้สึกถึงความม่ันคงสมเป็นสถาบัน
การเงิน และเน้นการใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น  และค านึงถึงการประหยัดพลังงาน   มีการจัดวางอาคาร
หลักให้อยู่ทางด้านซ้ายมือของพ้ืนที่ และลานจอดรถภายนอกอาคารอยู่ทางด้านขวามือ เพ่ืออาศัยร่มเงาจาก
อาคารช่วยบดบังแสงแดดในช่วงบ่ายเป็นการประหยัดในเรื่องของการต้องท าอาคารจอดรถ  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ รูปแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูจันทบุรี 

2. ควรมีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาคารส านักงานไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคาร 
ส านักงานที่มีลักษณะไกล้เคียงกัน 

3. ควรน ารูปแบบอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร 
สหกรณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาของบประมาณก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
  
เอกสารอ้างอิง 

1. จากการศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิษถ์   
2. จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
3. จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
4. หัวข้อ “ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี”  Web Site   http://www.chancoop.com/ 
5. กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี 2522 
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การวิเคราะห์ทิศทางอาซิมุธที่มีผลต่อศักยภาพพลังงานบนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ 

ANALYSIS OF AZIMUTH DIRECTION AFFECTING SOLAR ROOF TOP  
ENERGY POTENTIAL 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทิศทางอาซิมุธที่มีผลต่อศักยภาพพลังงานบนหลังคาพลังงาน
แสงอาทิตย์ การศึกษานี้จะสร้างแบบจ าลองระบบผลิตไฟฟ้าเมื่อน าไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  
เซลล์สุริยะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีขนาด 10 ,000 วัตต์ และท ามุม 30 องศา ซึ่งชี้ไปทางทิศใต้และทิศทาง 
Azimuth ที่แตกต่างกันพร้อมกับค านวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผลิต จากผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่มุม 0 องศา อาซิมุธมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า  
แบบอ่ืนและแบบจ าลองนี้จะไม่เสียงบประมาณของระบบควบคุมโซล่าเซลล์ในการวางแผนในอนาคต 
 

ค าส าคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานบนหลังคา  ทิศทางอาซิมุธ  
 

Abstract 
This research aims to study the Azimuth direction effect to the efficiency of the energy on Solar 
Roof Top.  This study will model the electricity producing system when it is applied in house 
electrical equipment. The solar cell has been studied with 10,000 watts of size and at 30 degree 
of angle, which is pointing to the South and use a different angle Azimuth along with calculating 
to find out the electric power quantity of one year producing duration. Therefore, this study has 
been shown that Amorphous silicon at 0 degree of angle Azimuth has more efficient electricity 
production than others, and this model will not waste the solar cell controlling system budget 
in the future plan. 
 

Keywords : Solar energy , roof energy , Azimuth direction 
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บทน า 

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์บนโลก  แต่การผลิตพลังงานไฟฟ้าต้องการทรัพยากรธรรมชาติ
มากมายส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ดังนั้นมนุษย์จึงต้องหาวิธี
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งต้นทุนต่ าเช่นพลังงานลม พลังงานน้ าและพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าจ านวนมากได้รับการพัฒนาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมและน้ า  อย่างไรก็ตามทั้งสองระบบจ าเป็นต้องมี
การแจกจ่ายผ่านสายไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตโดยน าสารกึ่งตัวน าเช่นซิลิคอนซึ่งเป็นสารกึ่งตัวน าที่มีความถูก
ที่สุด  เพ่ือผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือผลิตเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง ทันทีที่แสงสัมผัสรังสี
ของแสงซึ่งมีอนุภาคพลังงานเรียกว่าโปรตอนจะถ่ายโอนพลังงานไปยังอิเล็กตรอนในเซมิคอนดักเตอร์จนกว่าจะมี
พลังงานมากขึ้นเพ่ือกระโดดออกจากแรงโน้มถ่วงของอะตอมและเคลื่อนที่อย่างอิสระ ในการศึกษานี้ได้ท าการ
เปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางแสงและทางไฟฟ้าและตรวจสอบความผันแปรตามช่วงเวลาของพารามิเตอร์ เหล่านี้ 
ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงน่าจะเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดและเหมาะสมกับพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่มีสายไฟ  เซลล์
แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนความสว่างของแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าและมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหลายภูมิภาคของโลก  เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบโซลาร์รูฟบนหลังคาใช้ส าหรับบ้านพักอาศัยและหน่วยงาน
ราชการได้มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย พารามิเตอร์ที่มีผลต่อเซลล์สุริยะนั้นมีความส าคัญมากมายต่อการผลิต
ไฟฟ้า  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการการวิเคราะห์ผลกระทบทิศทางแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อพลังงาน
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาและออกแบบสร้างแบบจ าลองการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ 
2. วิเคราะห์ผลกระทบทิศทางแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

พลังงานไฟฟ้าถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์บนโลก  แต่การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้านั้นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติส าหรับขับต้นก าลังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การผลิตพลังงานไฟฟ้าต้นทุน
การผลิตนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก  มนุษย์จึงเริ่มมองหาแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้จาก
ธรรมชาติซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยต้นทุนต่ า เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
พลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง มีการสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ า 
เครื่องก าเนิดพลังงานลม แต่ทั้งสองระบบนี้จ าเป็นต้องส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไปสู่ภาค
ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์จึงถูกมองว่าหากจะผลิตพลังงานไฟฟ้านั้น มีการลงทุนต่ า
ที่สุดและเหมาะกับบางพ้ืนที่ซึ่งสายส่งไม่อาจไปถึงได้ เซลล์แสงอาทิตย์เป็นประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ถูก
ผลิตและสร้างขึ้น  เพ่ือเปลี่ยน  ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และถูกใช้กันอย่าง
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แพร่หลายในหลาย ๆ พ้ืนที่ของประเทศในปัจจุบัน การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่พบส่วนใหญ่ มักจะเป็นแบบระบบ
ติดตั้งเอียงกับแนวแกนเส้นขอบฟ้า เป็นมุม 15 องศา ของพ้ืนโลก ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นไม่อาจผลิตได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ด้วยเหตุนี้การท าให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถเคลื่อนที่ติดตามต าแหน่งดวง
อาทิตย์นั้น  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักวิจัยคิดค้นและสร้างขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้แผงโซลาร์เซลล์นั้นผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ระบบควบคุมแผงโซลาร์เซลล์เคลื่อนที่ติดตามต าแหน่งของดวงอาทิตย์
แบบ 1 แกน จึงก่อก าเนิดข้ึนและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 
การออกแบบระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  1 ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2 ระบบควบคุมไฟฟ้า 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาพารามิเตอร์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้: 

1. ทิศทางของแสงอาทิตย์นี่แสดงทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ 0-180 องศาดังแสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 ทิศทางของแสงอาทิตย์ 

2. มุมเอียง (Azimuth) ของแผงโซล่าร์ 

 

รูปที่ 4 มุมแผงโซล่าร์เซลล์ 
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ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์หันไปทางทิศใต้และมุมเอียง Azimuths  แตกต่างจาก  -90 ถึง 

+90  ค่าพลังงานสูงสุดคือ 3.7 kWh / ต่อวัน และค่าพลังงานสูงสุดคือ ที่ 0 องศา ดังแสดงในรูปที่ 5 และ รูปที่ 

6  ตามล าดับ 

รูปที่ 5 มุมอะซิมุท -90 ถึง +90 vs พลังงานที่ส่งออกต่อวัน 

รปูที่ 6 มุม Azimuth -90 ถึง +90 vs พลังงานที่ส่งออกต่อปี 
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รูปที่ 7 พลังงานที่ส่งออกของ Monocrystalline, Polycrystalline และเซลล์แสงอาทิตย์ 

สรุปและข้อแนะน า 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อพลังงานเซลล์

แสงอาทิตย์บนหลังคา  การศึกษานี้จะสร้างแบบจ าลองระบบผลิตไฟฟ้าเมื่อน าไปใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
เซลล์สุริยะมีการศึกษาขนาด 10 ,000 วัตต์และท ามุม 15-30 องศาซึ่งชี้ไปทางทิศใต้และใช้มุม Azimuth  
ที่แตกต่างกันพร้อมกับการค านวณเพ่ือหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าของระยะ เวลาหนึ่งวันและหนึ่งปีที่ผลิต 
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่มุม 0 องศามีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่า
แบบอ่ืนและแบบจ าลองนี้จะไม่เสียงบประมาณของระบบควบคุมโซล่าเซลล์ในการวางแผนในอนาคต 
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การวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดินร่วนและดินเหนียว 
AN ANALYSIS OF PARAMETERS AFFECTING ON MOLD AND CLAY SOIL BATTERY 

VOLTAGE GENERATION 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากดิน ซึ่งอาศัยหลักการแคตไอออน
ในแร่ธาตุของดินที่มีประจุบวกและลบท าปฏิกิริยากับแผ่นคาโทดและอาโนด ท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาได้ 
โดยการน าดินแต่ละชนิด คือ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย มาทดสอบการผลิตแรงดัน
ในสภาวะอุณหภูมิของดินที่คงที่ ความชื้นของดินที่คงที่ ปริมาตรของดินแต่ละชนิดที่เท่ากัน ความเป็นกรด-ด่าง 
ขนาดพ้ืนที่หน้าตัดของแผ่นคาโทดและอาโนดที่เท่ากัน แผ่นคาโทดเป็นทองแดง อาโนดเป็นสังกะสี จากผลการ
ทดลองพบว่า ดินที่สามารถผลิตแรงดันได้ดีที่สุด คือ ดินเหนียวที่เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่น  มีค่า 1.4 โวลต์ต่อเซลล์ 
และเม่ือต่อเซลล์เข้าด้วยกัน 12 เซลล์ และต่อเข้ากับหลอดแอลอีดี 16 หลอด จะสามารถใช้ได้นาน 13 ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นพลังงานฟรีที่ไม่มีต้นทุน 
 
ค าส าคัญ : แคตไอออน อัตราการผลิตแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ดิน 
 
1 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
1 Department of Electrical Technology Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
2 Science Based Technology Vocational College (Chonburi), Eastern Institute of Vocational Technology 
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Abstract 
This research objective was to : study the factors affecting the voltage production rate 

from soil batteries. The principles were : the cation in the soil minerals which contain both a 
positive and negative charge and reacted to cathode and anode sheets. Then, accrue the voltage 
production rate. By using clay, Sandy clay, mold and sandy mold to test the voltage pressure in 
stable soil temperature and moisture, equal amount of soil and the same acidity and alkalinity, 
and the same size of cathode and anode. (The cathode is copper and anode is zinc) 
The results found that: The best voltage production rate was clay with distilled water value of 
1.4 volts per cell. When connected 12 cells together and connected to 16 LED, the electricity 
available was 14 hours without paying the cost of an electricity oil. 
 
Keywords : : Studying voltage factors , Voltage , Soil battery  

บทน า 
ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเริ่มลดลง เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ความร้อนใต้พิภพ ในอนาคตอาจมีไม่เพียงพอในการผลิตต่อความ

ต้องการการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ต้องแสวงหาแหล่งชื้อเพลิง หรือแหล่งพลังงานใหม่เข้ามาทดแทน [1] หรือ

แหล่งพลังงานที่ช่วยลดการพ่ึงพาพลังงานหลักพลังงานดินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า [2] 

ถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าก็ตาม แต่ก็สามารถลดการพึ่งพาการใช้พลังงานหลักลงได้ 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนดินก็มีปฏิกิริยาทางเคมี [3] และมีแรงดึงดูดอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน ในการท าแบตเตอรี่จาก

ดิน หากเราน าโลหะต่างชนิดกันมาใส่ลงในดินพบว่าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้น  แต่ยังมีค่าแรงดันน้อยจนเกินไป 

จึงจ าเป็นต้องหาวิธีในการผลิตแรงดันให้เพ่ิมมากข้ึน 

        ในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดินโดยอาศัย               

น้ ากลั่นรถยนต์เป็นตัวกลางที่ช่วยให้การผลิตไฟฟ้าให้เพ่ิมมากขึ้น โดยมีปัจจัยในการทดสอบ 2 ประเภท                 

คือ 1) ชนิดของดิน เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินเหนียวป่นทราย ดินทราย เป็นต้น 2) ลักษณะของดินที่ทดสอบ 

เช่น ดินที่แห้ง  ดินที่มีความชื้น ดินที่เปียกชุ่ม และดินที่เติมด้วยน้ ากลั่น เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบต่อการสร้าง

แรงดันไฟฟ้าที่ดีท่ีสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดิน 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะและประเภทของดินที่ส่งผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ดิน 
3. เพ่ือศึกษาชนิดของแผ่นตัวน าที่เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ดิน 

 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง    

แบตเตอรี่ประกอบด้วยขั้วบวก ขั้วลบ แผ่นโลหะและสารละลายของกรด ในที่นี้ ขั้วลบเปรียบเสมือนกับ

แผ่นของดินเหนียวหรือ Clay plates ขั้วบวกคือฮิวมัสหรืออินทรียวัตถุที่เป็นตัวเชื่อมลงดิน หรือกราวด์ 

อินทรียวัตถุมาจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สารละลายของกรดหรืออิเล็กโทรไลต์ ในความหมายของ

ดินจะประกอบด้วยยูเรีย ไนเตรทหรือสารละลายของเกลือชนิดอ่ืน ๆ คือปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชที่ละลายอยู่ในดิน 

ส่วนส าคัญคือสารแขวนลอยที่อยู่ในสารละลายของดิน ประกอบด้วยสองส่วนคือแอนไอออนและแคทไอออน คือ

ธาตุอาหารพืช แคทไอออนคือองค์ประกอบธาตุอาหารพืชที่มีประจุบวก  แอนไอออนคือองค์ประกอบธาตุอาหาร

พืชที่มีประจุลบ แอนไอออนหรือประจุลบสามารถจ าได้ง่าย ๆ คือ กลุ่มที่มีสัญลักษณ์ลงท้ายด้วย ates เช่น 

Nitrate Sulphates เป็นต้น 

 

ตารางท่ี 2.1 ตัวอย่างของประจุบวกและประจุลบ 

ประจุบวก ประจุลบ 

ชื่อธาตุ สัญลักษณ์ ประจุ ชื่อธาตุ สัญลักษณ์ ประจุ 

แคลเซียม Ca 2 ไนโตรเจน NO3 1 
แมกนีเซียม Mg 2 ฟอสฟอรัส P2O5 3 

โซเดียม Na 1 ซัลเฟอร์  SO4 2 

ไฮโดรเจน H 1 คลอรีน  Cl 1 
แมงกานีส Mn 2    

       

แผ่นเหล็กในหม้อแบตเตอรี่จะดึงดูดประจุ ยิ่งสารหรือธาตุที่มีประจุสูงก็จะดูดเข้ากับขั้วแน่นมากขึ้น

เท่านั้นความส าเร็จในการจัดการธาตุอาหารของพืชในดินไม่ เพียงแต่เรื่องปริมาณธาตุอาหาร แต่สัดส่วนที่

เหมาะสมหรือสมดุลจะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการประเมินความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (ความอุดม
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สมบูรณ์ของดิน) จะมีวิธี โดยการวัดค่าของ Cation  Exchange Capacity (CEC) หรือค่าความจุในการ

แลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าเปอร์เซ็นต์ต่อความอ่ิมตัวของ base ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) สัดส่วนความเข้มข้น

ระหว่างธาตุอาหารต่างๆ (ในรูปของประจุหรือไอออน) ขนาดของแบตเตอรี่ถ้าเป็นรถยนต์ขนาดเล็กก็สามารถใช้

แบตเตอรี่ขนาดเล็กได้ แต่หากเป็นรถขนาดใหญ่ก็จ าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ด้วยท านองเดียวกัน                  

กับแบตเตอรี่ของดินที่ต้องมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป  

ค่า CEC หรือความจุในการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบวกสามารถใช้เป็นค่าในการวัดขนาดของแบตเตอรี่

ดินหรือหมายความถึงค่าความสามารถในการบรรจุธาตุอาหาร ซึ่งหมายถึงพลังงานของแบตเตอรี่ ดินที่มีลักษณะ

เป็นดินเหนียว มีอินทรียวัตถุ หรือฮิวมัสอยู่มากจะยิ่งมีค่า CEC สูง ดินยิ่งมีค่า CEC สูงจะมีค่า Buffer สูงคือจะ

สามารถรักษาประจุหรือพลังงาน (ธาตุอาหาร) เอาไว้ได้ดี CEC อาจหมายถึงค่าของประจุบวก เช่น แคลเซียม 

แมกนีเซียม โปแตสเซียม โซเดียม ที่แลกเปลี่ยนได้ และสามารถดูดซับไว้ทีผิวของอนุภาคหรือ เม็ดดิน โดยการวัด

ค่า CEC ในทางเคมีจะวัดออกมาเป็น Milli-equivalents ต่อ 100 กรัม (meg/100g)โดยดินแต่ละประเภทจะมี

ค่าของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ (CEC) ที่แตกต่างกัน Electrolytes กับค่าการน าไฟฟ้า ปกติแล้วแบตเตอรี่

จะไม่สามารถท างานได้ถ้าเราเติมเฉพาะน้ าอย่างเดียวแต่จะต้องมีน้ ากรดจึงจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า ปกติแล้วอิ

เล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ในดินจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าธาตุอาหารในสารละลายดินไปสู่ต้นพืชผ่าน

ทางราก ในที่นี้เกลือหรือน้ าเกลือ (ซึ่งปุ๋ยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเกลือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์) คือ

ตัวน าที่ดีนั่นเอง หากต้นไม้ไม่ได้รับเกลือ (สารละลายธาตุอาหารหรือปุ๋ย) น้อยเกินไปต้นไม้ก็จะแสดงอาการสี

น้ าตาลหรือสีซีดลงแต่หากได้รับเกลือหรือปุ๋ยที่เข้มข้นเกินไปก็จะ แสดงอาการใบไหม้ให้เห็น Base saturation 

แสดงขนาดของแบตเตอรี่ 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 

ในการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดินครั้งนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของดิน โดยมีดินแต่ละชนิดที่น ามาทดสอบคือ ดินรวน ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย  

ดินทราย ที่มีผลต่อปฏิกิริยาทางเคมี ที่ท าให้เกิดปฏิกิริยากับโลหะข้ัวบวกข้ัวลบ โดยท าการศึกษาออกแบบทดลอง

ดังนี้ 

  การทดลองหาคุณลักษณะของดินแต่ละชนิดที่มีผลต่อการผลิตแรงดันไฟฟ้า 

            ในการออกแบบการทดลองน าขวดพลาสติกที่ ไม่ ใช่แล้ วน ามาประยุกต์ ใช้ ในการทดลอง                                  
ตัดมาขนาดเท่าๆ กัน จากนั้นน าดินแต่ละชนิดโดยคัดเลือกหิน เศษใบไม้ เศษขยะออก ดินที่ใช้ในการทดลอง   
คือ ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินร่วน และดินทราย มาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ โดยใส่ในปริมาตรเท่า  ๆ  
กัน จากนั้นน าแท่งทองแดง (ขั้วบวก) ซึ่งเป็นท่อแอร์ ขนาด ¾ ตารางนิ้ว ยาว 10 เซนติเมตร เชื่อมต่อกับสายไฟ
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เพ่ือต่อออกไปใช้งานและแผ่นสังกะสีขนาดยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 1 และบันทึกค่าและ
เปรียบเทียบผลค่าแรงดันไฟฟ้าจากการทดลอง 

                         

   ก) ข)                             ค)                             ง)  

รูปที่ 1 การทดลองจากดินแต่ละชนิด ก) ดินเหนียว ข) ดินเหนียวปนทราย ค) ดินร่วน และ ง) ดินทราย 

การทดลองหาชนิดแผ่นตัวน าและขนาดของแผ่นตัวน าที่มีผลต่อการผลิตแรงดันไฟฟ้า 

ในการทดลองหาแผ่นตัวน าและขนาดของแผ่นตัวน าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่มากท่ีสุด ซึ่งจะท าการ 

ออกแบบทั้ง 3 ส่วน คือ การหาแผ่นตัวน าในแต่ละชนิดของแผ่นตัวน าในขั้วคาโทด (+) ขั้วอาโนด (-)                

การออกแบบขนาดพ้ืนที่ของแผ่นตัวน าในขั้วคาโทด (+) ขั้วอาโนด (-) ดังแสดงในรูปที่  2 และการหา                    

รูปทรงประเภทต่าง ๆ   ของแผ่นตัวน าในขั้วคาโทด (+) ขั้วอาโนด (-)  

 

2 cm

2 cm

จุดต่อสาย

 

รูปที่ 2 แสดงขนาดแผ่นตัวน าในขั้วคาโทด (+) ขั้วอาโนด (-) 

  การออกแบบต่อเซลล์ไฟฟ้าเข้ากับหลอดแอลอีดีและตัวต้านทาน 

 ในการออกแบบการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับโหลดในดินแต่ละชนิด ซึ่ งมีแรงดันที่ ใช้แตกต่างกัน                  
ตามภาระโหลด ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากดินแต่ละชนิดนั้น แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าต่อเซลล์ค่อนข้างต่ า ท า
ให้การต่อวงจรเซลล์ในแต่ละเซลล์ จะแตกต่างกันไปตามโหลดเช่นกัน โดยท าการออกแบบต่อวงจรไฟฟ้า                      
ให้ตรงกับแหล่งจ่ายของโหลดไฟฟ้าในแต่ละชนิด แต่ในวิจัยนี้จะทดสอบกับการออกแบบและท าการต่อเซลล์                  

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  176



ที่ได้ท าการวิเคราะห์ รูปทรงและขนาดพ้ืนที่ตัวน า ปริมาณดินแต่ละชนิด ที่ท าให้เกิดแรงดันต่อเซลล์มากที่สุด 
เพ่ือท าการต่อเซลล์ให้ได้ แรงดัน 15 โวลต์ ต่อเข้ากับหลอดแอลอีดี จ านวน 16 หลอด ต่ออนุกรม 4 หลอด ขนาน 
4 ชุด ดังรูปที่ 3 และท าการทดลองกับโหลดค่าความต้านทาน 1 โอห์ม เพ่ือหาระยะเวลาในการท าให้แรงดันไฟฟ้า
ที่ผลิตออกมาได้ 
 

12-15 V

 

รูปที ่3 แสดงการต่อหลอดแอลอีดี 16 หลอด 

ผลการวิจัย 
 1. การทดลองหาคุณลักษณะของดินแต่ละชนิดที่มีผลต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้า 
          ในการทดลองในหัวข้อนี้ ได้น าดินแต่ละชนิดมาทดสอบ โดยทดสอบจาก ดินเหนียว ดินเหนียว                  
ปนทรายดินร่วน และดินทรายน ามาวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและเปรียบเทียบผลการทดลอง 

 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับดินแต่ละชนิด 
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 จากผลการทดลองรูปที่ 4  ที่ปริมาตรความจุของดินที่เท่ากัน  ความชื้นประมาณ 40%  อุณหภูมิ                  
ดินแต่ละชนิดเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินแต่ละชนิดเฉลี่ย 6.9 pH พบว่า                   
ดินเหนียวสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์ได้สูงที่สุดถึง 0.8 โวลต์ และดินที่สร้างแรงดันไฟฟ้าได้ต่ าที่สุดคือดิน
ทรายคือ 0.53 โวลต์ 
 ผู้วิจัยได้ท าการน าดินแต่ละชนิดที่มีความชื้นแตกต่างกันท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบแรงดันต่อเซลล์    
แรงดันที่ดีสุด ดังแสดงในรูปที่ 5  

 

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับดินแต่ละชนิดที่มีความชื้นแตกต่างกัน 

 จากกราฟรูปที่  5 จะเห็นได้พบว่ า  เมื่ อ เปลี่ ยนคุณลักษณะของดินตั้ งแต่ดินที่มี ความชื้นน้ อย                         
จนไปถึง ดินที่เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่น ในการทดลองพบว่าดินที่เหมาะสมกับการใช้ผลิตแรงดันไฟฟ้ามากที่สุด คือ                     
ดินเหนียว  ที่เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่น ได้แรงดันที่ 1.3 โวลต์ต่อเซลล์ 
 การทดลองหาชนิดแผ่นตัวน าและขนาดของแผ่นตัวน าที่มีผลต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้า 

ตารางท่ี 4.2 ตารางผลการทดลองหาชนิดแผ่นตัวน าที่มีผลต่อการผลิตแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม 

วัสดุ 
ขั้วบวก 

วัสดุ 
ขั้วลบ 

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 

ดินรวน ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย ดินทราย 
แกรไฟต์ สังกะสี 0.59 0.65 0.58 0.32 

ทองแดง สังกะสี 0.72 0.75 0.72 0.51 
คาร์บอน สังกะสี 0.41 0.47 0.40 0.16 

ตะกั่ว สังกะสี 0.31 0.35 0.33 0.29 

แกรไฟต์ อะลูมิเนียม 0.45 0.49 0.44 0.32 
ทองแดง อะลูมิเนียม 0.65 0.71 0.66 0.46 

คาร์บอน อะลูมิเนียม 0.33 0.40 0.33 0.20 
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ตะกั่ว อะลูมิเนียม - 0.04 - - 

แกรไฟต์ เหล็ก 0.08 0.11 0.11 - 

ทองแดง เหล็ก 0.11 0.13 0.09 - 
คาร์บอน เหล็ก 0.09 0.12 0.08 - 

ตะกั่ว เหล็ก - - - - 
อะลูมิเนียม สังกะสี 0.10 - - - 

เหล็ก อะลูมิเนียม 0.50 0.64 0.57 0.31 

เหล็ก สังกะสี 0.63 0.70 0.67 0.47 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า เมื่อน าเอาทดลองชนิดตัวน าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม วัสดุชนิดตัวน า

แต่ละชนิด ได้ค่าแรงดันที่แตกต่างกัน บางคู่ไม่มีแรงดันเกิดขึ้นในดินแต่ละชนิด จะสังเกตได้ว่าเมื่อน าเอา

อะลูมิเนียม สังกะสี และเหล็ก เป็นขั้วบวก ไม่มีเกิดขึ้นแรงดันไฟฟ้าหรือมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นน้อย เพราะสังกะสี 

อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นธาตุออกซิเดชั่นที่เป็น +2 ดังนั้นการดึงบวกของวงรอบวาเลนท์อิเล็กตรอนแต่ละธาตุในดิน 

จะไม่สามารถเกิดขึ้นของแคทไอออนในดินที่แผ่นธาตุนั้น ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุ  ในดิน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะใช้

ทองแดงกับสังกะสี ในการทดสอบขั้นตอนไป เนื่องจากหาง่ายและได้แรงดันไฟฟ้าท่ีเหมาะสม 

 การออกแบบต่อเซลล์ไฟฟ้าเข้ากับหลอดแอลอีดีและตัวต้านทาน 

 จากการทดลองท่ีพบว่า ดินเหนียวที่เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่น นั้นเหมาะสมกับการใช้ผลิตแรงดันไฟฟ้า 
มากที่สุด จึงน าดินเหนียวที่ เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่นมาเพ่ิมเซลล์  จ านวน 12 เซลล์ต่ออนุกรมได้แรงดัน                    
15.4 โวลต์ น าไปต่อหลอดแอลอีดี 16 หลอด โดยต่ออนุกรม 4 หลอด และน าไปต่อขนาน 4 แถวพบว่า              
มีความสว่างมากและสามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 500 มิลลิแอมแปร์ สามารถใช้งานได้นานสูงสุด 13 ชั่วโมง                       
ดังแสดงในรูปที่ 6  

       

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการต่อเซลล์ไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าของดิน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  179



 

รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ากับชั่วโมงท่ีเปิดหลอดแอลอีดี 

 กราฟกราฟรูปที่ 7 เป็นการทดลองต่อชุดหลอดแอลอีดีทิ้งไว้จนกว่าหลอดแอลอีดีจะเปล่งแสง พบว่าเมื่อท า
ทดสอบโหลดแอลอีดีที่แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น 15.3 โวลต์ 12 เซลล์ กระแสไฟฟ้า 48.6 mA  หลอดแอลอีดีสว่าง
มาก ในช่วงชั่วโมงที่  2 กระแสลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเนื่องจากประจุในดินถูกแปรสภาพจากกรด               
เป็ นด่ า ง  ในฝั่ ง ขั้ วบวกและลบท า ให้ กระแสน้ อยลง  และในชั่ ว โมงที่  14 หลอดแอล อีดี จะ ไม่ ติ ด                             
และวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่คงเหลือได้ 4.3 โวลต์ ค่ากระแสไฟฟ้าต่ าสุด 2.1 mA  และเมื่อสังเกตดินที่ถูกใช้งาน
พบว่าดินเริ่มแห้งไม่มีน้ ากลั่นบริเวณพ้ืนผิวดิน 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการสร้างแรงดันไฟฟ้าของดิน พบว่าผลการการ

สร้างแรงดันไฟฟ้าของดินขึ้นอยู่กับการควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า ค่าความเป็นกรด ด่าง ค่าความชื้น และข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของการทดลอง ในส่วนการทดลอง

หาคุณลักษณะของดินแต่ละชนิดที่มีผลต่อการผลิตแรงดันไฟฟ้า พบว่าดินเหนียวสามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าต่อ

เซลล์ได้สูงที่สุดถึง 0.8 โวลต์ และการทดลองหาชนิดแผ่นตัวน าและขนาดของแผ่นตัวน าที่มีผลต่อการสร้าง

แรงดันไฟฟ้าซึ่งมีโลหะต่างชนิด พบว่า แผ่นคาโทคทองแดงและอาโนดเป็นสังกะสี เป็นตัวน าไฟฟ้ามีผลต่อการ

สร้างแรงดันไฟฟ้าที่ดีที่สุด เมื่อน าดินเหนียวที่เปียกชุ่มด้วยน้ ากลั่นเมื่อต่อเซลล์อนุกรมเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้มีการ

ผลิตแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นถึง 15.4 โวลต์ สามารถใช้กับหลอดแอลอีดี 16 หลอด วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 500 

มิลลิแอมแปร์ และสามารถใช้งานได้นานสูงสุด 13 ชั่วโมง 
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คร่ืองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพัดลมคอยล์ร้อนส าหรับอัดประจุแบตเตอรี่ 
GENERATOR ON CONDENSING UNIT FOR BATTERY CHARGING 

ธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ, ธัญญพัฒน กิตติโพธิกลาง, ทนง ทองมาก, หนู ปนแกว และดํารง จินตศิริกุล

 Teerasak Sreesombat, Thanypat Kitiphotiklang, Thanong Tongmak, Noo Pinkaew, Damrong jintasirikul

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน า

เพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อน โดยใช้แนวคิดมาจากความต้องการใช้ประโยชน์จากลม

ระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่มนุษย์ละเลย น ากลับมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และเพ่ือทดสอบการผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ และการแสดงสถานะของ

แบตเตอรี่โดยเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อน

สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ และสามารถชาร์จพร้อมแสดงสถานะของแบตเตอรี่ได้ ผลการวิจัย พบว่า เครื่องผลิต

พลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กพัดลมคอยล์ร้อนสามารถผลิตและเก็บพลังงาน

ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Star-Air รุ่นเครื่องระบายความร้อน IFM-245-IV 

ที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้มากที่สุดโดยเฉลี่ยในหนึ่งชั่วโมง 26.44 โวลต์ และสามารถชาร์จแบตเตอรี่พร้อม

แสดงสถานะของแบตเตอรี่ได้ โดยทดสอบระหว่างค่าที่วัดได้โดยมัลติมิเตอร์กับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ผล

การทดสอบที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน  

ค าส าคัญ : เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้า  การอัดประจุแบตเตอรี่  พัดลมคอยล์ร้อน 

วิทยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สังกัดสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก 
Science Based Technology Vocational College (Chonburi), Eastern Institute of Vocational Technology 
hypothesis according to this machine can produce voltage charge and show battery status on the screen showing correctly. 
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Abstract 
The objectives of the research were to develop and build a power generationg machine by using 
inductance to chargc a small batter from cooling wind from a condension unit,  based on the 
concept of the demand on utilization of coding wind from a condensing unit that has long been 
ignored to recycle as the optimal renewable energy and to test the generator and store the 
electricity in batteries.  This generator could also charge batteries and display the status of the 
batteries at the same time.  It was found that the generator by using inductance to charge a 
small battery from cooling wind from a condensing unit could generate and store electricity 
with optimal effectiveness,  when it was installed with the air-conditioner,  Star-Air brand,  IFM-
245-TV condensing model,  which could generate the most voltage by the average 26. 44 volts 
per hour. The generator could also charge batteries while displaying the battery status. The test 
results measured by multimeter and by the battery status display showed similar values. 

Keywords : generator, battery charging, condensing unit 

บทน า 
พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ทั้งยังเป็นปัจจัยหลักเปรียบ

ได้กับออกซิเจนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ยังส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานของโลกเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้าน

พลังงานในปัจจุบันที่ก าลังเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยมากขึ้น 

เชื้อเพลิงต่างๆ ที่น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น มีปริมาณน้อยลง และคง

จะหมดไปในอนาคต นอกจากนี้ขบวนการที่ได้มาซึ่งพลังงานเหล่านั้น ท าให้เกิดปัญหามลภาวะ และปัญหา

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์

ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งหาพลังงานทดแทนที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นที่มาของพลังงานหมุนเวียนที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านวิกฤตพลังงานในปัจจุบันเนื่องจากสภาวะอากาศภายในประเทศไทยมีอุณหภูมิ

สูงขึ้น โดยเฉพาะสภาพอากาศช่วงหน้าร้อนที่มีระยะเวลายาวนาน และอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ประกอบกับประชากร

ภายในประเทศมีก าลังในการซื้อเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับการท าความเย็นอย่าง

เครื่องปรับอากาศ มียอดขายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามียอดขายเครื่องปรับอากาศ

ประมาณ 1.8 ล้านเครื่อง และถ้าหากน าการค านวณอัตราการใช้ไฟฟ้าของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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(สนพ.) มาเทียบกับประมาณการยอดขายเครื่องปรับอากาศในปี พ.ศ. 2560 ที่ 1.8 ล้านเครื่อง เท่ากับประเทศ

ไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมถึง 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ 2 

แห่ง เพ่ือรองรับการขยายตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ หากไม่มีมาตรการประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัด

ประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อนเพ่ือใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนแทนการใช้เชื้อเพลิงต่างๆ และเพ่ือ

ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมที่ออกมาจากคอยล์ร้อนที่มนุษย์ไม่สนใจที่จะน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มาผลิต

แรงดันไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม ในการต่อใช้งานโหลดทางไฟฟ้าต่างๆ อาทิ การชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ  

เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือออกแบบ และสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจาก

พัดลมคอยล์ร้อน 

 
สมมติฐาน 

เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจาก พัดลมคอยล์ร้อน

สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุรักษ์ จันทร์บาง และคณะ, (2554) ได้ท าการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการออกแบบและสร้าง

กังหันลมผลิตไฟฟ้าแรงดันกระแสตรงขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อน

ของคอมเพรสเซอร์แอร์ส าหรับประจุแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือใบพัด เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และ

การประจุแบตเตอรี่ ส่วนแรกคือ ใบพัด ใบพัดที่ใช้ท าการทดลอง มี 2 แบบ คือ ใบพัดจากโลหะและใบพัดจากท่อ 

PVC ส่วนที่สองเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นการน ามอเตอร์แอร์อินเวอร์เตอร์ให้เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และ

ส่วนที่สามของการประจุแบตเตอรี่ เมื่อได้รับแรงดันจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงน าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ผ่าน

วงจรเรียงกระแส วงจรรักษาระดับแรงดัน เพ่ือเข้าสู่วงจรชาร์จแบตเตอรี่และท าการชาร์จแบตเตอรี่ต่อไป ท าการ

ประดิษฐ์โครงเหล็กที่ติดกับคอมเพรสเซอร์ไม่เสียหายและท าให้ลมระบายความร้อนที่จากคอมเพรสเซอร์ไหลได้

ปกติ ความเร็วลมของคอมเพรสเซอร์ 6 เมตรต่อวินาที ใบพัดแบบโลหะ ผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ 65 โวลต์ 

และใบแบบ PVC ผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ 51 โวลต์ มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ที่

ติดตั้งกังหันลมไม่มาก 
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 คณะสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , (2557) ได้ท าการวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่

คิดค้นขึ้น เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานลมรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือจะมีใบพัดจ านวน 2 ชุด 

เพ่ือใช้ถ่ายทอดก าลังลมในการขับชุดแม่เหล็ก และขดลวดให้เคลื่อนที่ตัดกันในทิศทางสวนทางกัน เพ่ือลดระยะ

ทางการเคลื่อนที่ของขดลวด และสนามแม่เหล็กในการก าเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยสิ่งประดิษฐ์นี้เมื่อท างานที่

ความเร็วลมที่เท่ากันกับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบปกติจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมเฉลี่ย 200 

เปอร์เซ็น แสดงให้เห็นถึงประสิทธ์ภาพของการท างานที่ดีขึ้น ในสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เท่ากัน (เช่น ขนาดของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และความเร็วลม เป็นต้น) 

 นอกจากนี้ผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนี้มีลักษณะเด่นกว่าผลงานประดิษฐ์อ่ืนตรงที่เป็นผลงานใหม่ยังไม่

เคยมีปรากฏมาก่อนโดยเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีลักษณะการหมุนของใบพัด 2 ชุดสวนทางกันแตกต่างจากรูป

แบบเดิมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่เป็นกังหันลมแบบใบพัดชุดเดียว และหากต้องการปรับรูปแบบการท างานจาก

แบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ยังท าได้ง่าย โดยเพ่ิมเติมอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น แต่จะได้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากเดิม

อีกกว่า 2 เท่า จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน หรือต่อยอดการพัฒนา 

 

การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการทดลองและระเบียบวิธีการวิจัยออกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
1) ออกแบบเครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อนด้วย
โปรแกรม Solidworks 2016 (หน่วยมิลลิเมตร) ดังรูปที่ 1 
 

   
ด้านหน้า      ด้านหลัง 
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ด้านข้าง      ด้านบน 

 

รูปที่ 1 แสดงการออกแบบเครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพื่ออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 

จากพัดลมคอยล์ร้อน 

 

2) สร้างเครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ ร้อนตามที่
ออกแบบ ดังรูปที่ 2 

   
แบบงาน     ชิ้นงานจริง 

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างแบบงาน และชิ้นงานจริง ของเครื่องผลิตพลังไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพื่อ

อัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อน 

 

3) ทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัด
ลมคอยล์ร้อน โดยพลังงานลม (Pพลังงานลม) เป็นพลังงานที่ได้รับจากลม เขียนเป็นสมการที่ (1) 
Pพลังงานลม = 1

2
𝜌𝐴𝑉3         (1) 

เมื่อ  Pพลังงานลม คือ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากลม (Watt) 

 𝜌  คือ ความหนาแน่นของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.23 kg/m3 (kg/m3) 

 A  คือ พืน้ที่วงกลมของใบพัด (m2) 

 V  คือ ความเร็วลม (m/s) 
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พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อน

สามารถผลิตจากพลังงานลม (Pพลังงานลม) เขียนเป็นสมการที่ (2) 
 

Pพลังงานไฟฟ้า = 𝜂𝑚𝜂𝑒 Pพลังงานลม        (2) 
 

เมื่อ  Pพลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (Watt) 

Pพลังงานลม คือ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากลม (Watt) 

  𝜂𝑚  คือ ประสิทธิภาพทางกลของเกียร์ทดรอบ  

  𝜂𝑒  คือ ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

วิเคราะห์สัมประสิทธิ์กังหันลมของกังหันลมเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็ก

จากพัดลมคอยล์ร้อน เขียนเป็นสมการที่ (3) 
 

CP =
𝑃พลังงานไฟฟ้า

𝑃พลังงานลม
                (3) 

 

เมื่อ  CP    คือ สัมประสิทธิ์กังหันลมของกังหันลม 

  Pพลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานไฟฟ้าสุทธิ (Watt) 

Pพลังงานลม    คือ พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากลม (Watt) 

การทดสอบการแสดงสถานะของแบตเตอรี่ โดยการบันทึกข้อมูลการวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของ

แบตเตอรี่เปรียบเทียบกับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ ดังรูปที่ 3 

 

         
การต่อชุดวงจรอัดประจุและแสดงสถานะแบตเตอรี่     การติดตั้งและบันทึกข้อมูล 

รูปที่ 3 แสดงการต่อชุดวงจรอัดประจุและแสดงสถานะแบตเตอรี่ การติดตั้ง และบันทึกข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
1) ผลการศึกษารายละเอียดข้อมูลเฉพาะคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ดังตารางที่ 1  

เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) 

ล าดับท่ี ยี่ห้อ 

รุ่น ระบบไฟฟ้า 

เครื่องระบาย
ความร้อน 

คอมเพรสเซอร ์
มอเตอรร์ะบาย

ความร้อน 
เฟส 

โวลต/์
ความถี่
(V/Hz) 

กระแสไฟฟ้า
(A) 

ก าลังไฟฟ้า
(W) 

1 Panasonic CU-PC24KKT 2JS386D3BA04 PMJW027 1 220V/50 9.40 2010.00 

2 Central Air CCS-2IF24 ZR28KM-PFZ-583 LW60J 1 220V/50 9.56 2088.00 

3 Star-Air IFM-245-IV DA250S2C-30MT WZDK72-38G 1 220V/50 10.00 1933.00 

จากตารางที่ 1 พบว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Panasonic รุ่นเครื่องระบายความร้อน CU-PC24KKT รุ่น

คอมเพรสเซอร์ 2JS386D3BA04 รุ่นมอเตอร์ระบายความร้อน PMJW027 ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 

โวลต์ ความถี่  50 เฮิร์ตกระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าที่ ใช้ คือ 9.40 แอมป์ และ 2010 วัตต์ตามล าดับ 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Central Air รุ่นเครื่องระบายความร้อน CCS-2IF24 รุ่นคอมเพรสเซอร์ ZR28KM-PFZ-

583 รุ่นมอเตอร์ระบายความร้อน LW60J ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต กระแสไฟฟ้า 

และก าลังไฟฟ้าที่ใช้ คือ 9.56 แอมป์ และ 2088 วัตต์ตามล าดับ และเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Star-Air รุ่นเครื่อง

ระบายความร้อน IFM-245-IV รุ่นคอมเพรสเซอร์ DA250S2C-30MT รุ่นมอเตอร์ระบายความร้อน WZDK72-

38G ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตกระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าที่ใช้ คือ 10 แอมป์ 

และ 1933 วัตต์ตามล าดับ  

2) ผลการทดสอบการผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้าของเครื่องผลิตไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุ

แบตเตอรี่ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อน ดังตารางที่ 2 

ล าดับที ่ ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศ ช่วงเวลา ระยะเวลา(minute) 
แรงดันไฟฟ้า(V) 

ค่าจากการวัด 

1 Panasonic CU-PC24KKT 

11.25 น. 1 24.69 

11.30 น. 5 25.05 

11.35 น. 10 23.22 

11.40 น. 15 23.60 

11.45 น. 20 25.80 

11.50 น. 25 25.31 

11.55 น. 30 24.50 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  188



 

ล าดับที ่ ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศ ช่วงเวลา ระยะเวลา(minute) 
แรงดันไฟฟ้า(V) 

ค่าจากการวัด 
 

  12.10 น. 45 25.14 
12.15 น. 50 24.54 
12.20 น. 55 23.84 
12.25 น. 60 21.76 

2 Central Air CCS-2IF24 13.00 น. 1 19.69 

13.05 น. 5 19.69 

13.10 น. 10 18.64 

13.15 น. 15 20.59 

13.20 น. 20 19.02 

13.25 น. 25 19.25 

13.30 น. 30 18.7 

13.35 น. 35 19.45 

13.40 น. 40 18.54 

13.45 น. 45 18.37 

13.50 น. 50 20.19 

13.55 น. 55 19.79 

14.00 น. 60 18.32 

12.00 น. 35 24.10 

12.05 น. 40 23.72 
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จากตารางที่ 2 พบว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Panasonic รุ่นเครื่องระบายความร้อน CU-PC24KKT  

ในช่วงเวลา 11.25  – 12.25 น. สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 25.8 โวลต์ เฉลี่ยสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 

24.25 โวลต์  เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Central Air รุ่นเครื่องระบายความร้อน  CCS-2IF24  ในช่วงเวลา 13.00  

– 14.00 น. สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 20.59 โวลต์ เฉลี่ยสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 19.25 โวลต์ 

เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Star-Air รุ่นเครื่องระบายความร้อน  IFM-245-IV ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น. สามารถ

ผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 27.9 โวลต์ เฉลี่ยสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 26.44 โวลต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว  

ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงกราฟเปรียบเทียบการผลิตแรงดันไฟฟ้าจากพัดลมคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น 
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ระยะเวลา (Minute)

Panasonic รุ่น CU-PC24KKT

Central Air รุ่น CCS-2IF24

Star-Air รุ่น IFM-245-IV

ล าดับที ่ ยี่ห้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศ ช่วงเวลา ระยะเวลา(minute) 
แรงดันไฟฟ้า(V) 

ค่าจากการวัด 

3 Star-Air IFM-245-IV 

14.30 น. 1 25.68 

14.35 น. 5 26.05 

14.40 น. 10 25.4 

14.45 น. 15 27.9 

14.50 น. 20 26.08 

14.55 น. 25 26.98 

15.00 น. 30 27.28 

15.05 น. 35 26.69 

15.10 น. 40 26.07 

15.15 น. 45 26.39 

15.20 น. 50 26.22 

15.25 น. 55 26.68 

15.30 น. 60 26.34 
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3) ทดสอบการแสดงสถานะของแบตเตอรี่ โดยการบันทึกข้อมูลการวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าของ

แบตเตอรี่เปรียบเทียบกับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ ดังตารางที่ 3  

ค่าจากการวัด ค่าจากหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ 

แรงดันไฟฟ้า(V) กระแสไฟฟ้า(A) แรงดันไฟฟ้า(V) กระแสไฟฟ้า(A) 
8.59 0.68 8.6 0.7 

10.23 0.92 10.2 0.9 
10.69 1.13 10.7 1.1 

11.12 1.18 11.1 1.2 

12.39 1.28 12.4 1.3 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าจากการวัด 8.59 โวลต์ , 10.23 โวลต์ , 10.69 โวลต์ , 11.12 

โวลต์  , 12.39  โวลต์  ตามล าดับ และค่ากระแสไฟฟ้าจากการวัด 0.68 แอมป์ , 0.92 แอมป์  , 1.13 แอมป์ , 

1.18 แอมป์  , 1.28 แอมป์ ตามล าดับ และค่าแรงดันไฟฟ้าจากหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่8.6 โวลต์ , 10.2 

โวลต์ , 10.7 โวลต์ , 11.1 โวลต์  , 12.4  โวลต์  ตามล าดับ และค่ากระแสไฟฟ้าจากหน้าจอแสดงสถานะ

แบตเตอรี่ 0.7 แอมป์ , 0.9 แอมป์  , 1.1 แอมป์ , 1.2 แอมป์  , 1.3 แอมป์ ตามล าดับ โดยค่าแรงดันไฟฟ้า และ

กระแสไฟฟ้าระหว่างค่าจากการวัดโดยมัลติมิเตอร์ และค่าจากหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่มีค่าใกล้เคียงกัน 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เสนอการทดสอบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่ขนาดเล็ก
พัดลมคอยล์ร้อนสามารถผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้าโดยติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Star-Air รุ่นเครื่อง
ระบายความร้อน IFM-245-IV สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้มากที่สุดโดยเฉลี่ย 26.44 โวลต์/ชั่วโมง และสามารถ
ชาร์จแบตเตอรี่ได้ เป็นไปตามสมมติฐานว่าเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าเพ่ืออัดประจุแบตเตอรี่
ขนาดเล็กจากพัดลมคอยล์ร้อนสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ เนื่องจากลมระบายความร้อนจากพัดลมคอยล์ร้อน 
ส่งผลให้มอเตอร์เจนเนอร์เรเตอร์หมุน และเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้น การทดสอบผลิตและเก็บแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่  และทดสอบการแสดงสถานะของแบตเตอรี่  สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้า  
และกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ได้โดยระหว่างค่าที่วัดโดยมัลติมิเตอร์กับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่มีค่า
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมัลติมิเตอร์กับหน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่มีหลักการการวัดแบบเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ควรมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานในเครื่องปรับอากาศรุ่นอ่ืนๆ โดยเฉพาะการรับลม

จากใบพัดของคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้มีรูปแบบโครงสร้างที่ดีที่สุด 
ควรมีการพัฒนาระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เหมาะสม สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการควบคุมแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้คงที่ เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้ งาน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะยาว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง ที่ให้ค าแนะน าในด้านวิชาการรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย 
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ชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่ า วิชาระบบเสียง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

SERIES OF EXPERIMENTS CLASS D LOW FREQUENCY AMPLIFIER AUDIO SYSTEM 
COURSE FOR DIPLOMA OF VOCATIONAL CERTIFICATE 

 
ธนดล  ม่วงอ่ า   เลิศศักด์ิ  เพียซุย 

Thanadol Mungaum   Lertsak  peasui 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่ า  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
และ 2) ประเมินคุณภาพชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่ า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้ เชี่ยวชาญ ชุดทดลองประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วงจรคอนเวอร์เตอร์                
2) วงจรเรียงกระแส  3) วงจรกรองความถี่ต่ าผ่าน  4) วงจรขยายสัญญาณเสียงคลาสดี  ผลการวิจัย พบว่า  
1) การท างานของวงจรชุดทดลองสามารถท างานได้ถูกต้อง และ 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าชุดทดลองที่
สร้างข้ึน มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) 
 
Abstract 

This research was to :  1)  create the lower frequencies experiment set of Auto System, 
course for Diploma student in the office of Vocational Education Commission 2)  Evaluate the 
lower frequencies experimental set for Diploma by the experts.  There were 4 experimental 
tools, 1) Converter circuit 2) Full-wave rectifier 3) Low pass filter 4) class D amplifierThe results 
found that,  1)  the experiment circuit set Could work correctly 2)  The experts agree to the 
properly at high level (4.25) 
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บทน้า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั งในระบบที่
ใช้ในชีวิตประจ้าวันจนไปถึงระบบเครื่องเสียงในงานกลางแจ้ง ในบ้านเรือน และในรถยนต์ ได้มีการพัฒนาไปมาก 
ให้มีขนาดเล็กน ้าหนักเบา ก้าลังวัตต์สูง ๆ ประสิทธิภาพในการทนกระแสและแรงดันได้สูงขึ น วงจรเครื่องขยาย
เสียงที่สร้างขึ นมาใช้ในงานดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษากระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ประหยัดและรวดเร็ว การด้าเนินการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั น  วิชาระบบเสียง  เป็นวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงาน
เครื่องเสียง   
 จากการส้ารวจและสอบถามอาจารย์ผู้สอนระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการเรียนการ
สอนวิชานี ไม่สามารถที่จะสื่อความหมายคลาสเครื่องเสียงคลาสดีและเอื อประโยชน์ต่อการเข้าใจได้ อย่างถูกต้อง
ด้วยการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว  โดยในส่วนของเนื อหารายวิชาที่มีการกล่าวถึงเครื่องขยาย
เสียงคลาสดี  ไม่สามารถให้ค้าอธิบายได้ชัดเจน  นักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติการทดลองให้เกิดทักษะการเรียนรู้
เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎี และขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 จึงเป็นที่มาของการสร้างชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้ า  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง )ปวส.( ขึ น  เพื่อให้นักศึกษาสามารถท้าการทดลองเกี่ยวกับเครื่องขยายเสียงคลาส
ดีย่านความถ่ีต่้า  ในวิชาระบบเสียงได้อย่างปลอดภัย เกิดทักษะการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า  วิชาระบบเสียง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง  
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า วิชาระบบเสียง  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

การด้าเนินการสร้างชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า วิชาระบบเสียง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง สรุปวิธีด้าเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 1-3 
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ตรวจสอบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 1 ขั นตอนการสร้างชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า วิชาระบบเสียง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ขั นตอนการด้าเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎี 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างชุดทดลอง เรื่อง เครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า วิชาระบบเสียง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พบว่า ชุดทดลองประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1( วงจรคอนเวอร์เตอร์ 2( 
วงจรเรียงกระแส 3( วงจรกรองความถี่ต่้าผ่าน 4( วงจรขยายสัญญาณเสียงคลาสดี ผลการทดสอบพบว่า การ
ท้างานของวงจรชุดทดลองสามารถท้างานได้ถูกต้อง 
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 2. ผลการประเมินคุณภาพ ชุดทดลอง เรื่อง เครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า  วิชาระบบเสียง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ) x  = 4.25( 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างชุดทดลอง เรื่อง เครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า  วิชาระบบเสียง หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พบว่า ชุดทดลองประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1( วงจรคอนเวอร์เตอร์ 2( 
วงจรเรียงกระแส 3( วงจรกรองความถี่ต่้าผ่าน 4( วงจรขยายสัญญาณเสียงคลาสดี ผลการทดสอบพบว่า การ
ท้างานของวงจรชุดทดลองสามารถท้างานได้ถูกต้อง ตามหลักการทางทฤษฎี 
 2. ผลการประเมินคุณภาพ ชุดทดลอง เรื่อง เครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้า วิชาระบบเสียง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ) x  = 4.25( 
การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลออกมาตามเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้คือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ขึ นไป โดยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 – 4.60 ซึ่งพบว่ามีบางข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่า 4 ได้แก่ ด้านตัวเครื่อง (Hard ware) ของชุด
ทดลอง เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ผลของคะแนนอยู่ที่ 3.60 ซึ่งต่้ากว่าทุกข้อ  เมื่อท้าการพิจารณาแล้ว
พบว่า จุดต่าง ๆ และสัญลักษณ์ชุดเชื่อมต่อไฟฟ้าต่าง ๆ  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยจะต้องท้าการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เรื่องสามารถทดลองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้คะแนน  3.80  ผลของคะแนนที่ได้เป็นผลมา
จากวงจรเครื่องขยายเสียงซึ่งยุ่งยากในการต่อใช้งานมีสายสลับซับซ้อนในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นน ้าหนัก การ
ใช้งาน ความปลอดภัยส้าหรับการประเมินคุณภาพชุดทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ  ที่ได้ระดับคะแนนสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ตัวเครื่อง (Hard ware) ของชุดทดลอง เรื่องให้ผลการทดลองสอดคล้องกับทฤษฎี ด้านเนื อหามีความถูกต้อง 
เรื่องความสะดวกในการดูแลรักษา และด้านการบ้ารุงรักษา เรื่องความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ท้าชุดทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.60 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 ควรมีการก้ากับแรงดันไฟของคอนเวอร์เตอร์แบบเชิงเส้นดีกว่าการเปลี่ยนตัวเก็บประจุค่าต่างๆเป็นเท่า
ทวีคูณ 
 1.2 การใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น  ขนาดที่เล็กลง  โดยเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการก้าลังงานทางไฟฟ้าของชุดทดลอง  จะท้าให้สะดวกต่อการใช้งาน 
  1.3 การออกแบบหม้อแปลงควรให้มีการทดลองประกอบไปด้วย   
 2.  ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
  2.1  ชุดทดลองเรื่องเครื่องขยายเสียงคลาสดีย่านความถี่ต่้าวิชาระบบเสียง ข้างต้นดังที่กล่าวมาพบว่าไม่มี
วงจรโทรลคอลโทรลควรเพิ่มวงจรที่สามารถควบคุมสัญญาณเสียงได ้
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  2.2 ชุดทดลองที่สร้างขึ นใหม่อาจมีการพัฒนาใบงานการทดลองที่ใช้ประกอบการทดลองให้มีความเหมาะสม
ไปอีกระดับหนึ่ง  โดยใช้พื นฐานความรู้ของชุดทดลองนี   
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การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ตามความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

THE STUDY OF THE GAP BETWEEN THE COMPETENCIES STATED IN THE 
PETROCHEMICAL CURRICULUM, DIPLOMA LEVEL, UNDER THE VOCATIONAL 

EDUCATION COMMISSION AND THE COMPETENCIES NEEDED FOR REAL WORK 
DEMANDED BY THE PETROCHEMICAL INDUSTRY GROUP. 

 
สมคิด  อาจเอ้ือ1  ธนันวัฒน์  จิตวิโรจน์2  นิรมล  วิริยวุฒิวงศ์3 นางอุษณีย์ อ้นจร ุ4 ธีระยุทธ  นุ้ยนุ่น5 ปรัชญา สุขนิ่ม6  

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขางานปิโตรเคมี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสถานประกอบการ จ านวน 22 แห่ง  
มีหัวหน้างาน 22 คน และ ผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าจ านวน 44 คน และจากสถานศึกษา คือ ครูผู้สอนสาขาวิชาปิโตร
เคมี จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามแบบ 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ช่องว่างสมรรถนะหมวดรายวิชาชีพ สาขาวิชาปิโตรเคมี ทั้งหมด 17 วิชา 
หรือสมรรถนะหลัก มีช่ องว่ างทุกสมรรถนะหลัก ซึ่ ง เป็นสมรรถนะที่ ต้ องใช้ ในการปฏิบัติ งาน จริ ง 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ จากระดับสมรรถนะระดับ 1 เป็นระดับสมรรถนะระดับ 2 และ 3 เช่น 
สมรรถนะหลักงานวัดและควบคุมกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าในค าอธิบายรายวิชาก าหนด  
เพียงเนื้อหาทั่ว ๆ ไป ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะว่า ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงควรแต่งตั้งตัวแทนจากสถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
หลักสูตรร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาปิโตรเคมี เพ่ือท าหน้าที่ ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
ให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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Abstract 
 The purpose of the study was to study the gap between the competencies stated in the 
Petrochemical curriculum diploma level under the Vocational Education Commission and the 
competencies needed for real work demanded by the petrochemical industry groups.  The 
Purposive Sampling Method was used to obtain samples, of which were 22 foremen and 44 new 
workers from 22 industrial plants and 17 petrochemical instructors from colleges.  Five rating 
scales questionnaire was used to collect the data.  The obtained data was analyzed by 
percentages, mean and standard deviation.  The results of the research revealed that the 
competencies gap for the professional division, Petrochemical Major of all 17 subjects or core 
competencies had gaps in all core competencies. These competencies are all required for the 
real work as demanded by workplaces starting from competency level 1, 2 and 3 such as the 
core competency of measurement and process control work.  According to the study, it was 
found that the course descriptions state in general levels. The samples suggested that in order 
to provide learning and teaching that learners gain the competencies meeting the need of 
workplaces and curriculum experts to cooperate for petrochemical curriculum development 
and adjust or improve curriculum as well as teaching and learning to meet the need of 
workplaces. 
 
Keyword : Competencies, Vocational Diploma Curriculum, Petrochemical Industry Group 
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บทน า 

 สาระส าคัญแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 หมวด 3  

มาตรา 20 ได้ก าหนดว่า การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของ

เอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ   ทั้งนี้ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลท าให้รัฐบาล  โดยกระทรวง ศึกษาธิการ ได้

ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อัน

ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม  จัดการการอาชีวศึกษา  และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ  อันเป็นกระบวนการผลิต  และพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการพัฒนาเศรษฐกิจ  และ

เทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  ท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระ  และ

พ่ึงตนเองได้  และก าหนดให้มีสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับฝีมือ ระดับ

เทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  นับเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่   หลังจากการขุด

พบน้ ามัน  และก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้   และเป็นอุตสาหกรรมที่มีพลังในการขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่ง  สาขาหนึ่งของประเทศ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   และปิโตรเคมี เข้ามามีบทบาทที่

ส าคัญในวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในรูปของน้ ามันเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะ  ก๊าซหุงต้มใน

ครัวเรือน  ผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่เป็นเครื่องใช้ในบ้าน  วัสดุก่อสร้าง  ปุ๋ยเคมี  และอ่ืน ๆ  อีกมาก    เป็นสินค้าที่

บริโภคท้ังในประเทศ และทางด้านมูลค่าการส่งออกปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง  และขั้นปลายในปี  พ.ศ.2549 มี

มูลค่า  ขั้นต้น 27,694.41 ล้านบาท  ขั้นกลาง  41,729.94 ล้านบาท  และขั้นปลาย 151,468.05  ล้านบาท [1]  

และยังมีแนวโน้มการขยายตัวในอุตสาหกรรมประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในด้านการศึกษาของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะต้องปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัย สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดแรงงานนับเป็นความจ าเป็นยิ่ง   

สอดคล้องกับค ากล่าวว่า  การอาชีวศึกษา คือ   แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรี

พ่ึงตนเองได้  ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนได้  ดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าควรท าอย่างไร  หลักสูตรอาชีวศึกษาแต่ละ

สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ จึงจะทันสมัย ทันวิชาการ ทันต่อสังคมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลาย  ในการพัฒนาครู 

อาจารย์ที่มีอยู่  แสวงหาอาจารย์ใหม่ให้เพียงพอกับความจ าเป็น   พัฒนาหรือจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนและการ

ฝึกงานให้ทันกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  เป้าหมายของการศึกษา คือการเรียนรู้เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน

กับผู้อ่ืนได้  และเพ่ือประสบความส าเร็จในชีวิต  [2] 
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 จากรายงานผลการศึกษา  ความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม [3] พบว่า  สถานประกอบการที่

ศึกษามีลักษณะการท างานที่ใช้ก าลังแรงงานคนเป็นหลัก และก าลังคนที่ท างานในตลาดแรงงานส่วนใหญ่ 

 มีการศึกษาต่ า โดยมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่าประมาณร้อยละ 60 รองลงมาเป็นระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ร้อยละ 26   

ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 10  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีน้อยที่สุดเพียง ร้อยละ  4  

นอกจากนี้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ข้อมูลว่า   ต้องฝึกอบรมหรือพัฒนาพนักงานใหม่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมี

ระยะเวลามากน้อยต่างกัน เนื่องจากเนื้อหาสาระที่เรียนไม่ตรงกับการใช้งานหรือการปฏิบัติงานจริง   ไม่ทันสมัย   ไม่

ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ  และเทคโนโลยี  ขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น  ได้แก่  การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ความรู้ด้านสารสนเทศ  ( IT) ความรู้ด้านบริหารจัดการ การ

ประยุกต์ใช้ตัวเลข หรือทักษะค านวณพ้ืนฐาน  และคุณลักษณะส าคัญบางประการ  เช่น  ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  แก้ปัญหา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความอดทน  เป็นต้น  ยิ่งกว่านั้นจากผลการศึกษาพบว่า  ขาดแคลน

ก าลังคนระดับกลางหรือระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้จบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กับระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผู้จบการศึกษาระดับนี้จะศึกษาต่อ

จนถึงระดับปริญญาตรี   

 ด้วยเหตุผลจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   จากผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรม   การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย และความต้องการก าลังคนของกลุ่ม

อุตสาหกรรม   โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ  ดังกล่าวนั้น  เห็นได้ว่าเกิดความ

แตกต่างของความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของแรงงาน  ที่ได้รับจากสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และ

การศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาช่องว่างระหว่างสมรรถนะอาชีพในสถาน

ประกอบการ  ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  และปิโตรเคมี  กับสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร   ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อให้ทราบความจริงของช่องว่างดังกล่าว  ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา

สาขาปิโตรเคมี   ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ตรงความต้องการสมรรถนะของสถาน

ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขางานปิโตรเคมี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับสมรรถนะที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนาประเภทการส ารวจ  เพ่ือศึกษาช่องว่างสมรรถนะของ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช  2557   สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขางานปิโตร

เคมี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ   กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

           1)  ประชากรหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภาค

ตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

           2)  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  

จากหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภาคตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  

จันทบุรี  และตราด จ านวน  22  แห่ง  มีจ านวนหัวหน้างาน  22  คน   และผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านปิโตรเคมี  22  

คน  รวมทั้งหมด 44 คน 

 1.2  ประชากรในสถานศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมี 

       ใช้กล่มประชากรในการวิจัย ได้แก่  ครูผู้สอนสาขาวิชาวิชาปิโตรเคมี   ในกลุ่มอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออก  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด มี 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  และวิทยาลัย 

เทคนิคมาบตาพุด  จ านวน  17  คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การศึกษาช่างว่างสมรรถนะของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)  พุทธศักราช 2557  สาขาวิชาปิโตรเคมี  สาขางานปิโตรเคมี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของสถานประกอบการ  กลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครั้งนี้   เป็นแบบประเมินระดับสมรรถนะ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี และ

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแบบประเมินระดับสมรรถนะ 3 กลุ่ม  ดังนี้ 

 1)  แบบประเมินระดับสมรรถนะส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา   

 2)  แบบประเมินระดับสมรรถนะส าหรับครูผู้สอน  

 3)  แบบประเมินระดับสมรรถนะส าหรับสถานประกอบการ   
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 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การหาคุณภาพของแบบประเมินระดับสมรรถนะครั้งนี้เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและค่าความ

เชื่อมั่น 

 1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity)  ของแบบประเมินระดับสมรรถนะ  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 

  1.1  เสนอแบบประเมินระดับสมรรถนะที่สร้างขึ้น จ านวน  17  สมรรถนะหลัก 128  สมรรถนะย่อย  

เสนอต่อที่ปรึกษาวิจัย  จ านวน  3  ท่าน   เพื่อตรวจแก้ความถูกต้องด้านโครงสร้าง  ส านวน  และภาษา 

  1.2  ท าแบบประเมินระดับสมรรถนะที่ผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญ  ซึ่งมี

ประสบการณ์ด้านปิโตรเคมี ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท จ านวน 5 คน  ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validly) 

  1.3  น าแบบประเมินระดับสมรรถนะมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  Index of Item Objective 

Consistency : IOC) ซึ่งค่าที่ยอมรับได้จะต้องมีค่าตั้งแต่  0.5 ขึ้นไป  ส าหรับสมรรถนะหลัก  17 ข้อ  สมรรถนะ

ย่อย  128  ข้อ พบว่า  ค่า IOC สูงกว่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าแบบประเมินระดับสมรรถนะหลัก 17  ข้อสมรรถนะย่อย  

128  ข้อ  มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ   

  1.4  หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)   น าแบบประเมินระดับสมรรถนะ  17  สมรรถนะหลัก  128  

สมรรถนะย่อยไปทดลองใช้กับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  แล้วน าแบบประเมินระดับสมรรถนะมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรายด้านและทั้ง

ฉบับ   

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       คณะผู้วิจัยได้แจกแบบประเมินระดับสมรรถนะ  การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557   สาขาวิชาปิโตรเคมี สาขางานปิโตรเคมี  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ   กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ให้กับกลุ่มผู้สอน  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ านวน 17 ฉบับ   และได้รับกลับมาครบจ านวน 17  ฉบับ   คิดเป็นร้อยละ 100  

ให้กับกลุ่มสถานประกอบการจ านวน 20 แห่ง จ านวน 20  ฉบับ  ได้รับกลับมาครบจ านวน 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

100 กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา ที่เป็นพนักงานแรกเข้าในสถานประกอบการ  20  แห่ง  จ านวน 40  ฉบับ   ได้รับ

กลับมาครบจ านวน 40  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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       5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินระดับสมรรถนะแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทาง
สถิติใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรม  วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นสถิติพื้นฐานจาก
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  5.1  หาค่าร้อยละ  

  5.2  หาค่าเฉลี่ย  ( X  )  

  5.3  หาค่าช่องว่าง (GAP) หาได้จาก ค่าช่องว่าง (GAP) = (สมรรถนะผู้เข้าปฎิบัติงาน – สมรรถนะที่ต้องใช้ในการ
ปฎิบัติงาน) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การศึกษาช่องว่างสมรรถนะ ของหลักสูตระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

พุทธศักราช  2557 สาขาวิชาปิโตรเคมี  สาขางานปิโตรเคมี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กับ

สมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ตามความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดย

ศึกษาสมรรถนะทั้งหมด 17 สมรรถนะพบว่า 

 1. สมรรถนะหลัก 14  สมรรถนะหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ทั่วไป, การวิเคราะห์เคมีพอลิเมอร์, 

งานค านวณขั้นต้นในงานวิศวกรรมเคมี, งานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  1, งานปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2, งานเทคโนโลยีปิโตรเลียม, งานเทคโนโลยีปิโตรเคมี,   งานเทคโนโลยีพลาสติก, งานไฟฟ้า

ในอุตสาหกรรมเบื้องต้น, งานอนุรักษ์พลังงานความร้อน, งานความปลอดภัยในโรงงาน, งานสนับสนุนการผลิตใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, งานเขียนแบบส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ  2  ซึ่ง

สอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่ได้รับจากครูผู้สอนคือระดับ 2 และผู้เรียนมีสมรรถนะแรกเข้าของผู้ปฏิบัติงานอยู่

ที่ระดับ  2  ที่แตกต่างไปจากสมรรถนะของสถานประกอบการที่ต้องการใช้งานจริงอยู่ในระดับ 3  ซึ่งมีช่องว่าง

ของสมรรถนะเท่ากับ -1   จึงควรปรับปรุงทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และกิจนิสัยในการท างาน  

 2. สมรรถนะหลัก 3  สมรรถนะหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์จลนศาสตร์วิศวกรรมเคมี, งานป้องกันและควบคุม

มลพิษ, งานซ่อมบ ารุงในโรงงาน  ทั้งของผู้ส าเร็จการศึกษา  ครูผู้สอนและสถานประกอบการอยู่ในระดับ 2  จึงไม่

มีช่องว่าง  ส่วนงานวัดและควบคุมกระบวนการ  ทั้งผู้ส าเร็จการศึกษา  และครูผู้สอนอยู่ในระดับ 2  แต่ผู้เรียนมี

สมรรถนะแรกเข้าของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ระดับ 1  ที่แตกต่างไปจากสมรรถนะของสถานประกอบการที่ต้องการใช้งาน

จริงอยู่ในระดับ 3  ซึ่งมีช่องว่างของสมรรถนะเท่ากับ -2  จึงควรปรับปรุงทั้งด้านความรู้  ทักษะ และกิจนิสัยใน

การท างาน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาช่องว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน(Gap) เพ่ือวิเคราะห์ผลต่างของระดับ สมรรถนะ ของ

ผู้ปฏิบัติงานแรกเข้ากับสมรรถนะที่ต้องการใช้ในการท างานจริงของสถานประกอบการ อันจะน าไปสู่การพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี เพ่ือผลิตก าลังคนที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

ของตลาดแรงงาน   ซึ่งผลจากการวิจัยได้ค้นพบในประเด็นที่สมควรน ามาพิจารณาดังนี้ คือ 

 1. ช่องว่างสมรรถนะของรายหมวดวิชาชีพ  สาขาวิชาปิโตรเคมี  ทั้งหมดจ านวน  8  รายวิชา (สมรรถนะ

หลัก)  ที่เกิดช่องว่างของสมรรถนะที่ได้จากการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของ

สถานประกอบการจากระดับสมรรถนะที่ 1 เป็นระดับสมรรถนะที่ 2 ซึ่งเป็นระดับสมรรถนะเก่ียวกับการวิเคราะห์

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะหลักการวัดและควบคุมกระบวนการ   ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการจึงควรก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้สอน

โดยการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดหรือ

วิธการสอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้สอนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกี่ยวกับการศึกษาช่องว่าง

สมรรถนะ ของหลักสูตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาปิโตรเคมี  สาขา

งานปิโตรเคมี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ครั้งนี้ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีช่องว่างในระดับมาก (-

2)   สอดคล้องกับ สมใจ เพียรประสิทธิ์และคณะ [4] ในปัจจุบันหลักสูตรเครื่องกล สาขาช่างยนต์ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียน  เนื่องจาก อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น

อุตสาหกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง รายได้ประชาชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  มีการจ้างงาน

และการลงทุนที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น  แต่การพัฒนาบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยี วิศวกรรม และการจัดการ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ      ภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งใน

ส่วนที่ต่ ากว่าคุณภาพที่สถานประกอบการต้องการนี้ก็คือ ช่องว่าง (GAP) คุณภาพของผู้จบการศึกษากับคุณภาพ

ที่สถานประกอบการต้องการ จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2. ช่องว่างสมรรถนะของรายหมวดวิชาชีพ   สาขางานปิโตรเคมี  ทั้งหมดจ านวน  9  รายวิชา(สมรรถนะ

หลัก) มีสมรรถนะย่อยทั้งหมดจ านวน 128  สมรรถนะย่อย มีจ านวน 33 สมรรถนะย่อย ที่ไม่เกิดช่องว่างคิดเป็น

ร้อยละ 25.78   มีจ านวน 95 สมรรถนะย่อยที่เกิดช่องว่างสมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 74.22  จากระดับสมรรถนะที่ 1  เป็นระดับสมรรถนะที่ 2   ซึ่งเป็นระดับ

สมรรถนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานส ารวจ การขุดเจาะ การผลิตปิโตรเลียม ทั้งก๊าซ

และน้ ามันดิบ และงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน แต่จากการศึกษาพบว่าในค าอธิบายรายวิชาก าหนดเพียงเนื้อหา

ทั่วๆไป ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  206



จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาปิโตรเคมี  เช่น  ตัวแทน

ผู้บริหาร  ตัวแทนจากสถานประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร และผู้สอนในสาขางานปิโตรเคมี เป็น

ต้น เพ่ือท าหน้าที่ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของ

สถานประกอบการซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สอศ. เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

 1. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าข้อมูลช่องว่างของระดับสมรรถนะไปเสนอแนะการปรับปรุง

หลักสูตรรายวิชา สาขาวิชา ปิโตรเคมี  สาขางานปิโตรเคมีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ตรง

กับความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 2. การประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงโดยการปรับปรุง   และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากความร่วมมือ

กันระหว่างสถานศึกษาซึ่งได้จากอาจารย์ผู้สอน  กับสถานประกอบซึ่งได้จากพนักงานแรกเข้าท างานและหัวหน้า

งานที่ควบคุมดูแล ร่วมกันจัดท าจากการวิเคราะห์เป็นสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย เพ่ือปรับช่องว่างให้มี

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรติดตามผู้จบการศึกษา  สร้างกลไกที่สามารถติดตามผู้จบการศึกษาจากสาขาวิชาปิโตรเคมี ให้ได้

ภายในเวลา 1 ปี  และความสามารถในการเลื่อนระดับต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ภายใน 3 ปี  ซึ่งจะท าให้ทราบได้ว่าผู้จบ

การศึกษามีสมรรถนะในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว  

 2. ควรศึกษารูปแบบความร่วมมือกับสถานประกอบการ   โดยการสร้างเครือข่าย  และส่งเสริมความ

ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้านปิโตรเคมี ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอก

ระบบ และทวิภาคี  เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่   ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของสถานประกอบการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน   ที่จะน าไปสู่

ความสามารถที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้น    ซึ่งความสามารถทั้งสองระดับจะต้องเชื่อมโยงกันได้ 
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การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ 
ในสายส่งก าลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB 

DEVELOPMENT OF PROGRAM TO CALCULATE ELECTRICAL POWER 
TRANSMISSION LINE PARAMETER WITH MATLAB 

 
คมสันต์  ดวงเดช1  ภัทราวุธ  แสงกล้า2  ธณบดี  เกื้อกูลประชา3 

Komson  Doungdech1  Phuttarawut2  Thanabodee  Kuegruphacha3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ในสายส่งก าลังไฟฟ้า
ด้วยโปรแกรม MATLAB โดยการใช้โปรแกรม MATLAB ในส่วนของ GUI (Graphic User Interface) มาช่วยใน
การสร้างชุดโปรแกรม ซึ่งชุดโปรแกรมประกอบด้วยหน้าต่างย่อยทั้งหมด 6 ชุดที่ครอบคลุมในเรื่อง ความ
ต้านทานในสายส่ง ค่าความเหนี่ยวน าในสายส่ง และค่าความจุในสายส่ง รวมไปถึงพารามิเตอร์วงจรสมมูล T และ 

π โมเดล ซึ่งสามารถน าไปเป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนในวิชาส่งและจ่ายไฟฟ้าตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้า 
 
ค าส าคัญ : ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า ความจุไฟฟ้า วงจรสมมูล สายส่ง 
 
Abstract  
 This research to develop program to calculate the parameters of electrical power 
transmission line by using MATLAB with the GUI (Graphic User Interface) this program is composes 
of six part : Resistance in the transmission line, inductance of the transmission line, capacitance 

of the transmission line, calculate parameter with equivalent circuit T and  π model, which can 
be used in teaching on electrical power transmission in Diploma of Electrical power. 
 

Keywords : resistance inductance capacitance equivalent circuit transmission line 
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บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นเพ่ือน าไปใช้งานในการพัฒนาประเทศด้าน 

ต่างๆและการใช้พลังงานของประชาชน ท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องท าการหาแหล่งพลังงานและผลิต 

พลังงานขึ้นมาใช้เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและสามารถรองรับอนาคตที่ความต้องการพลังงาน 

ขยายตัวขึ้นต่อไป  

 ในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตพลังงานไฟฟ้าคือการไฟฟ้าฝ่าย 

ผลิต แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีศักยภาพในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการแล้วยังต้องมีความสามารถใน 

การหา แหล่งพลังงานใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนแหล่งเก่าที่นับวันจะหมดลงไปและเพ่ือ 

รับรองอนาคตในภายหน้าที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้ายังคงมีอยู่ 

 นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วยังมีอีก 2 หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือการไฟฟ้านคร 

หลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศไม่ ว่า 

ภาครัฐหรือเอกชนรวมไปถึงประชาชนเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น

ท าให้มีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปตามสายส่งไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าจึงมีความส าคัญมากในระบบส่งจ่าย ไฟฟ้าใน

ประเทศ ดังนั้นทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงต้องมีบุคคลากรที่มีความช านาญ ทางด้านนี้ 

เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้และท าให้การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 อีกด้านหนึ่งยังมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทก้าวมาเข้าสู่ในการด าเนินชีวิตของเราไม่ว่าทางด้าน 

การ ท างาน การเรียน บันเทิง หรือการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเราวิทยาลัยเทคนิคเป็นหน่วยงานที่มีการ 

เรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาไฟฟ้าระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้บรรจุวิชา 3104-

2205 การส่งและจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในหลักสูตร เพ่ือผลิตช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถออกมาสู่ ตลาดแรงงาน

ในประเทศ 

 จากการเรียนการสอนในวิชาส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้าซึ่งเป็นวิชาที่ต้องมีการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ 

ต่างๆ ในสายส่ง ซึ่งใช้เวลาในการค านวณค่อนข้างมากท าให้การเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี แนวคิด

ทีจ่ะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ด้วยการใช้โปรแกรม MATLAB เข้ามา ช่วยในการ

ค านวณวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์และค่าต่างๆในสายส่ง โดยการ GUI ใน MATLAB เข้ามาช่วยใน การป้อนค่า 

เพ่ือน าไปค านวณหาค่าตัวแปรต่างๆของสายส่งก าลังไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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วัตถุประสงค์ การวิจัย  

 เพ่ือสร้างโปรแกรมช่วยในการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ในสายส่งก าลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MATLAB 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  211



ผลการวิจัย 
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การอภิปรายผลการวิจัย  

 ชุดโปรแกรมนี้ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอนในวิชาการส่งและจ่ายไฟฟ้า 

ระดับชั้น ปวส ชั้นปีที่ 2  ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งมีประโยชน์ใช้ในการช่วยค านวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

ในสายส่งได้อย่างรวดเร็ว 

 จากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งออกตามด้านต่างๆได้ดังนี้ 

 ผลการประเมินการออกแบบด้านตัวอักษรอยู่ในระดับดี 

 ผลการประเมินการออกแบบด้านรูปภาพอยู่ในระดับดี 

 ผลการประเมินการออกแบบด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี 

 สรุปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ X = 4.33 SD=0.582  

 สรุปผลการประเมินจากผู้ใช้งาน X = 4.01 SD=0.64  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปคือการจัดท าคู่มือใช้งานเบื้องต้นยังอธิบายไม่ละเอียดชัดเจน ควรเพิ่ม 

ขั้นตอนในการอธิบายให้ละเอียดขึ้น  

 รูปแบบของการออกแบบหน้าต่างย่อยบางอันมีการวางปุ่มควบคุมแตกต่างจะหน้าต่างย่อยส่วนใหญ่ อยู่

บ้าง จึงควรท าให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  
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ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี 
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

THE STUDY OF FACTORS WHEN SELECTING TO USE ACCOUNTING OFFICE 
SERVICE FOR SMEs BUSINESS IN MUANG DISTRICT, CHONBURI 

 
พรรณวดี  กาศอุดม1    นิพร  จุทัยรัตน์2   

Panwadee  Kasudom1  Niporn  Juthairat2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจด
ทะเบียนกับส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จากการเปิดตารางทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) [4] และใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 129 สถานประกอบการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้า รูปแบบของธุรกิจส่วน
ใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด มีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 5 ปี และต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ปัจจัยในการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ให้ความส าคัญด้านบุคลากรและ
ด้านการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.661, S.D. = 0.224 ) และ ( X̅ = 4.411, S.D. = 0.226 ) ส่วนด้าน
ราคาและด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.791, S.D. = 0.553 ) และ ( X̅ = 3.411, S.D. = 0.279) 
 
ค าส าคัญ : การเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส านักงานบัญชี   
 
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
2 วิทยาลัยอาชวีศึกษาชลบุร ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
1 Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education, Eastern Region,  
  E – mail : Panwadee.cvc@gmail.com 
2 Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education, Eastern Region,  

  E – mail : juthairat_n@hotmail.com 
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Abtract  
 This research aimed to study factors used in selection of Accounting office services for 
SMEs Business in Muang District, Chonburi.  This study was survey research, The sampling group 
were the SME Businesses in Muang District,  chonburi,  who were registered with the office of 
Business Development.  And using the simple Random Sampling for 129 workplace. 
Questionnaires were used to collect the opinion of study factors.  The data was analyzed by 
percentage, mean and standard deviation. The result found that most of SMEs businesses were 
merchandize, the form of business was company limited. The period of business was lower than 
5 years. The answerers’ position were financial and accounting managers.  Factors for selecting 
the services of accounting office were personnel and services which were the highest (X̅ = 4.661, 
S.D. = 0.224 ) and (X̅ = 4.411 , S.D. = 0.226). Price and place factors were in high (X̅ = 3.791, 
S.D. = 0.553 ) and (X̅ = 3.411, S.D. = 0.279) 
 
Keywords :  Selection of accounting offices’ services, Small and Medium Enterprise,  
                  Accounting office   
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บทน า 
ในการประกอบธุรกิจนั้น ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจมี

หนา้ท่ีตอ้งจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งตามประเภทกิจการ โดยมีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีคือ พระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543[2] ส าหรับการจดัท าบญัชี ตลอดจนการก าหนดให้ผูท้  าบญัชีตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญา
ตรีทางการบญัชี หรือเทียบเท่าและตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ก าหนด ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และส านกังานบญัชีในฐานะท่ีใหก้ารบริการจดัท าบญัชีแก่ธุรกิจ เม่ือมีการก าหนดกฎหมายในเร่ือง
การบญัชีแลว้ จึงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารในการดูแลการจดัท าบญัชี เพื่อบนัทึกและจดัเก็บขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึง
การเก็บขอ้มูลทางการเงินและบญัชีจะท าใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ [7] 
ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจดาเนินงานหรือนาขอ้มูลทางบญัชีไปใชต้ดัสินใจในการ
ลงทุน ขอ้มูลทางบญัชีจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชอ้ยา่งเตม็ท่ีก็ต่อเม่ือเป็นขอ้มูลท่ีมีการจดบนัทึกทางบญัชีอยา่ง
ครบถว้นถูกตอ้ง สมบูรณ์ ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบธุรกิจขาดความรู้ความเขา้ใจหลกัการท าบญัชี ไม่มีความช านาญจะ
ไม่สามารถจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและตามขอ้ก าหนดของกฎหมายไดเ้อง การจดัท าบญัชีจะ
กลายเป็นปัญหาท่ียุง่ยาก ดงันั้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจะนิยมใชบ้ริการของส านกังานบญัชี เพราะการ
จา้งนกับญัชีเขา้มาทางานดา้นบญัชีเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก และนกับญัชีโดยมากนิยมท างานในองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสียงและใหค้่าตอบแทนสูง ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจึงหนัมาใชบ้ริการของส านกังาน
บญัชีทั้งการจดทะเบียนจดัตั้งกิจการ การวางระบบบญัชี การจดัท าบญัชี การตรวจสอบบญัชี การบริการให้
ค  าปรึกษาดา้นภาษีอากร การจดัท างบการเงิน ในปัจจุบนัจงัหวดัชลบุรี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการ
ขยายตวัเป็นจานวนมาก ซ่ึงเห็นไดจ้ากจ านวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักบัส านกังานทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทัจงัหวดัชลบุรี ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองหลกัการการจดัท า
บญัชี [8] ดงันั้นความรู้ดา้นวิชาชีพบญัชีจึงมีความจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎหมายในการจดัท าบญัชี จากความส าคญัของขอ้มูลทางบญัชี ประกอบกบัปัญหาในการจา้งนกับญัชีท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการใชบ้ริการจากส านกังานบญัชีในการจดัท าบญัชีมากข้ึน
เน่ืองจากไดบ้ริการท่ีครบวงจร ตั้งแต่ตน้จนจบ ประหยดัเวลา สามารถลดตน้ทุนเก่ียวกบัการวา่จา้งพนกังาน
บญัชีได ้และลดปัญหาเก่ียวกบัภาษี การจดัท าบญัชีหรือยืน่ชาระภาษีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs)ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจดทะเบียนกบัส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ จ านวน 191 สถานประกอบการ [5] 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงจดทะเบียนกบัส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ จากการเปิดตารางทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
[4] และใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 129 สถานประกอบการ 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการส านกังานบญัชี เป็นแบบเลือกตอบ  
(Check-list) 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านบุคลากรโดยแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 
ระดบัคือ ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ระดบัความส าคญัมาก ระดบัความส าคญัปานกลาง ระดบัความส าคญั
นอ้ย ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วิ ธี ก า รส ร้ า ง
เคร่ืองมือ ศึกษาแนวคิดเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของ
การขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี น าขอ้มูลท่ีได้ก าหนดประเด็นหลกัใน
แบบสอบถาม จดัท าร่างแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม และหาความเช่ือมัน่ โดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Conbach) ค่าความเช่ือมัน่ 0.93 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองโดยติดต่อกบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีโดยตรงท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และน าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ สามารถน ามาวเิคราะห์ไดจ้  านวน 129 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ดา้นสถิติ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงพรรณนา [4] 
 
ผลการวจัิย 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 
 
 จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทธุรกิจ เป็นธุรกิจซ้ือขายสินค้า จ านวน 58 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 44.96 รองลงมาเป็น ธุรกิจอุตสาหกรรม จานวน 30 สถานประกอบการ 
คิดเป็นร้อยละ 23.26 ธุรกิจบริการ จ านวน 18 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 13.95 ธุรกิจอ่ืน ๆ จ านวน 13 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 10.08 และธุรกิจก่อสร้าง จ านวน 10 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 7.75 
ตามล าดบั 
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 จากตารางท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจมีระยะเวลาของการ 
ด าเนินธุรกิจต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 63 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ48.84 รองลงมามีระยะเวลาของการ
ด าเนินธุรกิจ ระหวา่ง 5-10 ปี จ านวน 44 สถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 34.11 ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 10 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 7.75 ระหวา่ง 11–15 ปี จ านวน 8 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 6.20 
และมีระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ ระหวา่ง 16-20 ปี จ านวน 4 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 3.10 
ตามล าดบั 
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 จากตารางท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามเป็น ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายการเงินและบญัชี จ านวน 43 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาเป็นผูจ้ดัการ จ านวน 32 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 24.81 พนกังานบญัชี จ านวน 29 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 22.48 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ จานวน 17 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 13.18 และหุน้ส่วนผูจ้ดัการ จ านวน 8 สถาน 
ประกอบการ คิดเป็นร้อย 6.20 ตามล าดบั 

 
 
 จากตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 4.165, 
S.D. =0.336 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัความส าคญัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ( x̄ = 4.661, S.D. 
=0.224 ) และดา้นบริการ ( x̄ = 4.411, S.D. = 0.226 ) ตามล าดบั ระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้น 
ราคา ( x̄ = 3.791, S.D. = 0.553 ) และดา้นสถานท่ี (x̄ = 3.411, S.D. = 0.279) ตามล าดบั 
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 จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ดา้นบริการ มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( x̄ = 4.411, S.D. = 0.336 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
การใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากร ( x̄ = 4.698, S.D. = 0.461 ) ความถูกตอ้งในการจดัท าบญัชีภาษี 
ทุกประเภท ( x̄ = 4.628, S.D. = 0.485 ) ความรู้ความสามารถ และความถูกตอ้งแม่นยาในการจดัท าบญัชี 
( x̄ = 4.589, S.D. = 0.494 ) และการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ประเภท ( x̄ = 4.512, S.D. = 0.601 ) 
ตามล าดบั ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นมาก ไดแ้ก่ การบริการและการตอ้นรับลูกคา้( x̄ = 4.147, S.D. = 0.811 ) 
และช่ือเสียงของกิจการ ( x̄ = 3.891, S.D. = 0.721 ) ตามล าดบั 

 
 
 จากตารางท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.791, S.D. = 0.553 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัผลงาน ( x̄ = 4.248, S.D. = 0.881 ) รองลงมาระดบัค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เง่ือนไขการช าระค่าบริการ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี ( x̄ = 3.791, S.D. = 
0.633 )สามารถผอ่นช าระค่าบริการได ้( x̄ = 3.652, S.D. = 0.712 ) และอตัราค่าบริการถูกกวา่ส านกังานอ่ืน 
( x̄ = 3.411, S.D. = 0.603 ) ตามล าดบั 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  222



 
 
 จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียความส าคญัโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.411, S.D. = 0.279 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นมาก 
ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มภายในส านกังานเหมาะสม ( x̄ = 3.550, S.D. = 0.599 ) รองลงมา ไดแ้ก่ ท่ีตั้งอาคาร
ส านกังานชดัเจน ( x̄ = 3.450, S.D. = 0.612 ) ตามล าดบั ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นปานกลาง ไดแ้ก่ สถานท่ี
จอดรถเพียงพอ ( x̄ = 3.357, S.D. = 0.497 ) และการเดินทางสะดวก ( x̄ = 3.287, S.D. = 0.471 ) ตามล าดบั 

 
 
 จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียความส าคญัโดย 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x̄ = 4.661, S.D. = 0.224 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัค่าเฉล่ียความ 
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คิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้ความสามารถในงานบญัชี ( x̄ = 4.760, S.D. = 0.430) พนกังานมี 
ประสบการณ์ในงานบญัชี ( x̄ = 4.736, S.D. = 0.442 ) พนกังานมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองภาษีอากรทุก 
ประเภท ( x̄ = 4.729, S.D. = 0.446 ) พนกังานสามารถประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 
( x̄ = 4.597, S.D. = 0.580) พนกังานมีความสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนัเอง ( x̄ = 4.581, S.D. = 0.569 ) 
และพนกังานมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ( x̄ = 4.566,S.D. = 0.584 ) ตามลาดบั 
 
การอภิปรายผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด 
ย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัดา้นบุคลากรมากท่ีสุด 
และใหค้วามส าคญัดา้นสถานท่ีนอ้ยท่ีสุดดา้นบุคลากร ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อ
พนักงานมีความรู้ความสามารถในงานบัญชีมากท่ีสุด  สอดคล้องกับ [3] ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยในการเลือก
ส านกังานบญัชีของบริษทัจ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร
ท่ีให้บริการ คือการท่ีส านกังานบญัชีมีพนกังานและทีมงานในการจดัท าบญัชีมีความรู้  ความสามารถทางบญัชี 
ดังนั้นปัจจยัด้านบุคลากรจึงเป็นปัจจยัส าคญัล าดับแรกต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบญัชีด้านบริการ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการให้ค  าปรึกษาดา้นบญัชีและภาษีอากรมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั [1] ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการเลือกใชบ้ริการจดัท าบญัชีกบัส านกังาน
บญัชีดว้ยเหตุผล เพื่อปรึกษาปัญหาดา้นภาษีอากร ดา้นบญัชีดา้นราคา ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อ อตัราค่าบริการเหมาะสมกับผลงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ [3] ได้วิจยัเร่ือง ปัจจยัในการเลือก
ส านกังานบญัชีของบริษทัจ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้
บริการส านกังานบญัชี คือ ค่าธรรมเนียมในการจดัท าบญัชีตามเน้ืองานการให้บริการดา้นสถานท่ี ผลการวิจยั
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ สภาพแวดลอ้มภายในส านกังานเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [6] 
ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส านกังานรับท าบญัชีของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านสถานท่ี คือ สถานท่ี
ใหบ้ริการสะอาดเป็นระเบียบ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวจัิยไปใช้ 

ผลการวจิยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม(SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ท าใหท้ราบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นบริการ ดา้นราคา และ ดา้น
สถานท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการส านกังานบญัชี ส านกังานบญัชีควรพฒันาศกัยภาพใหส้อดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจยัดา้น
บุคลากร เพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
ส านกังานบญัชีควรใหพ้นกังานเขา้อบรมสัมมนาความรู้ทางดา้นบญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ความรู้
ความสามารถในงานบญัชีตรงตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด ติดตามข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานบญัชีอยูต่ลอดเวลา เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ สร้างภาพลกัษณ์และสร้างความไวว้างใจต่อ
ส านกังานบญัชีของผูป้ระกอบการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มประชากรโดยพิจารณาจากกลุ่มอ่ืน ๆ เช่นส านกังานบญัชี 
ในเขตอ่ืน ๆ ซ่ึงจะท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดรั้บ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบักลุ่มประชากรหลากหลาย 
มากข้ึนตามไปดว้ย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 2) หาประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็นนักศึกษาระดับชั้น  ปวส .  1  สาขาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  วิทยาลั ย เทคนิคตรั ง  
จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญ  
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์  
และทักษะการแก้ปัญหามีคุณภาพในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14) 2) ประสิทธิภาพ  
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้ างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  
ค่าเท่ากับ 83.26 /80.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.20)  
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Abstract 
 The objectives of this research were to:  1)  develop an engineering design process to 
enhance creativity and problem solving skills 2)  find the effective of the engineering design 
process 3) evaluate the satisfaction of the students The sample group of this research were 24 
first year students in Diploma Vocational Certificate of Business Computer Department at Trang 
Technical College.The tools used in this research were the quality assessment form by experts, 
the achievement test and the student satisfaction questionnaire. 
 It was found that 1) the engineering design process to enhance creativity and problem 
solving skills had quality in all aspects in the good level ( X̅ = 4.14)  2 )  the effectiveness of the 
engineering design process was 83. 26/80. 21 which is higher then the set criteria,  and 3 )  the 
students were satisfied with the engineering design process to enhance creativity and problem 
solving skills in the good level (X̅ = 4.20)  
 

Keyword :  Engineering design process, Enhance creativity,  Problem solving skills  
 
บทน า 

  การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องจัดให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว ซึ่งนักเรียนจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ความคิดสร้างสรรค์ยังเป็น
รูปแบบหนึ่งของการคิดขั้นสูงอีกด้วย โดยเป็นความคิดที่เกิดจากการท างานของสมองด้วยกระบวนการ 
ที่ซับซ้อน [1] จากการศึกษาผู้วิจัยพบปัญหาว่า ผู้เรียนยังขาดการฝึกฝนทักษะทางด้านการคิดไม่ว่าจะเป็นการคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา การคิดสังเคราะห์จากสถานการณ์ ปัญหาที่พบ การจัดการเรียนรู้ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะ การคิดสร้างสรรค์และคิดสังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่ทักษะการแก้ปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงกระตุ้น ใน
การคิด ไม่สามารถคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือสามารถคิดหาวิธีการมาเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงสังเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยแนวคิดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น าเสนอความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีการใช้องค์ความรู้จากศาสตร์หลาย ๆ ด้าน เพื่อน ามาใช้ประกอบ
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการจนได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  
สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาไปใช้ประโยชน์  
ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพ่ือพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหาเพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการแก้ปัญหาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 ระดับคุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะ
การแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหามีประสิทธิภาพเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80/80 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี 
 

แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

 ด้านเนื้อหาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ [2] ประกอบด้วย 
1.  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) เป็นขั้นตอน ที่น ามาใช้ใน

ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี้จะเริ่มจากการระบุ
ปัญหาที่พบแล้วก าหนดเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข จากนั้นจึงท าการค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและท าการวิเคราะห์
เพ่ือเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไข เมื่อได้วิธีการที่เหมาะสมแล้วจึงท าการวางแผนและพัฒนาสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการ เมื่อสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเรียบร้อยแล้วจึงน าไปทดสอบ หากมีข้อบกพร่องก็ให้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้นสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการได้ ส่วนในตอน
สุดท้ายจะด าเนินการประเมินผลว่าสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการนั้นจะสามารถใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
ได้ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่

2.  ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความคิดที่อาจเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของแต่ละ
บุคคล ซึ่งความคิดหรือจินตนาการนี้จะถูกเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของตนเองและมองก้าวไปยังสิ่งที่นอกเหนือจาก
กรอบหรือแนวคิดพ้ืนฐานเดิม ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นความสามารถในการคิดของมนุษย์ที่มีการคิดในหลาย
แง่มุมที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ จนน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการใหม่ๆ 
 3.  ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) การด าเนินชีวิตตามสภาพจริงผู้เรียนต่างต้อง
ประสบกับสิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งสิ่งที่พบเจอเหล่านี้บางครั้งอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องด าเนินการแก้ไข
เพ่ือให้การด าเนินชีวิตหรือ การท างานสามารถด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
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การจัดการเรียนการสอนโดยการน ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ประสบอย่างเป็นขั้นตอน ตาม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา โดยในแต่ละ
ขั้นตอนเป็นการฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยในครั้งนี้ออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1.  การพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะ 
การแก้ปัญหา  
 

 
 

ภาพที่ 1  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 

 

การน ามาใช้และหาคุณภาพของการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องและใกล้เคียง ท าการวิเคราะห์ วิธีการใช้
งาน ล าดับขั้นตอนการใช้และสรุปข้อมูลเป็นขั้นตอนวิธีการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ประกอบด้วย เอกสารกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมฯ การใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ในการจัดกา ร
เรียนการสอนในชั้นเรียน และส่วนของการหาคุณภาพของการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เพ่ือน าไปใช้งานจริงในการจัดการเรียนการสอน แสดงดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการหาคุณภาพการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

และทักษะการแก้ปัญหา 

ด าเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  โดยท าหนังสือแต่งตั้งครูที่มีความรู้ความเชี่ยวช าญ
ทางด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 5 คน  ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินคุณภาพการใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา แสดงดังภาพที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั ง 

ผู้ประเมิน 

สร้างเครื่องมือ

ประเมิน 

กระบวนการ

ออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้าง

ความคิด

สร้างสรรค์และ

ทักษะการ

แก้ปัญหา 

 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมิน 

 

ต้นแบบ 
กระบวนการ

ออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพื่อ

เสริมสร้าง

ความคิด

สร้างสรรค์และ

ทักษะการ

แก้ปัญหา 
ปรับปรุง 

แก้ไข 

ทดลองใช้

และ

ปรับปรุง

แก้ไข 

 

การใช้

กระบวนการ

ออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้าง

ความคิด

สร้างสรรค์และ

ทักษะการ

แก้ปัญหา 

ศึกษา 

แนวทาง 

การสร้างแบบ
ประเมิน 

ทบทวน
รายละเอียด 
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะ

การแก้ปัญหา 

ร่างแบบประเมิน
คุณภาพ 

กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์และ

ทักษะการแก้ปัญหา 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เบื องต้น 

จัดท้า 
แบบประเมิน

คุณภาพ 
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้าง
ความคิด

สร้างสรรค์และ
ทักษะการ
แก้ปัญหา 

 
ฉบับร่าง 

น้าเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
เพื่อ

ประเมิน
ความ

สอดคล้องฯ 
 

 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

แบบ
ประเมินฯ 

 

ทดลองใช้
เพื่อหาค่า

ความ
เชื่อมั่น
และ

ปรับปรุง
แก้ไข 

แบบประเมิน
คุณภาพ 

 
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้าง
ความคิด

สร้างสรรค์
และทกัษะ

การแก้ปัญหา 

ฉบับสมบรูณ ์
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ภาพที่ 3   ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินคุณภาพการใช้กระบวนการออกแบบเชิง 

วิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา 

นัดหมายผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าเสนอการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ตอบข้อซักถาม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน 
รวบรวมข้อมูลมาสรุปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นต้นแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา ท าการทดลองใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เริ่มต้นจากการศึกษาทบทวนการใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เตรียมความพร้อมในการทดลองใช้โดยการ
ดูเครื่องมือ สถานที่และอ่ืนๆ  ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หาคุณภาพ
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้แบบ
ประเมินเพื่อหาคุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลน าผลที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหา ที่สมบูรณ ์

 

2.  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้  
 ศึกษาทบทวนรายละเอียดการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยศึกษาจาก
โครงการสอน แผนการสอนและเนื้อหารายวิชาเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมถึงการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลหาประสิทธิภาพ 
แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ านวน 24 คน จัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มี
ขั้นตอนดังนี้  ในสัปดาห์แรกมีการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนพร้อมทดสอบก่อนเรียนและจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  
ส่วนในการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 2 - 17 โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
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ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา สัปดาห์ที่ 18 ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งให้
ผู้ เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล  และปรับปรุงแก้ไข การ
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้ างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
แก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไข  
      การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยการ

ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ มีข้ันตอนในการด าเนินการแสดงดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจ 

 

ผลการวิจัย 

1.  การวิจัยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะ  

การแก้ปัญหามีคุณภาพในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี คุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.42 โดยด้านการใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.53 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ านความคิดสร้างสรรค์และด้าน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ค่าเฉลี่ย 4.35 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

ศึกษาทบทวน
รายละเอียด 

การใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์และ

ทักษะการแก้ปัญหา 

 
เตรียมความ

พร้อม 
ของ

เครื่องมือ 
สถานท่ีและ

อื่นๆ 
 

 

จัดการเรียน
การสอนฯ 

 

 

วิเคราะห์
ข้อมูลและ
สรุปผล 

 

 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

การใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อ

เสรมิสร้างความคิด
สร้างสรรค์และ

ทักษะการแก้ปัญหา 
 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
E1 : E2 

ความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 1  คุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ

แก้ปัญหา 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑ ์

ด้านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 4.35 0.49 ด ี

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 4.35 0.61 ด ี

ด้านทักษะการแก้ปัญหา 4.29 0.59 ด ี

ด้านการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4.59 0.62 ดีมาก 

ด้านคุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 4.53 0.51 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.56 ดี 

2. ประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

การแก้ปัญหามีค่าเท่ากับ 83.26/80.21 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ ผลการวิเคราะห์ โดยด้านกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 83.26 และด้านผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 80.21 

ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) 24 60 1199 83.26 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 24 60 1115 80.21 
     

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  รายวิชาการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย 4.38  โดยด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.42 และด้าน

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.19 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑ์ 
ด้านการออกแบบ 4.42 0.56 ดี 

ด้านการใช้งาน 4.22 0.54 ดี 

ผลการใช้งาน 4.38 0.53 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.38 0.53 ดี 
 
  

การอภิปรายผลการวิจัย  
  การวิจัยพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ

แก้ปัญหา ครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าการหาคุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.42 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ระดับดี โดย

ด้านการใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.53 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความคิด

สร้างสรรค์และด้านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ

แก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ย 4.35 การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ผลการวิเคราะห์โดยด้านกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 83.26 และด้านผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 80.21 สูงกว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ 80/80 ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา  รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ อยู่ในระดับดี  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.38  โดยด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

4.42 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.19 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  [3] ที่พบว่า 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ นักเรียนสามารถ

เลือกสร้างแบบจ าลอง โดยบอกเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล จินตนาการ วางแผนการท างาน สร้างและปรับปรุง

แบบจ าลองให้สมบูรณ์ขึ้นได้ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ [4] ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานและมีทักษะในการออกแบบ คิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตามสภาพจริง 

เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเอง ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และสอดคล้องกับ [5] 

กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน ตลอดจนการ

แก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและยังช่วยส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  
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เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อีกด้วยดังนั้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

      คุณภาพของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ

แก้ปัญหา ควรปรับปรุงด้านทักษะการแก้ปัญหาเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ที่ 4.29 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะใน

การปัญหาได้ดีขึ้น ความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมฯ ควรปรับปรุงด้านการใช้งานเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดอยู่ที่ 4.22 เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นควรมีท าการวิจัยเพ่ือการใช้กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาได้   ควรน า

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา เผยแพร่และใช้

งาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
THE STUDY OF USER SATISFCTION TOWARD ARMPIT PAD 

 
จิรนันท์  เสนี1  สิริบูรณ์  ไร่ใหญ่2   วรรณรัตน์  เพชรถาวร3 

Jiranan  Senee1  Siriboon  Raiyai2   Wanarat  Petthavorn3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน และศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
กระบี่ จ านวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบประเมินคุณภาพ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขน มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ มีผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ : แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ความพึงพอใจ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 
Abstract 

This research aimed to evaluate the quality of the armpit pads and to explore user 
satisfaction towards the armpit pads.  The informants were 20 people in the area of Muang 
district, Krabi province, selected by purposive sampling. The tools used for data collecting were 
the quality evaluation form and the satisfaction questionnaire.  Data were analyzed using 
percentage and mean. It was found that the armpit pad products had overall quality in high 
level and the satisfaction, of the informants towards the armpit pads were also in high level.  
 

Keywords : Arm pit pad 
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บทน า 
 

   เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานนั้น ผู้สวมใส่จะต้องรู้จักดูแลรักษาและท า
ความสะอาดอย่างถูกวิธี เริ่มตั้งแต่รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการท าความสะอาดได้อย่างเหมาะสม รู้จักก าจัดรอย
เปื้อน รวมถึงสามารถซักรีดเสื้อผ้า ตากผ้าได้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน 
  คราบสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเสื้อผ้า เกิดมาจากเหงื่อไคลและน้ ามันที่อยู่ บนผิวหนังของคน    
คราบสกปรกพวกนี้จะซึมเข้าไปเกาะอยู่ในเนื้อผ้าที่สวมใส่ โดยเฉพาะบริเวณใต้วงแขนของเสื้อผ้าทุกชนิด 
นอกจากนั้นก็รวมถึงพวก ขี้ฝุ่นและผงต่าง ๆ ที่อยู่ในอากาศอีกด้วย  อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก คือ เหงื่อออกมา
กบริเวณใต้วงแขน ท าให้บริเวณดังกล่าวเปียกชื้น มองเห็นได้ชัด ส าหรับบางคน คราบไคลสกปรกดังกล่าว ยิ่งทิ้ง
ไว้นานวันก็ยิ่งฝังแน่นขึ้นทุกที ยากต่อการขจัดให้หมดไป และยังท าให้ผู้ที่สวมใส่เสื้อนั้นดูเสียบุคลิกที่ดีอีกด้วย  
เมื่ออุณหูมิท่ีสูงมากข้ึน ท าให้ร่างกายมีการขับเหงื่ออกมาเป็นจ านวนมาก "เหงื่อ" เป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา
ในรูปของเหลว ประกอบด้วย น้ า 99 % ส่วนอีก 1 % ได้แก่  โซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย น้ าตาล ไขมัน กรดอะมิโน
บางชนิด โพแทสเซียม แมกนีเซียมเหล็ก  เหงื่อจะถูกขับออกมาทางผิวหนังหรือตามซอกต่าง ๆ ของ
ร่างกาย   โดยปริมาณของเหงื่อของแต่ละคนนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นสองอย่างได้แก่   ความร้อน
และอารมณ์ นอกเหนือจากนั้นอาจขึ้นอยู่กับ โรคบางชนิดที่ท าให้ปริมาณของเหงื่อเปลี่ยนแปลงได้  เช่น  โรค
เครียด  ต่อมไทรอยด์เป็นพิษคอพอก วัณโรค เบาหวาน โรคหัวใจ ภาวะใกล้หมดประจ าเดือน สิ่งเหล่านี้ท าให้
เหงื่อออกมาก ส่วนโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผด ผื่น สะเก็ดเงิน ผิวหนังแตกหยาบ ไมเกรน จะท าให้เหงื่อออกน้อย 
เป็นต้น      ร่างกายของเรามีต่อมเหงื่อ (Sweat Glands) อยู่ 2 ชนิด ได้แก่  Eccrine Sweat Glands ต่อม
เหงื่อชนิดนี้พบทั่วตามร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ซึ่งจะผลิตเหงื่อที่มีลักษณะใสเหมือนน้ า  ไม่มีกลิ่น 
เพราะร่างกายจะขับเหงื่อชนิดนี้ออกมาเมื่อท ากิจกรรมหนักๆ หรืออยู่ในสภาวะอากาศร้อน   ส่วนอีกชนิดหนึ่ง
คือ  Apocrine Sweat Glands  ต่อมเหงื่อชนิดนี้กระจายตัวอยู่บางแห่งของร่างกาย เช่น รักแร้ ขาหนีบ ทวาร
หนัก หัวหน่าว ก้น แผ่นหลัง เหงื่อท่ีได้จะมีลักษณะเหนียวใสและมีส่วนผสมของไขมันอยู่มาก  จึงท าให้เหงื่อชนิด
นี้มีกลิ่น  ซึ่งกลิ่นเหล่านี้ท าหน้าที่ในการกระตุ้นอารมณ์เพศจึงเป็นคนละกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของ ขี้ไคล  
[1]โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการขับเหงื่อออกมา  เพ่ือระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากขบวนการเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย  ซึ่งอีกหนึ่งอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อคือ ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ หรือเรียกว่า “ภาวะ
หลั่งเหงื่อมาก หรือภาวะเหงื่อท่วม (Hyperhidrosis)” ได้แก่ ภาวะที่ต่อมเหงื่อชนิด Eccrine สร้างเหงื่อมาก
ผิดปกติจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าประจ าวัน   โดยมักจะเกิดมากบริเวณฝ่ามือ, เท้า, รักแร้ หรือใบหน้าในการ
รักษาผู้ที่มีภาวะหลั่งเหงื่อมาก อาจท าได้โดยการผ่าตัด  หรือรับประทานยาที่ควบคุมระบบประสาทที่ควบคุมการ
หลั่งเหงื่อ  หรือฉีดโบท็อกซ์ ลดการกระตุ้นของระบบประสาทเฉพาะที่  ดังนั้นผู้ที่มีภาวะผิดปกติในการหลั่งเหงื่อ
นี้จึงควรเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายหมั่นท าความสะอาดร่างกาย  และไปพบแพทย์อยู่
เสมอเพ่ือการตรวจรักษาต่อไป [2]    จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
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ออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขนเพ่ือศึกษาความพึงพอใจและประเมินสถานการณ์ทางการตลาดในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพ่ือประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
2.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน         

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษา/ออกแบบ/เขียนแบบ 

1.1  ศึกษาข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นในการสร้างแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
1.2  ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
1.3  สร้างชุดต้นแบบ โดยพิจารณาว่าชุดต้นแบบที่สร้างขึ้น จะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ 

สร้างชุดต้นแบบครบ ทุกข้อ 
2.  สร้างต้นแบบ 

2.1  ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบ โดยการร่างแบบงานบนกระดาษสร้างแบบด้วยดินสอ 
2.2  น าชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์   

จ านวน 2 ชิ้น/ชุด   
2.3  ใช้กรรไกรตัดผ้าสปันบอนด์ ตามรูปแบบ ที่ร่าง 

  2.4  น าชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าสปันบอนด์แล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนผ้าสปันบอนด์  
จ านวน 2  ชิ้น/ชุด  และน าชดุต้นแบบไปประกบกับผ้าใยสังเคราะห์ จ านวน 1 ชิ้น/ชุด 

2.5  น าผ้าสปันบอนด์ท่ีตัดเรียบร้อยแล้ว จ านวน  2 ชิ้น สอดผ้าใยสังเคราะห์ไว้ด้านใน และใช้เข็มหมุด 
กลัดรอบ ๆ ขอบ   

2.6  เย็บขอบเพ่ือขึ้นรูปเป็นชิ้นงานแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน  
2.7  ติดกาวสองหน้าไว้บริเวณตรงกลางของแผนกันเปื้อนใต้วงแขน 
2.8  หยดกลิ่นลาเวนเดอร์  
2.9  ผู้วิจัยทดลองใช้แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและปรับปรุงแก้ไข 

3.  ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
      ให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
4.  ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ 
  ปรับปรุงต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
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5.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน
ในด้าน รูปทรงเหมาะสม  ความทนทาน ความสวยงาม ความปลอดภัย และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ที่มีต่อแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และด้านการน า
ชิ้นงานไปใช้งาน  มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจร่างแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจน าร่างแบบประเมินและแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปทดลองใช้กับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 20 คนหลังจากนั้นให้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเมินคุณภาพและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
7.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินคุณภาพแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อน  
ใต้วงแขนโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
 
 

 
 

7.1  คุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 
ร้อยละ คุณภาพ 

80-100 ดีมาก 

71-80 ดี 
61-70 ปานกลาง 

50-60 น้อย 

ต่ ากว่า50 ปรับปรุง 
7.2  ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.50-5.00 มากที่สุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 

1.00-1.49 น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 

การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
ตารางท่ี  1  คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 

ตารางท่ี1 พบว่าภาพรวมผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมเท่ากับ 141 คะแนน จาก 150 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94 เปอร์เซนต์ 
 

2. ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน  
 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้แผ่นกัน
เปื้อนใต้วงแขน หลังจากท่ีได้ทดลองใช้แล้ว 1 วัน แล้วท าการสรุปผลการประเมิน  ผลปรากฏดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน คะแนนประเมิน 

1. รูปทรงเหมาะสม  29 
2. ความทนทาน 25 

3. ความสวยงาม 27 

4. ความปลอดภัย 30 
5. ความน่าเชื่อถือ 30 

เฉลี่ยรวม 141 
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ตารางท่ี  2  ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
   1.1 การเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม  

 
3.98 

 
มาก 

   1.2 มีขนาด รูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน 3.86 มาก 

   1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ 3.88 มาก 
 1.4 การออกแบบถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการ 3.78 มาก 

 1.5 ชิ้นงานสามารถดึงดูดความน่าสนใจ มีความ  
        ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า 

3.76 มาก 

1.6 บรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบสวยงาม มีความคงทน และ 
      น้ าหนักท่ีเหมาะสม 

3.88 มาก 

1.7 ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3.78 มาก 

1.8 พัฒนาน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 3.78 มาก 
เฉลี่ย ( X ) 3.84 มาก 

2. ด้านการน าชิ้นงานไปใช้งาน 
   2.1 มีเอกสารแนะน าการใช้งานอย่างละเอียด  

 
3.96 

 
มาก 

   2.2 ใช้งานได้สะดวก 3.86 มาก 

   2.3 หลังใช้งาน ดึงออกได้ง่าย ปลอดภัย 3.76 มาก 
   2.4 ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 3.68 มาก 

   2.5 วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งาน 3.94 มาก 

  2.6 เก็บรักษาได้สะดวก 3.98 มาก 
เฉลี่ย ( X ) 3.86 มาก 

 

จากตารางท่ี  2  พบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนในด้านการ
ออกแบบ/คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทุกข้อโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.76-3.98 
ตามล าดับและในด้านการน าชิ้นงานไปใช้พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ 
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อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

1)  ผลการประเมินด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขน พบว่า รูปทรงเหมาะสม ความทนทาน 
ความสวยงาม ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ  นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนที่ประดิษฐ์
ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาก เป็นเพราะว่าสินค้าดังกล่าว มีรูปทรง
เหมาะสม ความสวยงาม ความปลอดภัย และใช้งานได้สะดวก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  อินทกาล
และคณะที่ท าการศึกษาและพัฒนาแผ่นป้องกันคราบปกเสื้อ [3] 

 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์แผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนด้านการออกแบบ/
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการน าชิ้นงานไปใช้งาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 
ด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความปลอดภัย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์ในการใช้งานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผู้วิจัยพัฒนานั้น  มีเอกสาร
แนะน าการใช้งานอย่างละเอียด ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์วัสดุมีความปลอดภัยใน
การใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวก 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรท าการวิจัยวัสดุอื่น ๆ ที่เลิกใช้งานแล้ว ให้สามารถน ากลับมาใช้งานในด้านอ่ืนๆ ได้อีก เพ่ือลดต้นทุน
ในการผลิต และผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรน าเอาหลักการในการสร้างชุดต้นแบบแผ่นกันเปื้อนใต้วงแขนไปสร้างอุปกรณ์ต้นแบบอ่ืนได้เช่นการ

สร้างแผ่นซับเหงื่อในที่ต่างๆ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆเป็นต้นที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้จริง 
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การหาคุณภาพเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 

THE QUALITY OF CAR HAMMOCK FOR BABY 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่มีต่อ
เปอร์เซ็นต์การยืดขาดของสายเปลแบบต่าง ๆ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงของเปลนอน 
ในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อมวลกายของทารกต่างกัน 3) เปรียบเทียบการยอมรับคุณภาพด้านต่าง ๆ ของเปลนอน
ในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนใน
รถยนต์ส าหรับเด็กทารกที่ประดิษฐ์ขึ้น การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ การยืดขาด
ของสายเปล และการศึกษาความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ ได้ศึกษาในกลุ่มเด็กทารกที่มีน้ าหนัก
ตั้งแต่ 4 – 12 กิโลกรัม หลังจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพเปลนอนในรถยนต์แบบต่างๆ และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 50 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมดที่อยู่
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกน าไปหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสายเปลที่
เหมาะสมที่สุดในการท าเปลนอนในรถยนต์ส าหรับทารก คือสายเปลแบบผ้าดิบ โดยมวลกายของทารกมีผลต่อ
ความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ เหมาะส าหรับทารกที่มีมวลกาย ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
โดยเปลนอนในรถยนต์ส าหรับทารกที่ประดิษฐ์มีคุณภาพมากที่สุด และผู้ทดลองใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็ก
ทารก มีความพึงพอใจต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : เปลนอนในรถยนต์  เด็กทารก  คุณภาพ 
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Abstract 
 This research experiment aimed to 1)  compare the resistance toward tension over the 
stretch ability of different hammocks, 2) compare the capacity of baby-hammock used in a car for 
receiving the bearing forces of different weight of babies, 3)  compare the efficiencies of the baby-
hammock and other baby cushion by the specialists, and 4)  investigate the user satisfaction over 
the baby-hammock used in a car. The participants in the aspects of comparing the baby hammock 
resistance and stretch ability were babies who weigh between 4 -  12 kilograms.  After that, the 
efficiencies of different baby-hammocks were compared.  The user satisfactions toward the baby-
hammocks were consequently collected from 50 women users who lived in Mueang District, Krabi 
Province.  Then the collected data were analyzed and interpreted.The results of this study showed 
that the most appropriate material for baby-hammock lines was the calico fabric and the baby 
weight affected the bearing force resistant of the baby-hammocks.  It could be said that the baby 
hammock used in a car was good for a baby who did not weigh over 10 kilograms. Additionally, the 
baby hammocks and other baby cushions were differently accepted from the specialists and the 
baby- hammock was the most highly rated.  Moreover, the users were satisfied with the baby-
hammock used in a car at high level. 
 
Keyword : Car Hammock For Baby 
 
บทน า 
  ในการเดินทางดว้ยรถยนต์พร้อมเด็กทารก คุณแม่จะอุ้มลูกน้อยไว้เบาะหน้า ซึ่งไม่ปลอดภัยและจากการ
อุ้มท าให้คุณแม่เจ็บข้อมือ  สืบเนื่องจากเอ็นข้อมืออักเสบตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้ว  จากฮอร์โมนท าให้ปลอกหุ้มเส้น
เอ็นบวมมากกว่าปกติ  หรือคุณแม่บางคนเลือกที่จะเตรียมอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกในรถยนต์  หาก
เลือกอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กทารกแล้วการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะเวลานาน ๆ ท าให้การนอนของเด็ก
ทารกหลับไม่สนิท  ซึ่งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในรถยนต์ที่มีขายอยู่ทั่วไป  อาจจะเกิดอันตราย เด็กอาจจะ
หลุดหรือตกจากอุปกรณ์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถหยุดกะทันหันได้  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนน
มักมองข้ามเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางกันอยู่เสมอ ถึงแม้ภาครัฐจะพยายามปลูกฝังออกกฎระเบียบ 
หรือสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากความประมาทในการเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ในปัจจุบันความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นเด็กยังไม่ได้ถูกค านึงถึง
อย่างจริงจังจากผู้ขับขี่หรือผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ควร [1]จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
ผลิตภัณฑ์เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกขึ้นมาและ “หาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เปลนอนในรถยนต์
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ส าหรับเด็กทารก”  เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้ท าการออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อทารกให้มากที่สุด  
 โดยให้เปลนอนแขวนกับเบาะหลังคนขับ  สายเปลสามารถรับแรงดึงของน้ าหนักเด็กทารกได้ดี  มีชุดจับล็อคส
แตนเลส สามารถป้องกันเด็กทารกหลุดหรือหล่นจากเปลนอน  รวมทั้งช่วยผ่อนแรงท าให้คุณแม่ไม่ต้องปวดเมื่อย 
ไม่เจ็บข้อมือ  เด็กทารกหลับสนิทในอ้อมอกคุณแม่ และ“เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก” อาจเป็นทางเลือก
ใหม่ของผู้อุปโภคสินค้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกเพ่ือประเมินคุณภาพการยอมรับคุณภาพ
ด้านต่างๆของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกแบบต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกที่ประดิษฐ์ขึ้น  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ศึกษา/ออกแบบ/เขียนแบบ 

1)  น าสายเปลจ านวน 3  แบบ ได้แก่ สายเปลแบบเส้นใยไนลอน  สายเปลแบบผ้าดิบ และสาย 
เปลแบบผ้าสปันบอนด์   
          2)  ใช้กรรไกรตัดผ้าตัดสายเปลแต่ละแบบให้มีความยาวเท่า ๆ กัน  ขนาด 18 เซนติเมตร แบบละ
จ านวน  4  ชิ้น 
          3)  เสียบปลั๊ก เปิดสวิตซ์เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง (Tensile machine) และตั้งค่าความเร็ว 
(speed) ที่เบอร์ 1 และค่าแรง (Kraft/Force) เท่ากับ 4.5 kN  
          4)  น าสายเปลแบบเส้นใยไนลอนขนาด 18 เซนติเมตรมาทดสอบความสามารถในการต้านแรงดึงและ
เปอร์เซ็นต์การยืดขาด   โดยน าสายเปลดังกล่าวใส่ในที่จับ  พยายามวางให้ได้แนวกลางของที่จับ เพ่ือให้แรง
กระจายปรับความเร็วในการดึงสายเปลให้มีความยาวเท่ากับ  9 เซนติเมตร  
          5)  เดินเครื่องทดสอบจนเส้นใยไนลอนขาดเพ่ือหาแรงดึงและเปอร์เซ็นต์การยืดขาด พร้อมสังเกตและ
บันทึกผล  
         6)  ท าเหมือนกับข้อที่ 4) – 5) แต่เปลี่ยนจากสายเปลแบบเส้นใยไนลอน เป็นสายเปลแบบผ้าดิบ และสาย
เปลแบบผ้าสปันบอนด์  ตามล าดับ 
 
2.  สร้างต้นแบบ 
1)  ออกแบบและสร้างชุดต้นแบบ โดยการร่างแบบงานบนกระดาษสร้างแบบด้วยดินสอ  
           2)  น าชุดต้นแบบไปประกบกับผ้าโทเรแล้วร่างแบบ โดยใช้ลูกกลิ้งกดบนโทเร  จ านวน 2 ชิ้น/ชุด   
           3)  ใช้กรรไกรตัดผ้าโทเร ตามรูปแบบที่ร่าง   
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           4)  น าผ้าโทเรที่ตัดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ชิ้น สอดฟองน้ าวิทยาศาสตร์ และใช้เข็มหมุดกลัดรอบ ๆ 
ขอบ  
            5)  เย็บขอบเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก  
            6)  เย็บสายเปลแบบผ้าดิบเข้ากับตัวชิ้นงาน พร้อมประกอบตัวล็อคก้ามปูกับสายรัดของเด็กและสายรัด
ของแม่ 
 
3.  ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน ประเมินต้นแบบเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 
4.  ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ 
  ปรับปรุงต้นแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
5.  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ออกแบบสอบถาม  มีรายการประเมิน 6 หัวข้อ  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ความทนทาน  วัสดุมีความเหมาะสม 
ความสวยงาม  ใช้งานสะดวก  และประหยัด 
6.  ใช้จริงและเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าไปทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กทารกที่มีมวลกาย  4 ,6,8,10 และ 12 กิโลกรัม ตามล าดับโดยให้เด็ก
ทารกนอนในเปลนอนใน  รถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น และบันทึกผล 
7.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

1)  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละและแปลผล โดยใช้เกณฑ์  ดังนี้ 
            80 – 100    หมายถึง    ดีมาก 
            71 –  80     หมายถึง    ดี 
            61 – 70      หมายถึง    ปานกลาง 
            50 – 60      หมายถึง    น้อย 
            ต่ ากว่า  50   หมายถึง   ควรปรับปรุง 
          2)  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  หาค่าเฉลี่ยและแปลผล โดยใช้เกณฑ์ 
ดังนี้ (วิเชียร  เกตุสิงห์.2538:9) 
           4.50 - 5.00   หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
           3.50 - 4.49   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
           2.50 - 3.49   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
           1.50 - 2.49   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
           1.00 - 1.49   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก  เมื่อเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงดึงที่

มีต่อเปอร์เซ็นต์การยืดขาดของสายเปลแบบต่าง ๆ แสดงในตารางที่  1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 
 

 

ชนิดของสายเปล 

กับเบาะผ้าโทเร 
 

 

     ค่าเฉลี่ยของความต้านทาน 

            ต่อแรงดึง (นิวตัน) 
 

    

         ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ 

          การยืดขาด (%) 

 

สายเปลแบบเส้นใยไนลอน 
 

356.67 
 

                 32.39 
 

สายเปลแบบผ้าดิบ 
 

 

                1,176.67 
 

                 31.02 

สายเปลแบบผ้าสปันบอนด์ 
 

                   120                  41.01 

  

              จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะสายเปลที่เหมาะสมที่สุดในการท าเปลนอนในรถยนต์ส าหรับ

ทารก คือ สายเปลแบบผ้าดิบ มีความต้านทานต่อแรงดึงมากท่ีสุด 1,176.67 นิวตัน  และมีเปอร์เซ็นต์การยืดขาด

น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 31.02 

             2. ผลการประเมินคุณภาพการยอมรับคุณภาพของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกแบบต่างๆ

จากผู้เชี่ยวชาญ แสดงในตารางที่  2.1 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เมื่อมวลกายของ  

                 ทารกต่างกัน 
 

 

มวลกายทารก 

   (กิโลกรัม) 

 

น้ าหนักทารก 

  (นิวตัน) 

 

                   ความสามารถในการรับแรง 

T1(นิวตัน) T2(นิวตัน)          ลักษณะของเปล/ทารก/แม่       

       

       4 

    

39.24 

 

   

   19.62 

 

   19.62 

 

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน 

เบาะโดยทั่วไป  ไม่งอแง  

       

        6 

      

58.86 

 

    

   29.43 

    

   29.43 

 

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน 

เบาะโดยทั่วไป  ไม่งอแง  

         

       8 

     

78.48 

 

    

   39.24 

   

   39.24 

 

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน 

เบาะโดยทั่วไป  ไม่งอแง  

    

     10 

    

 98.10 

 

    

   49.05 

    

   49.05 

 

- ทารกนอนราบกับเปลเหมือนกับการนอนบน 

เบาะโดยทั่วไป  ไม่งอแง  

        

      12 

    

  117.72 

    

   58.86 

   

  58.86 

 

- เด็กจะรู้สึกไม่สบายตัว อึดอัด งอแง ไม่ยอมนอน 

 
               

                จากตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่ามวลกายของทารกมีผลต่อความสามารถในการรับแรงของเปลนอน

ในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยเปลนอนที่ประดิษฐ์ขึ้นมีแรง 3 แรง คือ น้ าหนักทารก  แรงดึงในเส้นเชือกเส้นที่ 1 

(T1) และแรงดึงในเส้นเชือกท่ี 2 (T2) ซ่ึง T1 และ T2 มีค่าเท่ากัน คือ ครึ่งหนึ่งของน้ าหนักทารก  
ซึ่งความสามารถในการรับแรงของเปลนอนในรถยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้  สามารถรับน้ าหนักได้ดี  สายเปล   

ไม่ขาด เปลนอนนี้เหมาะส าหรับทารกที่มีมวลกาย ไม่เกิน 10 กิโลกรัม  

 3.   ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  50  คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด  ซึ่งอายุต่ ากว่า  20 ปี  จ านวน  15 คน อายุ 21-30  ปี 

จ านวน 15 คน  อายุ 31 - 40 ปี  จ านวน  20  คน ผลความพึงพอใจแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี  3.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ด้านการออกแบบ/คุณลักษณะของชุดต้นแบบ 

   1.1  การเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม  

 

4.58 

 

ดีมาก 

   1.2  มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมกับการใช้งาน 4.64 ดีมาก 

   1.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ใหม่ 4.78 ดีมาก 

   1.4  การออกแบบถูกต้อง สอดคล้องตามหลักวิชาการ 4.68 ดีมาก 

    1.5  ชิ้นงานสามารถดึงดูดความน่าสนใจ มีความ  

         ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า 
4.45 ดี 

   1.6  บรรจุภัณฑ์ มีรูปแบบสวยงาม มีความคงทน และน้ าหนัก 

          ที่เหมาะสม 
4.84 ดีมาก 

   1.7  ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4.72 ดีมาก 

   1.8  พัฒนาน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 4.78 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  4.69 ดีมาก 

2. ด้านการน าชิ้นงานไปใช้งาน 

   2.1  มีเอกสารแนะน าการใช้งานอย่างละเอียด  

 

4.73 

 

ดีมาก 

   2.2  สวมใส่ ใช้งานได้สะดวก 4.65 ดีมาก 

   2.3  หลังใช้งาน ถอดออกได้ง่าย ปลอดภัย 4.77 ดีมาก 

   2.4  ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 4.60 ดีมาก 

   2.5  วัสดุมีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.54 ดีมาก 

   2.6  เก็บรักษาได้สะดวก 4.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  4.65 ดีมาก 

                              ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ทดลองใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารก  มีความพึงพอใจต่อการใช้เปล

นอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.67           
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สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการวิจัย 
 1.  เมื่อน าชนิดของสายเปลนอนในรถยนต์กับเบาะผ้าโทเร  ที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน แล้ว 

พบว่า ตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ เช่น ความต้านทานต่อแรงดึงและการยืดขาด นั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับสายเปลแบบ

ผ้าดิบ มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณภาพของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

เป็นเพราะว่าเปลนอนดังกล่าว มีความปลอดภัย ทนทาน สวยงาม ใช้งานสะดวกและพับเก็บได้ง่าย  

 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกชุดต้นแบบ

พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านออกแบบ/คุณลักษณะของชุดต้นแบบ  ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีความ

ปลอดภัย ทนทาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์การใช้งาน  ซึ่งใน

ด้านการออกแบบและลักษณะของชุดต้นแบบ พบว่ามีการเลือกใช้วัสดุ มีความเหมาะสม  มีขนาด รูปทรง

เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ใช้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเป็นเพราะชุดต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความปลอดภัย  

ทนทานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีประโยชน์ในการใช้งาน   ด้านการ

น าชุดต้นแบบไปใช้งาน ผู้ใช้เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจเป็นเพราะชุดต้นแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเอกสารแนะน า

การใช้งานอย่างละเอียดใช้งานได้สะดวกหลังใช้งาน ถอดออกได้ง่าย ปลอดภัยใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์วัสดุมี

ความปลอดภัยในการใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัฉราภรณ์ ยอดคีรี และคณะ 

ที่ท าการพัฒนาการใช้ชุดเครื่องนอนส าหรับเด็กแรกเกิด – 2 ปีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย พบว่าซึ่งผลการ

ประเมินของผู้บริโภคและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

น าหลักการของเปลที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแพร่หลาย เพ่ือเสริมสร้างความรักความเอา

ใจใส่ต่อเด็กทารก   

      ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรออกแบบลักษณะของเปลนอนในรถยนต์ส าหรับเด็กทารกให้มีขนาดรูปแบบที่มีความหลากหลาย 

เช่น สามารถท าเป็นเป้อุ้มเด็กหลังจากลงจากรถยนต์ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือพัฒนาทักษะการค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคา
ทุ นของนั กศึ กษา  ส าขาวิ ช าการบัญชี  โ ดย ใช้ กิ จ กร รมฝึ กค านวณเสริ มทั กษะ  และ เ พ่ื อศึ กษ า  
ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ที่มีต่อกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้  
ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปีที่  1 สาขาวิชาการบัญชี   
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 คน การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ลประกอบด้ วย  แบบทดสอบเ พ่ือวั ดผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  และแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญชี มีคะแนนสอบก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย 6.08 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.00 คะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 16.06 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.26 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ ท าให้คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 63.00 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เกิดทักษะและวิธีคิดค านวณ รองลงมา คือ กิจกรรมฝึก
ค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การอธิบายและให้ค าแนะน า
ของครูผู้สอน  
 
ค าส าคัญ : การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน, กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ, สาขาวิชาการบัญชี 
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Abstract 
The research of this study were ( 1)  to develop of inventory costs method for the 

Bachelor of accountancy in the course of cost accounting 1 by the calculation skill. (2) to explore 
students satisfactory of students on Diploma of accountancy in the course of accounting to the 
calculation skill activity. The samplings group were 38 of diploma 1 in accounting students who 
registered Intermediate Accounting 1 , in semester 1 , year 2017. 
The determination of non probability by convenient selecting. The data collecting Tools were : 
studying achievement test paper and satisfaction paper.  From the research it was found that, 
the satisfaction comparison between pre and post test at 6.08 level , 31.00 percentage and post 
test at 16 . 0 6  level, 80. 26 percent.  There fore, the use of calculation skill activity, made post 
test higher than pretest by 63.00 percent. The satisfaction of students by using calculation and 
thinking and the lower extra was the skill calculation related to the lesson. The lowest average 
was the explanation and problem suggested by the teachers.  
 

Keywords : Acquisition of calculating the inventory valuation at cost, skills calculation  
                 activities, students in Accounting Department. 
บทน า 
 

         การจั ดการ เ รี ยนการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็ นศูนย์ กล าง  ( Student-centered teaching) ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
นักเรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จึงต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติได้ คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการ ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] 
รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นวิชาบัญชีพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงและเป็นพ้ืนฐานของรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1  
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การจัดการเรียนการสอน  ดังกล่าวพบปัญหาว่า  
นักศึกษาไม่สามารถค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือ วิธีราคาทุนได้ถูกต้อง เนื่องจากการค านวณการตีราคา
สินค้าคงเหลือด้วย วิธีราคาทุนจะอาศัยการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน ของสินค้า ส าหรับกิจการที่ซื้อ
สินค้ามาขาย ราคาทุนของสินค้านั้นจะได้แก่ ราคาสินค้านั้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการ
ซื้อและการขนส่งจนสินค้านั้นเข้ามาอยู่ในร้านพร้อมที่จะขายได้ ในกิจการที่ผลิตสินค้าขึ้นเองเพ่ือจ าหน่าย ราคา
ทุนของสินค้าที่ผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ค่าแรงงานโดยตรงในการผลิตและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อัน
เกี่ยวกับการผลิตสินค้านั้น อีกทั้งผู้เรียนไม่ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านไป จึงไม่สามารถท่ีจะเข้าใจในหลักการได้  
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ เรื่อง การค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือ วิธีราคาทุนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์และเพ่ือพัฒนาทักษะทางการ
เรียนของนักศึกษาต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ เรื่องการตีราคาสินค้า

คงเหลือด้วยวิธีราคาทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี   

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่  1สาขาวิชา

การบัญชีที่มีต่อกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 ในภาคเรียนที่ 1  ประจ า ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 60 คน   

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง  1  ในภาคเรียนที่ 1  
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 คน  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling)  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก [2]   

กิจกรรมฝึกค้านวณ 

เสริมทักษะ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                    1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบตัวเลือก จ านวน 20  ข้อ 

                    2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 
1 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีต่อกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

                     1.  ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วย
วิธีราคาทุน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 

                      2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้นักศึกษาท าการทดสอบจากแบบทดสอบ  

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 จ านวน  20 ข้อ 

                      3.  จัดกิจกรรมการเรียน เรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  

                      4.  ทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  โดยให้นักศึกษาท าการทดสอบจากแบบทดสอบ  

 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 จ านวน  20 ข้อ 

  5.  แบบทดสอบความพึงพอใจมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากจัดกิจกรรม 

  6.  น าคะแนนที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. แบบทดสอบฝึกทักษะการค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วย วิธีราคาทุนทางการเรียนที่ได้
จากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน น ามาตรวจให้คะแนนของการตอบแบบทดสอบ และเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนเพื่อหาค่าประสิทธิผลของการจัด การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณ
เสริมทักษะ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาทักษะการค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือ
ด้วย วิธีราคาทุน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ มาตรวจความถูกต้องของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS )   
มาแปลความหมาย [2]  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  4.51  -  5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ย  3.51  -  4.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก   
ค่าเฉลี่ย  2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.51  -  2.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย   
ค่าเฉลี่ย  1.00  -  1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายจากแบบทดสอบการพัฒนาทักษะการ

ค านวณการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุนและแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน

โดยใช้ กิจกรรมเสริมทักษะ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ตามตารางที่ 1
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  ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ 

                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้กิจกรรม 

                 ฝึกค านวณเสริมทักษะ   
 

คนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 3 13 20 3 15 

2 6 15 21 8 19 

3 9 16 22 7 17 

4 5 17 23 9 18 

5 10 18 24 4 14 

6 8 16 25 7 18 

7 4 15 26 4 15 

8 8 15 27 8 18 

9 10 18 28 4 14 

10 4 15 29 8 17 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ 
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    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้กิจกรรม  ฝึกค านวณเสริม

ทักษะ (ต่อ) 

 

คนที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

11 4 14 30 6 17 

12 3 13 31 8 18 

13 5 15 32 6 16 

14 5 16 33 6 16 

15 8 17 34 4 15 

16 5 13 35 4 16 

17 7 18 36 4 15 

18 8 18 37 6 17 

19 7 16 38 6 17 

รวม 231 610 

ค่าเฉลี่ย 6.08 16.06 

คิดเป็นร้อยละ 31.00                     80.26   

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขา  วิชาการ

บัญชีมีคะแนนสอบก่อนเรียน ( X =6.08) คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.00 คะแนนสอบหลังเรียน ( X =16.06) 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.26 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน ากิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะมาใช้ประกอบการเรียน

การสอนส่งผลให้คะแนนสอบหลังเรียนมากกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 63.00   
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        2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ ตามตารางที่ 2 

         ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับ 

                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อการเรียน 

                        โดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะ   

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชีชั้นกลาง 1 เป็นกลุ่ม 3.74 .75 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชีชั้นกลาง 1 เป็น

รายบุคคล 
3.88 .61 มาก 

3. กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.20 .79 มาก 

4. เกิดความม่ันใจของนักศึกษาในการเลือกใช้สูตรทางบัญชี 4.00 .68 มาก 

5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 4.02 .70 มาก 

6. ความถูกต้อง แม่นย าในค าตอบ 3.77 .80 มาก 

7. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 4.02 .74 มาก 

8. การเสริมแรงทางบวก เช่น การชมเชย และให้ก าลังใจ 4.00 .76 มาก 

9. เกิดทักษะ และวิธีคิดค านวณ  4.25 .61 มาก 

10. แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม 4.08 .74 มาก 

11. การอธิบายและให้ค าแนะน าของครูผู้สอน 3.29 .63 มาก 

12. สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน 3.86 .70 มาก 

13. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกิจกรรมฝึกค านวณ 

เสริมทักษะ 
4.05 .72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 .71 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาการ

บัญชี มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มี( X  =3.93)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า เกิดทักษะ และวิธีคิดค านวณ มี ( X =4.25)  
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กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน มี ( X = 4.20) แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม  

มี X  =(4.08) นักศึกษามีความพึงพอใจ ในการเรียนด้วยกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  มี( X = 4.05)  

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมฝึก

ค านวณเสริมทักษะ มี( X = 4.02) เกิดความมั่นใจของนักศึกษาในการเลือกใช้สูตรทางบัญชี  การเสริมแรง

ทางบวกเช่น การชมเชย และให้ก าลังใจ มี( X = 4.00) การจัดกิจกรรม การแข่งขันการค านวณบัญชีชั้นกลาง 

1 เป็นรายบุคคล  ม(ี X = 3.88) สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน  มี( X = 3.86) ความถูกต้อง แม่นย า

ในค าตอบ  มี( X = 3.77) การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชีชั้นกลาง 1  เป็นกลุ่ม มี ( X  =3.74) 

เป็นร้อยละ  63.00      

 2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริม

ทักษะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาการบัญชี  ที่ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 38 คน  พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกค านวณเสริม

ทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มี( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า  เกิดทักษะ 

และวิธีคิดค านวณ มี( X = 4.25) กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน มี( X  =4.20) 

แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม  (มี X =4.08) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกิจกรรมฝึกค านวณ

เสริมทักษะ มี( X = 4.05) นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะความเหมาะสมของ

เวลาที่ใช้ในกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะมี( X = 4.02) 
 

อภิปรายผล 

 ผลจากการจัดกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางทักษะการคิด

ค านวณมากขึ้น  ซึ่งเกิดจากการที่ทุกคนได้ท าการฝึกคิดค านวณหลากหลายรูปแบบ  ทั้งรายกลุ่มและ

รายบุคคลพร้อมทั้งสามารถแสดงที่มาของตัวเลขที่ท าการค านวณตามสมการทางการบัญชีได้ถูกต้อง  โดยมี

ครูเป็นผู้ก ากับดูแล คอยให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม กิจกรรมเสริมแรงสามารถการกระตุ้นนักศึกษาให้กล้า

แสดงออก เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้จากประสบการณ์  อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด

ค านวณให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย  พรทิวา ถากว้าง [3] การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้าด้วย

การวิเคราะห์รายการค้าแบบวิธีตัวต่อตัวของนักเรียน พณ.1/5 ในวิชา บัญชีเบื้องต้นพบว่านักเรียนที่ไม่

เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า มีความกระตือรือร้นและสนใจเรื่องการวิเคราะห์รายการค้ามากขึ้น โดย

พบว่าจากการที่ท าวิจัยนักเรียนจ านวน 15 คน มีนักเรียนจ านวน 9 คน ที่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้
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ถูกต้องถึง 100 % จ านวน 1 คน ถูกต้อง 80% และอีกจ านวน 6 คนไม่มาวิเคราะห์รายการค้า ผู้สอนได้

สอบถามนักเรียนที่ไม่มาวิเคราะห์รายการค้า บางคนกลัววิเคราะห์รายการค้าไม่ได้ บางคนมัวแต่รอเวลา

จนกระท่ังหมดเวลาที่จะต้องมาวิเคราะห์  สอดคล้องกับทิพวรรณ ประเสริฐอาไพสกุล [4] ที่ได้ท าการพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ควบคู่กับการระดมสมอง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นพบว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลดีมากเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในการเรียน

การสอนก่อนมีการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ควบคู่กับการระดมสมอง เกิดปัญหาที่นักศึกษาเรียนแล้วไม่

สามารถท าแบบทดสอบได้ หรือท าแบบทดสอบแล้วได้คะแนนน้อย แต่เมื่อน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

ควบคู่กับการระดมสมองมาใช้ท าให้นักศึกษามีคะแนนทดสอบดีขึ้นมาก 

 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการการค านวณต้นทุนมาตรฐานของนักศึกษาเป็นหลักจาก

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า  กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะท าให้เกิดทักษะ และวิธี  คิด

ค านวณ มีความเหมาะสมของเนื้อหา และเวลาในการจัดกิจกรรม มีระดับความ  พึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.  ศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมแรงมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อจะได้น าผลการวิจัยมาพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอันจะเป็นผลให้

กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 
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THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT FOR BACHELOR DEGREE STUDENTS OF  

NONGKHAI VOCATION COLLEGE, INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION NORTHEASTERN 
REGION 1 BY USING INSTRUCTION MEDIA OF ACCOUNTING PROGRAM. 
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Paetay Paentong1 , Paphaphat Saengkaen2 , Thornthip Thuakprasert3, Montree Suttimethakhun4 and Nirinda Artdet5 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ระหว่างเรียนโดยใช้สื่อการสอน
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับการเรียนด้วยวิธีปกติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อสื่อการ
สอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี กลุ่มเป้าหมายที่ท าการทดลอง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคายที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วยสถิติ (t-test) ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อ
การสอนโปรแกรมส าเร็จรปูทางการบัญชีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีโดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.09)  
 
ค าส าคัญ : สื่อการสอน  โปรแกรมส าเร็จรูป  การบัญชี 
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Abstract 
This research aimed at 1)  Comparison of learning achievement of bachelor degree 

students of Nongkhai Vocation College, under the Institute of Vocational Education, 
Northeastern Region 1 between using the accounting software package and traditional teaching. 
2) assess the satisfaction of students towards the accounting software package. The target group 
were 30 bachelor degree students of Nongkhai Vocation College who enrolled in the 1st 
semester of Academic year 2017 The tools used in this research were learning achievement test, 
and questionnaire.  The statistics used for data analysis were percentage,  mean,  standard 
deviation and t- test.  It was found that the students who studied with the accounting software 
package had the learning achievement after learning higher than before learning in comparison 
to the learning achievement of student who studied by traditional teaching with the statistic 
significance at 0.05 and the satisfaction of students towards the use of the accounting software 
package in overall was in high level (X̅  = 4.09) 
 
Keyword : Instructional media, program, Accounting 
 
บทน า 

         ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน  การประมวลผลข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ต้องมี            

การวางแผนอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงกิจการจ าเป็นต้องท าความรู้จักคอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษา

ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกลักษณะงาน เพราะคอมพิวเตอร์มีมากมายหลาย

ประเภท หลายขนาดและที่ส าคัญคือ การเลือกซื้อหรือพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นระบบสินค้า 

ระบบเงินเดือน ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบการซื้อและระบบการขาย ระบบต้นทุน และระบบ

บัญชีแยกประเภทที่สามารถประมวลผลได้ ตามที่กิจการต้องการ และจัดให้มีระบบการควบคุม การปฏิบัติงานที่

ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งกิจการควรมีบุคลากรที่ได้รับการอบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอจึงจะท าให้

การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จ สุชญา มานวกุล. 2554 [1] ซึ่งผู้วิจัยได้น าความรู้ส่วน

หนึ่งมาจาก การอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ การสร้างสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาและได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี จึงเลือกใช้โปรแกรม Express และหากสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชนิดนี้ น ามา

ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะบังเกิดเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของครู ที่ท าก าร

สอนวิชาเดียวกันนี้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจากอดีตที่ผ่านมาการจัดท าบัญชีนั้นมีความยุ่งยากมาก
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เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยผู้จัดท าต้องรวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกรายการค้า บันทึกรายการลงใน

สมุดรายวัน  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองและจัดท ารายงานการเงิน ซึ่งการจัดท าตาม

ขั้นตอนดังกล่าว  จะก่อให้เกิดความล่าช้า  ความซับซ้อนในการท างาน  ความผิดพลาดในการบันทึกรายการ  

การตรวจสอบเพ่ือแก้ไขท าได้ยากไม่เหมาะส าหรับบันทึกรายการจ านวนมาก และไม่สามารถบันทึกข้อมูลและ

ออกงบการเงินได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้ท าบัญชีปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบการบันทึก

ด้วยการจัดระบบฐานข้อมูลโดยการน าเข้าข้อมูล เพียงครั้งเดียว แล้วผ่านรายการเข้าสู่ระบบการประมวลผลได้

ตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม และทันเวลา นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ทันทีและโปรแกรมจะท าการผ่านรายการให้ใหม่พร้อมทั้งแสดงยอด 

ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัต ิ โปรแกรมบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วมี  2 ระบบ   คือ  โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเอง และโปรแกรม

ส าเร็จรูป  โปรแกรมบัญชีที่สร้างขึ้นเองโดยส่วนใหญ่จะจ้างโปรแกรมเมอร์สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตามความ

ต้องการและรูปแบบของธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ  ปัจจุบันมีการจัดท าบัญชี โดยการน าโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูปเข้ามา

มีบทบาทมากยิ่งขึ้น  เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงาน  และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ

ความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล และการส่งรายงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับสรรพากร ที่ปัจจุบันมีการรับส่งข้อมูล

ต่าง ๆ ผ่านระบบ  Internet ท าให้บริษัทเป็นผู้ผลิต  โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป ที่มีอยู่ต้องแข่งขันกันในเรื่องของ

ความสามารถ ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี   คุณภาพการบริการหลังการขาย  ราคาที่ตร งใจผู้ซื้อโดย

โปรแกรมส าเร็จรูปในปัจจุบันรองรับการท างานส่วน  Front – office (เรื่องการซื้อ – การขาย – สินค้า)  และ

การท างานส่วน  Back – office ( เรื่องบัญชีการเงิน ) ซึ่งเป็นสาเหตุของการศึกษาว่า  ส านักงานบัญชีต่าง ๆ ที่

จะตัดสินใจซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในกิจการ  จะตัดสินใจจากปัจจัยใดบ้างเพ่ือให้ครอบคลุมกับความต้องการ

ของกิจการ  สะดวกต่อผู้ใช้งานโดยต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการท างานและ

ถูกต้องตามหลักสรรพากรและตามหลักภาษี ของประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีสากล [2] 

  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งตระหนักในหน้าที่และบทบาทของครูผู้สอนด้านโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชี  จึงได้ด าเนินการพัฒนาสื่อ การสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

สอนแทนการสอนด้วยวิธี ซึ่งใน การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  18 สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงนั้น           

มีปัญหาและอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ที่ถูกจ ากัดด้วยเวลา สถานที่            

การสื่อสารและการรับรู้ของนักศึกษาที่แตกต่างกัน และการเรียนในบางหน่วยที่มีเนื้อหาซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด การน ากระบวนการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี

สอนและการปฏิรูปวิธีสอบเป็นหนทางหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยเฉพาะในหน่วย  
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การเรียนที่เป็นภาคทฤษฎี มีเนื้อหาที่นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ชะลอ  การทวี. (2549) [3] โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี เป็นโปรแกรมท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นที่รู้จักและนิยมใช้ในบริษัท ห้าง ร้าน  ซึ่งเป็น

ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาในการที่จะใช้ใน   การท างาน เมื่อจบการศึกษาและเป็นนักบัญชีต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบันทึกบัญชี

เปรียบเทียบกับการเรียนด้วยวิธีปกติ 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบันทึก

บัญชี   

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยสื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี สูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 - กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

สื่อการสอนโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี  
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- ความพงึพอใจ 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   2.1  สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
   2.2  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ 

   2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบันทึกบัญชี ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   

  3. วิธีด าเนินการวิจัย 

   3.1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบันทึกบัญชี ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยได้

ด าเนินการพัฒนาโดยการศึกษาจากงานวิจัยของ (สุชญา มานวกุล และคณะ, 2554) และ สร้างแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจเช็ครายการ  (Checklist)  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จ านวน  15 ข้อ   โดยผู้

ศึกษาค้นคว้าก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 63)[7]                น า

แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและความชัดเจน

ทางภาษา  

  3.2. การทดสอบเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการน า

แบบสอบถามที่จัดท าไปทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

 3.2.1 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอ 

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเนื้อหาของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยหรือไม่โดยการหาค่า IOC ได้ค่าเท่ากับ 1.00 

 3.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป ทดลองใช้           

(Try Out) กับนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.975 

 3.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา             

ที่ก าลังศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในการตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการบันทึกบัญชี ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 3.4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทาง

สถิติ ในวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ คือ การหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( .D.S ) 

ค่าสถิติ t-test 
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3.5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้

สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  วิเคราะห์ความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี

เพ่ือการบันทึกบัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)       

3.6  สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี

เพ่ือการบันทึกบัญชี ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติแบบ Independent Sample t-test และก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

1. สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่พัฒนาขึ้นท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อย

ละ 81.74 และท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  83.29 เมื่อทดสอบสมมติฐาน

พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี

 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดย

ใช้สื่อโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

X S.D. แปลผล 

1. ความยาวของเนื้อหาในสื่อเหมาะสม 3.85 .72 มาก 

2. เนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจ ชัดเจนถูกต้อง 3.56 .64 มาก 

3. การน าเสนอน่าสนใจมีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียน 4.02 .68 มาก 

4. วิธีการเรียนด้วยสื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ไม่

ยุ่งยาก 
4.42 .75 มาก 

5. สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่ายขึ้น 4.40 .71 มาก 

6. ใบความรู้สรุปเนื้อหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.01 .81 มาก 

7. ใบงานสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.02 .74 มาก 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 8.  แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม 3.97 .69 มาก 

 9. นักศึกษามีส่วนร่วมในการเลือกหน่วยเรียนจากสื่อการสอน 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
4.36 .65 มาก 

 10. นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้  ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 4.28 .73 มาก 

 11.นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเองจนมีความมั่นใจ 

และทบทวนซ้ าๆ จนช านาญ 
4.01 .63 มาก 

 12.สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีช่วยให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ 
4.05 .66 มาก 

 13. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และควบคุมการเรียนด้วยตนเอง 4.06 .72 มาก 

 14. สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปใช้ในรายวิชาอ่ืนได้มากข้ึน 3.98 .68 มาก 

 15.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
4.45 .63 มาก 

    ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 .69 มาก 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่า  นักศึกษามีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย  4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหา

น้อย  พบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 วิธีการเรียนด้วยสื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ไม่ยุ่งยากอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย  4.42 สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่ายข้ึน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.40  นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการเลือกหน่วยเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  

4.36  นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้  ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาทักษะการค านวณ ต้นทุนการผลิตของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 
1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึก
ทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรงให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษา เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 ของนักศึกษาสาขาการบัญชีกับเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เรียนเรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิตในรายวิชาวิชาการบัญชีต้นทุน 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการ
เสริมแรง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบฝึกทักษะ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะโดยใช้เทคนิคการเสริมแรง เรื่องการ
ค านวณต้นทุนการผลิต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22/76.35 ซึ่ งสู งกว่ า เกณฑ์มาตรฐาน 75/75  
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมกับเกณฑ์ (ร้อยละ 70)  พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.35 สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความ พึง
พอใจ ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̅ =3.93) 
 

ค าส าคัญ :  แบบฝึกทักษะ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การค านวณต้นทุนการผลิต  เทคนิคการเสริมแรง  
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Abstract 
 The Development skills of the cost calculation for bachelor of accountancy in the course 
of cost in Accounting 1.  The objectives of this study were (1)  To develop a reinforcement to be 
effect 75/75. To compare learning achievement in cost calculating on Accounting 1 of the student 
with the criteria (70) To study the student satisfaction who. Study in cost calculating on Accounting 
1. By the use of the positive Reinforcement technics. This research was semi - experimental with 
a single group compare to the criteria.  The sample group were 32 students in diploma 1 of 
accounting.  The research tools were :  learning achievement test and satisfaction form.  Analysis 
of the data was by mean, standard deviation and t-test. 
 The research found that : the efficiency of using the skills and reinforce exercise in capital 
decreasing was 82. 22 /  76. 35 higher 75/75 than standard criteria.  When comparing the learning 
achievement to the criteria found that :  The total student achievement was 76. 35 higher 70 % 
than the criteria.  Statistical Significance at 0. 05.  The satisfaction of the learning was in the high 
level (X̅  = 3.93). 
 
Keyword : Learning skills, learning achievement, production cost calculation  
 
บทน า 
 

          ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered teaching) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติไว้ในมาตรา 22  ว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า นักเรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติได้ คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต [1] รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เป็นวิชาบัญชีพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงและเป็นพ้ืนฐานของรายวิชาการ
บัญชีบริหาร  และการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ  ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  การจัดการเรียนการสอน  ดังกล่าวพบปัญหาว่า  นักศึกษาไม่สามารถค านวณต้นทุนการผลิตได้
ถูกต้อง เนื่องจากการค านวณต้นทุนการผลิตจะอาศัยสูตรการค านวณเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่กิจการ
ก าหนดเป็นมาตรฐาน กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบไปด้วย มาตรฐานวัตถุดิบ  มาตรฐานค่าแรงงาน และ
มาตรฐานค่าใช้จ่ายการผลิต อีกทั้งผู้เรียนไม่ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านไป  จึงไม่สามารถที่จะเข้าใจใน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  274



หลักการได้  วิธีการหนึ่งที่ควรจะน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและเพ่ิมทักษะในการ
ค านวณ คือ  การใช้แบบฝึกทักษะ เนื่องจากแบบฝึกทักษะเป็นการท าให้ผู้เรียนค้นพบความเข้าใจ และสร้าง
ระบบความความใจได้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกจากง่ายไปหายาก สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน [2] ที่
กล่าวว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้น ต้องสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ เริ่มจากง่ายไปหายาก  และแบบฝึกทักษะ
สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตยา  บุญสูง [3] และ
วารี  บุษบงค์ [4] ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และนอกจากนั้นยังพบว่า 
การสอดแทรกเทคนิคการเสริมแรง เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในการเรียนและ
พยายามพัฒนาตนเองให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้เรียน
สนใจในการเรียน เข้าใจในเนื้อหามีความพยายามในการเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  เนื่องจากเป็นกิจกรรมการเรียนที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด  เพ่ือให้ผู้เรียน
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากการท ากิจกรรม เพราะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง จดจ าได้ดีและมีความสุขในการเรียนรู้ [5]ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้น และเป็นการหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
และน าวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การ
ค านวณต้นทุนการผลิต  ในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1  ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

        1.  เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชี
ต้นทุน 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
        2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีกับเกณฑ์ท่ีก าหนด  
        3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง  เรื่อง 
การค านวณต้นทุนการผลิต  วิชาการบัญชีต้นทุน 1    
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         1. ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่  1   
สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 ในภาคเรียนที่  2  ประจ าปีการศึกษา  
2560  จ านวน 60 คน   
         2. กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 ในภาคเรียนที่  2  ประจ าปีการศึกษา  
2560  จ านวน  32 คน  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง [6]   
  

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        1. แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง  เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1   
 

        2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เป็น
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน  20  ข้อ 
        3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมทักษะด้วย
เทคนิคการเสริมแรง  เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 

       การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 
ได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้ 
ศึกษาเนื้อหา เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 จากเอกสารและ 
ต าราต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางจัดท าแบบฝึกทักษะ 
     1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมแรงเพ่ือน ามาเป็นกรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.3 ก าหนดจุดประสงค์ และกรอบของแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง 

แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค

การเสริมแรง วิชาการบัญชี

ต้นทุน 1  เรื่อง การค้านวณ

ต้นทุนการผลิต  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ประสิทธิภาพ 

- ความพึงพอใจ 
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   1.4 น าแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรงที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน า 
   1.5 น าแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง ไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 12 คน ดังนี้ 

1.5.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) เปน็การทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีไม่ 
เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 3 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ สูง ปานกลาง และต่ าจากนั้นหา 
ข้อบกพร่องของสื่อเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.5.2 ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่เคย 
เรียนเนื้อหานี้มาก่อน จ านวน 9 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ สูง ปานกลาง และต่ า จากนั้นหา 
ข้อบกพร่องของสื่อเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.5.3 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) ทดลงกบันักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1
ได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การสร้างแบบทดสอบและเทคนิคการเขียน 
ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยใช้ตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการ
ก าหนดน้ าหนักและจ านวนข้อสอบที่จะใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสร้างเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ให้
คะแนนข้อถูกเปน็ 1 ข้อผิดเป็น 0 

2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือก าหนดจ านวนข้อของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.4 เขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตามตารางตาม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ โดยได้สร้างแบบทดสอบให้มากกว่าจ านวนข้อสอบที่ต้องการ คือ 
จ านวน 30 ข้อ เพื่อส ารองไว้ในกรณีน าไปหาค่าคุณภาพ และข้อสอบส่วนหนึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.5 ตรวจทานข้อสอบ โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบภาษาท่ีใช้ ค าตอบถูก ค าตอบลวง ที่เหมาะสม 
เข้าเกณฑ์หรือไม่แล้วท าการแก้ไขปรับปรุง 

2.6 ท าแบบทดสอบที่ได้จัดท าไว้แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขให้ข้อเสนอแนะและหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง IOC และเลือกข้อค าถามที่มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 

2.7 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปจัดพิมพ์ เพ่ือนน าไปทดลองหาคุณภาพของ
เครื่องมือ 
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   2.8 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เคยเรียนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน
เพ่ือหาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก โดยพิจารณาข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20- 0.80 
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันโดยค านวณหาค่าประสิทธิภาพความ 
เชื่อมั่นของข้อสอบตามสูตรของคูเดอร์วิชาร์ดสัน KR-20 ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามดังนี้ 
  3.1 ศึกษาหลักการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนและหลักการประเมินคุณภาพจาก
เอกสารและต าราต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางจัดท าแบบสอบถาม 
 3.2 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การ 
ค านวณต้นทุนการผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ก าหนดเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) และตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
  3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่จัดท าเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และให้ข้อเสนอแนะ 
  3.4 น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข หาค่าดัชนีความสอดคล้อง และจัดพิมพ์เพ่ือน าไปใช้
เก็บข้อมูล 
  3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักศึกษาเพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าเท่ากับ 0.89 
 

        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

        การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
        1.  ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง  การค านวณต้นทุนการผลิต  วิชาการบัญชีต้นทุน 
1 เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าใจตรงกัน และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
        2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  โดยให้นักศึกษาท าการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1  จ านวน  20  ข้อ 
        3.  จัดกิจกรรมการเรียน เรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง     
        4.  ทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  โดยให้นักศึกษาท าการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาบัญชีต้นทุน 1  จ านวน  20  ข้อ 
        5.  ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย 
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เทคนิคการเสริมแรง  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
        6.  น าคะแนนทีไ่ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติ  เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง   
 

        
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
        1.  การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง  เรื่อง  การค านวณต้นทุนการ
ผลิต วิชาการบัญชีต้นทุน 1 ตามเกณฑ์ 75/75  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า 21 EE  
         2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต
กับเกณฑ์ท่ีก าหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่า  t-test  (Dependent ) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (

.D.S ) และค่าร้อยละ  (Percentage)   
         3. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง วิชา การ
บัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( .D.S )     
 

ผลการวิจัย 
       1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการ 
เสริมแรง  วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  
แสดงผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง   
 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
( 1E ) 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
( 2E ) 

ประสิทธิภาพ 

21 EE  

83.22 76.35 83.22/76.35 

 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี 
ต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง            
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.22/76.35  
       2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุน 
การผลิตของนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีกับเกณฑ์ที่ก าหนด 70% แสดงผลดังตารางที่ 2 
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                  ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ 70% 
 

รายการ N  คะแนนเต็ม X  .D.S  ค่าร้อยละ df  t  P  
ผลการเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์โดยรวม 

37 20 15.27 2.922 76.35 36 -113.94 .000 

       จากตารางที่ 2 เมื่อนักศึกษาได้ผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  
ด้วยเทคนิคการเสริมแรง วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต  พบว่า นักศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 76.35 สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 75.00) อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
       3.   ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง แสดงผลดังตารางที่ 3 
 

       ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
                     แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง 
        

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชีต้นทุนเป็นกลุ่ม 3.74 .75 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชีต้นทุนเป็นรายบุคคล 3.88 .61 มาก 
3. กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.20 .79 มาก 

4. เกิดความม่ันใจของนักศึกษาในการเลือกใช้สูตรทางบัญชี 4.00 .68 มาก 

5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 4.02 .70 มาก 
6. ความถูกต้อง แม่นย าในค าตอบ 3.77 .80 มาก 

7. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 4.02 .74 มาก 

8. การเสริมแรงทางบวก เช่น การชมเชย และให้ก าลังใจ 4.00 .76 มาก 
9. เกิดทักษะ และวิธีคิดค านวณ  4.25 .61 มาก 
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 ตารางที่ 3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วย                               
                 ดว้ยเทคนิคการเสริมแรง (ต่อ) 
        

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

10. แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม 4.08 .74 มาก 
11. การอธิบายและให้ค าแนะน าของครูผู้สอน 3.29 .63 มาก 

12. สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน 3.86 .70 มาก 

13. นักศึกษามีความพงึพอใจในการเรียนด้วยกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ 4.05 .72 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 .71 มาก 

  จากตารางที่ 3  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่เรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การ
ค านวณต้นทุนการผลิต  มีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย 3.93  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย  พบว่า เกิดทักษะและวิธีคิด
ค านวณ มีค่าเฉลี่ย 4.25 กิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื้ อหาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.20  
แบบทดสอบมีจ านวนที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.08 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนด้วยกิจกรรมฝึก
ค านวณเสริมทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.05 นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  ความ
เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในกิจกรรมฝึกค านวณเสริมทักษะ  มีค่าเฉลี่ย 4.02 เกิดความม่ันใจของนักศึกษาในการ
เลือกใช้สูตรทางบัญชีการเสริมแรงทางบวก เช่น การชมเชย และให้ก าลังใจ  มีค่าเฉลี่ย 4.00 การจัดกิจกรรม
การแข่งขันการค านวณบัญชีต้นทุนเป็นรายบุคคล  มีค่าเฉลี่ย 3.88 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืน มี
ค่าเฉลี่ย 3.86 ความถูกต้อง แม่นย าในค าตอบ  มีค่าเฉลี่ย  3.77 การจัดกิจกรรมการแข่งขันการค านวณบัญชี
ต้นทุนเป็นกลุ่ม  มีค่าเฉลี่ย 3.74  
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต  โดยใช้
แบบฝึกทักษะ  พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางทักษะการคิดค านวณมากขึ้น  ซึ่งเกิดจากการที่ทุกคนได้ท า
การฝึกคิดค านวณหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  พร้อมทั้งสามารถแสดงที่มาของตัวเลขที่ท า
การค านวณตามสมการทางการบัญชีได้ถูกต้อง โดยมีครูเป็นผู้ก ากับดูแล คอยให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม กิจกรรม
เสริมแรงสามารถการกระตุ้นนักศึกษาให้กล้าแสดงออก เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความรู้จาก
ประสบการณ ์อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดค านวณให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย  ทิพวรรณ ประเสริฐ
อาไพสกุล [7] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้าด้วยการวิเคราะห์รายการค้าแบบวิธีตัวต่ อ
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ตัวของนักเรียน พณ.1/5 ในวิชา บัญชีเบื้องต้นพบว่านักเรียนที่ไม่เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์รายการค้า มีความ
กระตือรือร้นและสนใจเรื่องการวิเคราะห์รายการค้ามากขึ้น โดยพบว่าจากการที่ท าวิจัยนักเรียนจ านวน 15 
คน มีนักเรียนจ านวน 9 คน ที่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องถึง 100 % จ านวน 1 คน ถูกต้อง 80% 
และอีกจ านวน 6 คนไม่มาวิเคราะห์รายการค้า  ผู้สอนได้สอบถามนักเรียนที่ไม่มาวิเคราะห์รายการค้า บางคน
กลัววิเคราะห์รายการค้าไม่ได้ บางคนมัวแต่รอเวลาจนกระทั่งหมดเวลาที่จะต้องมาวิเคราะห์  และ พรทิวา ถา
กว้าง [8] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ควบคู่กับการระดม
สมอง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนนั้นพบว่าเทคนิคนี้ใช้ได้ผลดีมากเป็นที่น่าพอใจ 
เนื่องจากในการเรียนการสอนก่อนมีการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ควบคู่กับการระดมสมอง เกิ ดปัญหาที่
นักศึกษาเรียนแล้วไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ หรือท าแบบทดสอบแล้วได้คะแนนน้อย แต่เมื่อน า
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ควบคู่กับการระดมสมองมาใช้ท าให้นักศึกษามีคะแนนทดสอบดีขึ้นมาก 
            ส าหรับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค
การเสริมแรง  วิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง  วิชาการบัญชีต้นทุน 1 
เรื่อง การค านวณต้นทุนการผลิต มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ หลากหลาย ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม  มี
การปรึกษาหารือ ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการเรียนกันภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น และมีความ
ตั้งใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ Duane [9] ที่กล่าวว่า  การเรียนการสอนที่ดีควร
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการท างานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งการสร้างกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อกันจะสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง มีอิสระและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียว  ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี [10] 
ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับ มาก และสอดคล้องกับธนพล อินทุยศ [11] ที่ได้ท าการ
พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วพบว่า นักเรียนและมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
         1. ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การค านวณต้นทุนการ
ผลิต โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรงไปเป็นแนวทางในการบูรณาการและประยุกต์ส าหรับจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนการสอนกับวิชาอ่ืน ๆ  
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         2. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาในตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความคงทนใน
การเรียนรู้เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการสร้างชุดแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง ในวิชาอ่ืนๆเพื่อเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังท าชุดแบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเสริมแรง 
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เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ นครนายก 1 
1 NOZZLE LONGAN SEED SQUEEZER OF NAKHONNAYOK 1 

 
อุทัยรัตน์ สุริยะ1  สัญญา โพธิ์วงษ์2 

Uthairat Suriya1  Sanya Phowong2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ 2) หาประสิทธิภาพเครื่อง
บีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ โดยผู้วิจัยออกแบบ และสร้างเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ ตลอดจน
การศึกษาสภาวะการท างานที่เหมาะสม น าเมล็ดล าไยจ านวน 1 กิโลกรัม     ท าให้เมล็ดแตกโดยการน าเข้าเครื่อง
อัดเมล็ดล าไย และน าเข้าเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบผลการวิจัย พบว่า เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย
แบบ 1 หัวบีบ นครนายก 1 บีบเมล็ดล าไย จ านวน 1 กิโลกรัม ใช้เวลาในการบีบ 5 นาที ได้ปริมาณน้ ามันเมล็ด
ล าไย 84 ซีซี และในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถบีบเมล็ดล าไยได้จ านวน 12 กิโลกรัม ได้น้ ามันเมล็ดล าไยปริมาณ 960 
ซีซี โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ ามันขณะบีบต้องไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของน้ ามันให้
มีสี กลิ่น และคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามธรรมชาติ 
 

ค าส าคัญ :  น้ ามันเมล็ดล าไย เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย 
 
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
1 Nakhon nayok technical collage 
2 Nakhon nayok technical collage 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1)  create a 1 nozzle longan seed squeezer and 2)  find the 
efficiency of the 1 nozzle longan seed squeezer, The research was conducted by the design and 
creation of 1 nozzle longan seed squeezer as well as study for the appropriate usage conditions. 
1 kilogram of longan were filled in the longan pressing machine to break the seeds and then it 
was filled in the 1 nozzle longan squeezer. 
 It was found that the 1 nozzle longan seed squeezer, Nakhonnayok 1 took 5 minutes in 
squeeaer 1 kilogram of longan seed and could produce 84 cc.  of longan seed oil, and in 1 hour, 
it squeezer 12 kilogram of longan seed and produce 960 cc. of longan seed oil. The temperature 
of the oil during squeezing must be controlled not over 60 c๐  , in order to control the quality of 
the oil in terms of color and smell and its natural nourishment. 
 

Keywords :  Longan seed oil, Longan seed Squeeze  
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บทน า 
ล าไยเป็นไม้ผลที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีมูลค่าการส่งออกสูงปีละหลายพันล้านบาทนอกจาก

รับประทานผลสดหรือน ามาปรุงเป็นขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวเปียกล าไย ยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น ล าไยกระป๋อง ล าไยแช่แข็ง ล าไยอบแห้ง น้ าล าไย และไวน์ล าไย ส าหรับคุณค่าทาง

โภชนาการ พบว่า ในเนื้อของล าไยประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมัน เส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 

วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินบีสอง ไนอาซิน วิตามินซี กรดอะมิโน และน้ าตาล ซึ่งท าให้ล าไยมีรสหวาน ได้แก่ 

กลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส ประโยชน์ทางยาของล าไยตามสรรพคุณแผนโบราณของไทย ใช้เมล็ดแก้บาดแผลมี

เลือดออกห้ามเลือด แก้ปวด สมานแผล แก้แผลมีหนอง และแก้กลากเกลื้อน ใบแก้ไข้หวัด มาลาเรีย ฝีหัวขาด 

ริดสีดวงทวาร ดอกแก้โรคเกี่ยวกับหนองทั้งหลาย รากใช้แก้เสมหะ ถ่ายโลหิตออกทางทวารหนัก ระดูขาวมาก

ผิดปกติ ขับพยาธิเส้นด้าย เปลือกต้นแก้เสมหะ ขับลมในล าไส้ จุกเสียดสมานแผล แก้น้ าลายเหนียว 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของล าไย พบว่าฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระนับเป็นคุณสมบัติเด่นของ

ล าไย สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของล าไย ได้แก่ ใบ ดอก เนื้อผล เปลือกผล ล าต้น กิ่งและเมล็ด มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระได้ โดยเฉพาะสารสกัดจากเมล็ดซึ่งจะมีฤทธิ์ทีด่ีกว่าสารสกัดจากส่วนอื่น ๆ 

สารส าคัญในเมล็ดล าไยเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ Gallic acid, Ellagic acid, Corilagin, 4-

Omethylgallic acid, Epi-catechin และสารโพลีแซคคาไรด์ ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเป็นอีกฤทธิ์หนึ่งของล าไยที่มี 

ผู้สนใจศึกษา โดยพบว่าสารสกัดแยกส่วน จากเมล็ดแห้งหรือเนื้อล าไยแห้ง มีฤทธิ์เหนี่ยวน าให้เกิดการตายแบบ 

apoptosis ของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ RKO-2, DLD-1, HT-15, SW-SS และ HCG สารสกัดแยกส่วน จากเมล็ด มี

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ ยับยั้งการเจริญเติบโต และยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็ง  2 ไปยังเซลล์

ข้างเคียง เมื่อทดสอบกับเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ สารสกัดยังมีผลยับยั้งการท างานของเอนไซม์ matrix metallo-

proteinases-2 และ -9 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบุกรุกและการแพร่กระจายของมะเร็ง การทดลองในหนูที่

เหนี่ยวน าให้เป็นมะเร็งล าไส้ด้วยสาร Dimethylhydrazine พบว่า สารสกัดแยกส่วนจากเนื้อล าไยและเมล็ด มีฤทธิ์

ป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้สารโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ด มีฤทธิ์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปอด และ

ต้านเนื้องอกในหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดเนื้องอก ส่วนสารโพลีแซคคาไรด์จากเนื้อผล มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของ

เซลล์มะเร็งรังไข่ SKOV3 และ HO8910 และเซลล์มะเร็งหลังโพรงจมูก HONE1 และยังมีฤทธิ์ต้านเนื้องอกในหนูที่

ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดเนื้องอก สารโพลีฟีนอลในเมล็ดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเ ร็งล าไส้ใหญ่ สาร

สกัดจากเปลือกผลซึ่งมีสารส าคัญ ได้แก่ Gallic acid, Ellagic acid และ Corilagin สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร SGC-7901 และเซลล์มะเร็งปอด A-549 ได้ แต่ไม่มีผลกับเซลล์มะเร็งตับ HepG2 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ของสารสกัดจากล าไย ซึ่งมีการบอกกล่าวสรรพคุณในการบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบของ
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ข้อเข่า เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อออกวางจ าหน่าย [1] ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ และ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตค านวณ อาจารย์

พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ล าไยถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก เมื่อเกษตรกรน าเนื้อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงมีเมล็ดล าไยเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่

มักมองข้ามคิดว่าเมล็ดล าไยเป็นขยะที่เหลือทิ้งจากการเกษตร แต่เราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ทางการแพทย์ที่มีใน

เมล็ดล าไย จึงได้ทดลองวิจัยจนพบสารสกัดเมล็ดล าไยที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์ในการ ยับยั้งเอนไซม์สลาย

กระดูกอ่อน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม หรือมีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง 

กลุ่มเกษตรกรต าบลศรีนาวา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นกลุ่มแปรรูปเนื้อล าไยเพ่ือผลิตน้ าเอนไซม์จากผล

ล าไย เพ่ือดื่มปรับสมดุลร่างกายสมาชิกในกลุ่มและเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่น าผลผลิตล าไย

มาแปรรูปช่วยเพ่ิมช่องทางการระบายล าไยอีกทางหนึ่ง และมีเมล็ดล าไยเหลือจากการแปรรูปจ านวนมาก จาก

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การวิจัยนวัตกรรมที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ ในการแปรรูปผลล าไยจ าเป็นจะต้องคว้านเม็ดล าไยออกจากเนื้อล าไย เพ่ือน าเนื้อล าไยแปรรูปเพ่ิมมูลค่า

เป็นสินค้าต่าง ๆ และกลุ่มเกษตรกรต าบลศรีนาวาได้เห็นคุณคุณค่าของน้ ามันในเมล็ดล าไยจึงขอค าปรึกษา

สถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคนครนายก) ช่วยสร้างเครื่องเพ่ือบีบน้ ามันเมล็ดล าไยให้กับทางกลุ่ม 

ดังนั้นจากสาเหตุและความต้องการของชุมชนข้างต้น การสร้างเครื่องบีบน้ ามันจากเมล็ดล าไย ส าหรับบีบ
น้ ามันเมล็ดล าไย เพ่ือใช้ในชุมชนต าบลศรีนาวา เป็นการเพ่ิมทางการจ าหน่ายผลผลิตจากล าไยได้อีกช่องทางหนึ่ง 
และสามารถไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวางแผนหาแนวทางแก้ไข ออกแบบสร้างเครื่องบีบน้ ามัน
เมล็ดล าไย เป็นระบบแมนนวล ซึ่งความสามารถของเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย สามารถบีบน้ ามันจากเมล็ดล าไยได้
ชั่วโมงละ 12 กิโลกรัม 

 
¹ วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 
² วิทยาลยัเทคนิคนครนายก 
¹ Nakhon nayok technical collage 
² Nakhon nayok technical collage 
*utairat.nuan@gmail.com, sanyasster@gmail.com 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ  

 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ เป็นเครื่องส าหรับบีบน้ ามันเมล็ดล าไย มีกระบวนการท างาน

ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ ล าเลียงเมล็ดล าไยไปยังเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย ให้เมล็ดล าไยแตกออกจากกัน หลังจากนั้น

จึงเทเมล็ดล าไยที่บีบให้แตกแล้วเข้า เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย ซึ่งเครื่องบีบน้ ามันในเมล็ดล าไย แยกกากล าไยที่ไม่

มีน้ ามัน แยกน้ ามันเมล็ดล าไย ซึ่งความสามารถของเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไย สามารถบีบน้ ามันจากเมล็ดล าไยได้

ชั่วโมงละ 12 กิโลกรัม  

แนวคิดในสร้างเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเครื่องบีบ

น้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในขณะนี้ ยัง

ไม่พบเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ แต่จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่างานวิจัยของ 

พจนา สีมันตร [2] ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องสกัดน้ ามะปราง โดยใช้หลักการสกัด

โดยวิธีทางกล (Mechanical extraction) แบบ Paddle Extractor เป็นพ้ืนฐานหลักการพัฒนา เครื่องน้ าสกัดน้ า

มะปรางต้นแบบมีส่วนประกอบ และระบบการท างานประกอบด้วย กะบะรับวัตถุดิบ ระบบสกัดน้ าแบบครีบตีที่ยึด

ติดกับแกนเพลาวางเอียงท ามุม 17 องศา ที่หมุนตีแยกน้ าออกโดยตะแกรงเจาะรู สวนเนื้อหยาบ เปลือกและเมล็ด

จะถูกล าเลียงออกไปสูชองทางออก ต้นก าลังเครื่อง ใช้มอเตอรไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาด 1.5 แรงมา และทดรอบให้มี

ความเร็วรอบเป็น 725 รอบต่อนาที จากการทดสอบพบว่า มีความสามารถในการท างานที่อัตราป้อน 1,500 

กิโลกรัมต่อชั่วโมง ไดน้ ามะปรางพรอมกากส่วนเนื้อและเปลือกละเอียด เปลือกหยาบและเมล็ด และการสูญหาย 

คิดเป็นร้อยละ 47.96, 50.20 และ1.84 ตามล าดับ และพบว่า มีเมล็ดแตกน้อยมาก น าน้ ามะปรางที่สกัดไดไปแปร

รูปเป็นน้ ามะปรางเข้มข้น โดยปรับรสกับน้ าเชื่อมในอัตราส่วน 1:1 ฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อน ทิ้งไวให้เย็น จากนั้น

เจือจางกับน้ าในอัตราส่วน 1:1 เพ่ือทดสอบการยอมรับในการบริโภคทางประสาทสัมผัส พบว่าเป็นที่ยอมรับในการ

บริโภคจากผูชิม ซึ่งคะแนนรวมเฉลี่ยต่อลักษณะต่าง ๆ มีแนวโน้มไปทางระดับชอบมาก โดยได รับคะแนน

คุณลักษณะต่าง ๆ คือลักษณะปรากฎ สี ความหวาน ความเปรี้ยว ความเค็ม กลิ่นรสมะปราง และความชอบ

โดยรวม เป็น 6.903, 7.194, 7.0, 7.355, 6.29, 6.742 และ 7.774 จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ สอดคล้องกับ 

พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล และอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ [3] ได้กล่าวว่า น้ ามันงาดิบ (Virgin sesame oil) เป็นน้ ามัน
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ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชนต่อร่างกาย จึงท าให้น้ ามันงาดิบถูกน าไปใช้ในการบริโภค

โดยตรง ใช้ในการแพทย์ทางเลือกตลอดจนใช้ในการผลิตเครื่องส าอางชนิดต่าง ๆ ซึ่งน้ ามันงาดิบจะมีราคาค่อนข้าง

สูง เนื่องจากเป็นน้ ามันที่ไดจากการบีบอัดเมล็ดงาแบบอัดเย็น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการบีบอัดเมล็ดงาแบบเย็นเป็น

เครื่องที่มีราคาค่อนข้างแพง ในการพัฒนาเครื่องสกัดน้ ามันงาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เป็นเครื่องสกัดน้ ามันงาที่บีบ

อัดแบบเย็น ไมเกิดความร้อนขณะท างาน ผลจากการพัฒนาเครื่องสกัดน้ ามันงา สามารถสร้างเครื่องสกัดน้ ามันงาที่

มีระบบการบีบอัดแบบเย็นด้วยระบบไฮโดรลิกส์ ไม่เกิดความร้อนขณะท างาน บีบอัดเมล็ดงาไดอย่างต่อเนื่องด้วย

ระบบการท างานแบบปกติและแบบอัตโนมัติ สามารถสกัดน้ ามันงาได้ประมาณ 49 ซีซี จากงา 130 กรัม โดยใช้

เวลาประมาณ 5 นาที 40 วินาที สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อย คิดเป็นค่าไฟฟ้า ในการสกัดน้ ามันงา 1 ลิตร เพียง 

3.7 บาท นอกจากยังเป็นเครื่องสกัดน้ ามันงาที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส (ระบบไฟบ้าน)  และวินัย จันทร์เพ็ง 

และกฤตภาส หอมระรื่น [4] ได้กล่าวว่า น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส าคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ 

เช่น การคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าท าให้การเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานอ่ืน ๆ เข้ามา

ทดแทนกันมากขึ้น พืชน้ ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นิยมค้นคว้าหามาผลิตไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนน้ ามันดีเซล ซึ่งพืชน้ ามัน

บางชนิดเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีกับภูมิอากาศที่แตกต่างกันไป ตามภูมิภาคของประเทศ

ไทย เช่น ปาล์มน้ ามัน ที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลหลักของประเทศไทยส่วนใหญ่ได้มาจากภาคใต้ของประเทศ ท าให้

มีค่าขนส่งเพ่ิมขึ้นในการผลิตใช้ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย งานวิจัยนี้ ศึกษาการผลิตน้ ามันจากเมล็ดกระเจี๊ยบ

แดง ซึ่งศึกษาการสกัดน้ ามันด้วยวิธีการสกัดเย็นและเพ่ือหาคุณสมบัติของน้ ามันที่สกัดได้จากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง

ด้วยกรรมวิธีสกัดเย็นให้ได้น้ ามันดิบไปใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลต่อไป โดยมีกระบวนการในการสกัดดังนี้ ใช้

เครื่องบีบอัดแบบสกรูเพรสบีบอัดน้ ามันออกจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง เครื่องบีบอัดใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า เป็น

ต้น ก าลังขับผ่านชุดเกียร์ทด 1:40 rpm ปริมาณน้ ามันดิบจากกระเจี๊ยบแดงต่อเมล็ดกระเจี๊ยบคือ 1ลิตร/14

กิโลกรัม มีค่าความเป็นกรด 1.86 mgKOH/g ค่าความหนืดน้ ามัน 65.68 cSt ค่าไอโอดีน 40.05g I2 /100 g oil 

จุดวาบไฟ 308 จุดติดไฟ 313 และค่าความถ่วงจ าเพาะ 0.910 จากคุณสมบัติของน้ ามันเมล็ดกระเจี๊ยบที่ได้ควร

น ามาผ่านกระบวนการทรานเอสเทอร์ฟิเคชั่น ซึ่งจะได้น้ ามันไบโอดีเซลจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง  

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องบีบ
น้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ ได้น้ ามันเมล็ดล าไยเพ่ือใช้ทางการแพทย์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในยุค
ของเกษตรกร 4.0 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษา ค้นคว้า ตรวจสอบเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ
3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ
4. สร้างเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ

5. สร้างเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ
5.1 แบบแสดงความคิดเห็น
5.2 แบบเก็บข้อมูลเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ

      เมล็ดล าไย    เครื่องบีบเมล็ดล าไยให้แตก 

น ้ามันเมล็ดล้าไย เครื่องบีบน ้ามันเมล็ดล้าไย 
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6. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
7. ด าเนินงานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกร 
8. วิเคราะห์ผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย และจัดท าเอกสารรายงานการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ได้เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพของเครื่องบีบน้ ามันเมล็ด
ล าไยแบบ 1 หัวบีบ มีประสิทธิภาพดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยแบบ 1 หัวบีบ 

ทดสอบ (ครั้งที่) เวลา (นาที) จ านวน (กก.) ปริมาณ (ซีซี) อุณหภูมิ (ไม่เกิน 60 Cº) 

1 5 1 84 50 

2 60 12 960 57 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบครั้งที่ 1 ใช้เวลา 5 นาที สามารถบีบเมล็ดล าไยได้ 1 กิโลกรัม และได้

ปริมาณน้ ามันเมล็ดล าไยจ านวน 84 ซีซี และอุณหภูมิของน้ ามันเมล็ดล าไยเท่ากับ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เกิน
ขอบเขตอุณหภูมิที่ก าหนด 

ในการทดสอบครั้งที่ 2 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ใช้ เมล็ดล าไยในการบีบน้ ามันจ านวน 12 กิโลกรัม ได้ปริมาณ
น้ ามันจ านวน 960 ซีซี และอุณหภูมิของน้ ามันเมล็ดล าไยเท่ากับ 57 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เกินขอบเขตอุณหภูมิที่
ก าหนด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

เครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยเป็นเครื่องขนาดกลาง ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพ่ือชุมชน สามารถบีบเมล็ด
ล าไยได้ 12 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ได้ปริมาณน้ ามันเมล็ดล าไยจ านวน 960 ซีซี สอดคล้องกับงานวิจัย เครื่องสกัดน้ ามัน
งาน ของ พิสิษฐ์เตชะรุ่งไพศาล และอริยาภรณ์ พงษ์รัตน [3] ในทดสอบการท างานของเครื่องสกัดน้ ามันงาไดผล
ดังนี้ ในการสกัดน้ ามันงาจากเมล็ดงาขาว สามารถบีบน้ ามันงาไดประมาณ 130 กรัม ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 40 
วินาที และไดปริมาณน้ ามันงาประมาณ 49 ซีซี และในหนึ่งชั่วโมงจะสามารถบีบงาได้ 490 ซีซี 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรศึกษาการวิจัยการพัฒนาเครื่องบีบน้ ามันเมล็ดล าไยให้เป็นแบบอัตโนมัติ 
2. ควรรวมเครื่องบีบเมล็ดและบีบน้ ามันให้เป็นเครื่องเดียวกัน 
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งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ช่วยในการผลิตเครื่อง และขอขอบคุณ คณะครูแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการทดสอบเครื่อง 
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การผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมโดยกระบวนการไพโรไลซีส 
BIO-OIL PRODUCTION FROM AGRICULTURE RESIDUES  

BY MEANS OF PYROLYSIS 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจาก
เกษตรกรรมจากกระบวนการไพโรไลซีส และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการที่ท าให้เกิดผลดีที่สุดโดยศึกษา
เฉพาะขนาดของวัสดุและอุณหภูมิ โดยมีขั้นตอนเริ่มจากศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับกระบวนการไพโรไลซีส วัสดุที่ใช้ในการทดลองใช้อยู่ 3 ชนิด คือ ซังข้าวโพด ชานอ้อย
และเหง้ามันส าปะหลัง ขนาดของวัสดุมี 5 ขนาด เริ่มตั้งแต่ 0.10-0.49 มม., 0.50-0.99 มม., 1.00-1.49 มม., 
1.50-1.99 มม. และขนาด 2.00-2.44 มม. ใช้อุณหภูมิเริ่มตั้งแต่ 300 ๐C, 400 ๐C, 500 ๐C และ 600 ๐C และใช้
อัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน 300 cm3/min ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือ
ทิ้งจากเกษตรกรรมจากกระบวนการไพโรไลซีส พบว่า มีกระบวนการผลิต 6 ขั้นตอน โดยซังข้าวโพด ชานอ้อยและ
เหง้ามันส าปะหลัง ให้ปริมาณน้ ามันเท่ากับ 41.32%, 50.81% และ 32.01% ตามล าดับ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการผลิตน้ ามันชีวภาพ โดยได้ศึกษาถึงค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ อุณหภูมิ 500 ๐C และขนาดของวัสดุที่
เหมาะสมอยู่ท่ี 0.50-0.99 มม. 
 

ค าส าคัญ : น้ ามันชีวภาพ ของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม กระบวนการไพโรไลซีส ชีวมวล 
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Abstract 
 This research was conducted with the objective of studying the production of  
bio-oil from agricultural waste from the pyrolysis process. And to study the factors that affect the 
process that produces the best results by studying only the size of the material and the 
temperature. With steps starting from studying the theories and related research design and build 
equipment tools for the pyrolysis process.  The materials used in the experiment are 3 types: 
corncob, bagasse and cassava rhizomes. The size of the material is 5 sizes, starting from 0.10-0.49 
mm, 0.50-0.99 mm, 1.00-1.49 mm, 1.50-1.99 mm and the size of 2.00-2.44 mm. The temperature 
starts from 300๐ C., 400๐ C, 500๐ C and 600๐ C and use the flow rate of argon gas 300 cm3 / min. 
The research found that maximum amount of oil obtained is 41. 32% , 50. 81% and 32. 01% by 
weight, respectively at 500๐ C and at the size of the material between 0.50-0.99 mm. 
 
Keywords : Bio-oil Agriculture residues Pyrolysis process Biomass 
 

บทน า 
   ปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพ่ือการพัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในแต่ละวันมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามัน  
ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นไม่สามารถสร้างข้ึนได้ตามความ 
ต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน ท าให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมองหา 
พลังงานทดแทนชนิดใหม่เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่เดิม เชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ทดแทน 
เชื้อเพลิงฟอสซิล มีชีวมวลหลายประเภท เช่น พลังงานจากสารอินทรีย์ในพืชและสัตว์ พืชผลทางการเกษตร 
ของเสียทางการเกษตรและขยะอุตสาหกรรมเศษไม้ ฯลฯ การแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงาน เช่น การเผาไหม้ 
โดยตรง การผลิตก๊าซโดยการหมักและการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช นอกจากนี้พลังงานจากชีวมวลแล้ว ยังมี 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ าและพลังงานนิวเคลียร์ คุณสมบัติที่ส าคัญของพลังงานทางเลือก 
คือพลังงานสะอาดและการปล่อยพิษน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล และสามารถทดแทนได้ตลอดเวลา พลังงานจาก 
ชีวมวลเป็นสิ่งดึงดูดและเป็นที่นิยมเพราะเป็นพลังงานที่มีราคาถูกเม่ือเทียบกับน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ดังนั้นต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิง 
จากชีวมวลจึงไม่สูงมากนัก นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากการใช้ 
พลังงานจากชีวมวลจะไม่ท าให้ก๊าซเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
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       ผู้วิจัยนี้เห็นว่าวิธีการเปลี่ยนชีวมวลเป็นน้ ามันชีวภาพโดยกระบวนการไพโรไลซิส เป็นการน าของเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาก าจัด และยังช่วยเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมโดยกระบวนการ  
ไพโรไลซีส 
            2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ ามันชีวภาพ โดยศึกษาถึงอุณหภูมิและขนาดของวัสดุที่มีความ
เหมาะสมที่สุด 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1. ชีวมวล (Bio mass) Boyle [1] ได้ให้ความหมายของชีวมวล หมายถึง เนื้อสารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
รวมทั้งคน สัตว์และพืช สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถน ามาเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงานได้ทั้งสิ้น พืชถือเป็นแหล่งพลังงานที่
ใหญ่ที่สุด การใช้พืชเป็นแหล่งพลังงาน ถือว่าเป็นการน าแหล่งพลังงานส ารองจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั่นเอง 
สสารที่เป็นพลังงานจากแหล่งธรรมชาติและสามารถผลิตพลังงาน เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น 
 2. ชนิดของชีวมวล กระทรวงพลังงาน [2] ได้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
    1) พืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ 
คาร์โบไฮเดรตแป้งและน้ าตาล รวมถึงน้ ามันพืช ที่สามารถใช้งานได้จริง 
           2) วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เศษก้านข้าวโพด รากมันส าปะหลัง 
        3) เศษไม้และไม้ เช่น ไม้โตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนและโรงงาน
เยื่อกระดาษ 
     4) ขยะอุตสาหกรรมชุมชน เช่น ชานอ้อย แกลบ ขี้เลื่อย และกะลาปาล์ม 
 2. กระบวนการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางความร้อน (Pyrolysis process) 
Anthony V. Bridgwater. [3] ได้ให้ความหมาย ว่าเป็นกระบวนการทางความร้อนในการแยกส่วนประกอบของ
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้ในปริมาณที่ต่ า โดยเริ่มจากการเผาไหม้ 
(Combustion) จะท าให้เกิดก๊าซที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง จากนั้นน ามาท าให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดพันธะ
โมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง จับตัวกัน (ควบแน่นไอ) ท าให้โมเลกุลใหญ่ขึ้นโดยท าให้มีสถานะเป็นของเหลว ซึ่งผลผลิตที่
ได้จะประกอบด้วย ถ่าน (char) น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ  
 วศกร   ตรีเดช [4] ได้ศึกษาการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากใบอ้อยในเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบด ผล
การศึกษาพบว่าการผลิตน้ ามันชีวภาพสูงสุดได้เท่ากับ 31.95 % โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 500 ๐C และอัตราการไหล
ที่ 160 cm3/s 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  296



 กีรติณัฏฐ์   ธนกิจธรรมกุล [5] ได้ศึกษาถึงการผลิตน้ ามันชีวภาพจากฟางข้าวโดยไพโรไลซีสแบบเร็ว โดย
ศึกษาตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ ขนาดอนุภาค อัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน และอัตราการป้อนสาร จาก
การศึกษาพบว่า  ผลได้ของผลิตภัณฑ์ของเหลวได้สูงสุด 53.83 ที่อุณหภูมิ 450 ๐C ขนาดอนุภาค 0.45-0.60 มม. 
อัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน 200 cm3 / min. 
 ผศ. ไชยยันต์   ไชยยะ [6] ได้ท าการวิจัย การผลิตน้ ามันชีวภาพจากเปลือกและกากเมล็ดยางพาราด้วย
กระบวนการไพโรไลซีส โดยศึกษาถึงตัวแปร ได้แก่ ขนาดอนุภาค อุณหภูมิ อัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน ผล
การศึกษาพบว่า เมื่อใช้อนุภาคขนาด 2.18 มม. อุณหภูมิ 450 ๐C และอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนที่ 50 
ml/min จะได้น้ ามันชีวภาพสูงสุดที่ 38.22 ได้ถ่านร้อยละ 18.93 
 Ilknur Demiral and Emine Asli Ayan. [7] ได้ศึกษาเรื่อง การแยกสลายด้วยความร้อนกากองุ่น: ผล
ของภาวะการแยกสลายด้วยความร้อนที่มีผลต่อการผลิตผลผลิตที่เป็นของเหลว โดยศึกษาตัวแปรเฉพาะ อุณหภูมิ 
350 - 600 ๐C, heating rate  0 - 50 ๐C / min และอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน 50 -200 cm3 / min 
พบว่า ผลผลิตน้ ามันสูงสุดคือ 27.60% ที่อุณหภูมิได้ที่อุณหภูมิ 550 ๐C อัตราการไหลของก๊าซที่ 100 cm3 / min 
และ heating rate  50๐ C / min  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการในการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรม โดย
ศึกษาวัสดุ 3 ชนิด คือ ซังข้าวโพด ชานอ้อยและเหง้ามันส าปะหลัง โดยใช้กระบวนการไพโรไลซีส เพ่ือหาอุณหภูมิ
และขนาดของวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุด มีวิธีการศึกษาดังนี ้
 1. ศึกษาถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ออกแบบส่วนประกอบของระบบไพโรไลซีส 
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รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของกระบวนการไพโรไลซีส 

 
 3. สร้างชิ้นส่วนต่างๆและจัดหาอุปกรณ์ ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ดังรูปที่ 2 
 

                         
 

รูปที่ 2 แสดงการสร้างชิ้นส่วนต่างๆ 
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   4. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการไพโรไลซีสต้นแบบ 
 

             
      รูปที่ 3 แสดงการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ              รูปที่ 4 แสดงอุปกรณ์ของกระบวนการไพโรไลซีส 
 
 5. เตรียมวัสดุส าหรับการทดลอง 
     5.1 ในการทดลองได้ใช้วัสดุที่เป็นของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมจ านวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ซัง
ข้าวโพด ชานอ้อยและเหง้ามันส าปะหลัง โดยน ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณ 1-5 ซม. ตากแดดให้แห้ง น ามาเข้า
เครื่องย่อยจะได้ขนาดประมาณ 0.5-1 ซม. แล้วน าไปเข้าเครื่องปั่นจะได้ขนาดประมาณ 0.1–0.3 มม. จากนั้นน ามา
ผ่านตะแกรงแต่ละขนาดจะได้ขนาด 0.10-0.49 มม., 0.50-0.99 มม., 1.00-1.49 มม., 1.50-1.99 มม., 2.00-2.49 
มม. น าวัสดุที่ได้ใส่โหลปิดฝาให้สนิท 
 

             
             

รูปที่ 5 แสดงลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 
 

    5.2 น าวัสดุที่ใส่โหลไปเข้าเครื่องอบไล่ความชื้น โดยอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชั่วโมงเพ่ือให้ความชื้นในวัสดุไม่เกิน 15 % น ามาใส่โหลและใส่สารดูดซับความชื้นและปิดฝาให้สนิท 
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          รูปที่ 6 แสดงเตาอบไล่ความชื้น                         รูปที่ 7 แสดงวัสดุ 5 ขนาด 3 ชนิด 
 6. ท าการทดลองตามลักษณะการทดลองที่ออกแบบไว้ 
                6.1 น าวสัดุน้ าหนัก 50 กรัม ใส่ใน reactor แล้วน าไปใส่ในเตา  

 
รูปที่ 8 แสดงการป้อนวัสดุลงในเตา 

 
     6.2 เปิดเตาและตั้งอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส เปิดก๊าซอาร์กอนในอัตรา 300 cm3/min เปิด
ระบบปั๊มน้ าส าหรับการควบแน่น เป็นเวลา 10 นาที  
 

 
รูปที่ 9 แสดงการปรับอัตราการไหลของก๊าซอาร์กอน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  300



 
     6.3 ปิดเตา น าน้ ามันที่ได้จากการควบแน่นมาชั่งน้ าหนัก  
 

 
รูปที่ 10 แสดงลักษณะของน้ ามันชีวภาพที่ผลิตได้ 

 
     6.4 เปลี่ยนขนาดวัสดุจนครบทั้ง 5 ขนาด แล้วจึงเปลี่ยนชนิดของวัสดุจนครบทั้ง 3 ชนิด 
 7. บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 
 8. วิเคราะห์ผลการทดลอง 
     โดยวิเคราะห์ถึงวัสดุแต่ละชนิดมีอุณหภูมิและขนาดอย่างไรที่จะได้ปริมาณน้ ามันมากที่สุดและ
ค านวณหาว่าได้น้ ามันในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
 9. สรุปผลการทดลอง 
     9.1 กระบวนการไพโรไลซีสมีกระบวนการอย่างไรบ้าง และต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
     9.2 วัสดุทั้ง 3 ชนิด มีขนาดและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตน้ ามันชีวภาพที่ขนาดและอุณหภูมิที่
เท่าไหร่  
  

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงกระบวนการการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้ง
จากเกษตรกรรมโดยกระบวนการไพโรไลซีสและเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ ามันชีวภาพ โดยศึกษาถึง
อุณหภูมิและขนาดของวัสดุที่มีความเหมาะสมที่สุด จากการศึกษาพบว่า 
 1. การผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมโดยกระบวนการไพโรไลซีส มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
หลังจากท่ีเราเตรียมวัสดุส าหรับการทดลองเรียบร้อยแล้ว 
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 1) น าวัสดุใส่ลงใน Hopper (10) จะไหลลงไปยัง Pyrolysis reactor (9) 
 2) เปิดเตาและตั้งอุณหภูมิที่ 300, 400, 500, และ 600 องศาเซลเซียส (2) 
 3) เปิดก๊าซอาร์กอนที่อัตราการไหล 300 cm3/ min (11) 
 4) เปิดระบบปั๊มน้ า (8) เพ่ือใช้ในระบบการควบแน่น 
 5) เมื่ออุณหภูมิถึงที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมจะรักษาอุณหภูมิ (2) และจับเวลาที่ 10 นาที 
 6) จะได้น้ ามันชีวภาพจากกระบวนการที่ Pyrolysis reactor (9) ดังรูปที ่11 
 

                             
           รูปที่ 11 แสดงลักษณะน้ ามันที่ผลิตได้              รูปที่12 แสดงการทดสอบด้วยการจุดไฟและติดไฟ 
 ผลที่ได้จากกระบวนการไพโลไรซีส จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมา 3 ชนิด คือ ถ่าน (char) น้ ามัน (oil)  
และก๊าซ (gas) 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตน้ ามันชีวภาพ โดยศึกษาถึงอุณหภูมิและขนาดของวัสดุที่มีความ
เหมาะสมที่สุด ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  302



ตารางที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ขนาดของวัสดุและปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้ 
อุณหภูม ิ

ไพโรไลซสี (° C) 
ขนาดของวัสด ุ ผลผลติน้ ามันชีวภาพ (กรัม) 

(มม.) ซังข้าวโพด ชานอ้อย เหง้ามันส าปะหลัง 

300° C 

0.01-0.49 12.56 16.81 6.78 

0.50-0.99 12.39 15.74 6.75 
1.00-1.49 11.21 15.12 6.91 

1.50-1.99 8.27 11.91 6.32 
2.00-2.49 6.53 10.54 4.82 

400° C 

0.01-0.49 27.53 29.10 25.98 

0.50-0.99 32.02 37.42 29.41 

1.00-1.49 30.15 34.04 27.43 

1.50-1.99 29.64 30.66 25.25 

2.00-2.49 26.33 30.45 21.91 

500° C 

0.01-0.49 34.06 38.15 23.01 

0.50-0.99 41.32 50.81 32.01 

1.00-1.49 33.52 45.27 30.79 

1.50-1.99 31.56 43.85 24.45 

2.00-2.49 31.08 40.43 15.11 

600° C 

0.01-0.49 18.66 23.18 16.15 

0.50-0.99 22.33 26.87 21.98 

1.00-1.49 20.2 26.17 20.17 

1.50-1.99 17.88 25.63 12.32 

2.00-2.49 15.32 21.29 10.09 

จากตารางที่ 1 พบว่า วัสดุทั้ง 3 ชนิด จะให้ปริมาณน้ ามันชีวภาพมากที่สุด ที่อุณหภูมิ 500 องศา
เซลเซียส และขนาดของวัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือขนาด 0.50-0.99 มม. โดยซังข้าวโพดให้ปริมาณน้ ามันเท่ากับ 
41.32 % โดยน้ าหนัก ชานอ้อยให้ปริมาณน้ ามันเท่ากับ 50.81 % โดยน้ าหนัก และเหง้ามันส าปะหลังให้ปริมาณ
น้ ามันเท่ากับ 32.01 % โดยน้ าหนัก 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษากระบวนการการผลิตน้ ามันชีวภาพจากของเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมโดยกระบวนการไพ

โรไลซีส พบว่า กระบวนการไพโรไลซีสมี 6 ขั้นตอน โดยซังข้าวโพด ชานอ้อย และเหง้ามันส าปะหลัง ให้ปริมาณ
น้ ามันชีวภาพเท่ากับ 41.38%, 50.81%, และ 32.01% ตามล าดับ และยังให้ผลผลิตเป็น ถ่าน (char) และก๊าซ 
(gas) อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ Anthony V. Bridgwater. [3]  

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตน้ ามันชีวภาพโดยได้ศึกษาถึงค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมและขนาด
ของวัสดุที่เหมาะสม พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 500๐ C และขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.50-0.99 มม. ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศกร   ตรีเดช [4] กีรติณัฏฐ์   ธนกิจธรรมกุล [5]และ Ilknur Demiral and Emine 
Asli Ayan. [7] 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรจะน ากระบวนการไพโรไลซีสไปใช้ในการผลิตน้ ามันชีวภาพโดยใช้วัสดุที่เหลือทิ้งจากเกษตรกรรม
ชนิดอื่นๆ 

2. ควรน าไปปรับใช้กับการน าขยะต่างๆ พลาสติก มาก าจัดและผลิตเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆ
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การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดเครื่องบ าบัดแอมโมเนียด้วยระบบพลาสมา 
PERFORMANCE ANALYSIS OF AMMONIA TREATMENT SET USING PLASMA SYSTEM 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย             โดยท าการศึกษา
และวิจัยการท างานของเครื่องบ าบัดแอมโมเนียด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่สูงในการบ าบัดน้ ายางสกิม ท าการ
ออกแบบเครื่องบ าบัดแอมโมเนียด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่สูงโดยอาศัยหลักการท างานของเครื่องฟอก
อากาศ 
ผลการศึกษา พบว่า การบ าบัดด้วยแอมโมเนียที่มีแรงดันสูงความถี่สูงออกแบบโดยการบ าบัดด้วยแอมโมเนีย 
เ พ่ื อ ให้ กล าย เป็ นพายที่ มี แ อม โม เนี ยลดลง  นอกจากนี้ ยั ง ลดการแพร่ ก ร ะจายขอ งแอม โ ม เนี ย  
การบ าบัดแอมโมเนี ยก าลั งสู งความถี่ สู งและประสิทธิภาพสู ง  ใช้ เวลาหนึ่ งชั่ ว โมงในการบ าบัดน้ า  
ด้วยแอมโมเนีย 20 ลิตร ด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงนี่เป็นวิธีที่เร็วกว่าการบ าบัดน้ าแบบขาดไขมันอ่ืนๆ การ
บ าบัดแอมโมเนียด้วยไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับวงจรคือ 24 โวลต์  กระแส 1 แอมป์ ซึ่งพนักงานมี
ความพึงพอใจกับการบ าบัดแอมโมเนียด้วยไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูงอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : พลาสมา  สมรรถนะของพลาสมา  การบ าบัดแอมโมเนีย 
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Abstract 
The purpose of this research was to analyze Plasma Potential Performance for Ammonia 

Treatment through the study and research for the operation of the Ammonia treatment device 
with high voltage and frequency for skim latex treatment. The Ammonia device with high voltage 
and frequency was designed based on the same working principle as with air - cleaners. 

It was found that the treatment using the High Voltage and Frequency Ammonia 
Treatment Device made a skimmer with lower ammonia. It also reduced the diffusion of ammonia. 
It took one hour for the treatment at 20 liters of ammonia using thigh voltage and frequency 
method, with was much faster than other method for skimmed water treatments.  The voltage 
applied to the circuit is 24 volts, 1 Amp. The employees satisfied the high voltage and frequency 
ammonia treatment in the highest level. 

Keywords : : Plasma, Plasma Potential Performance, Ammonia Treatment 

บทน า 

น้ ายางพาราสดที่เก็บจากต้นยาง ใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงจึงจะขนส่งถึงโรงงานน้ ายางพารา ดังนั้น
ชาวสวนยางและพ่อค้าคนกลาง จะต้องมีวิธีเก็บและรวบรวมน้ ายางที่ดี โดยเฉพาะต้องระวังเรื่องความสะอาด และ
ต้องท าการป้องกันน้ ายางสูญเสียสภาพโดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถท าได้โดย การใส่แอมโมเนียลงไปในน้ ายางพารา
โรงงานน้ ายางพาราเป็นอีกหนึ่งแหล่งมลพิษที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนใกล้เคียง โรงงานน้ ายางพารา
เป็นหนึ่งในโรงงานที่มีศักยภาพสูงในการสร้างมลพิษทางน้ าและทางอากาศ เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ ายางน้ าเสียที่
ปนเปื้อนสารมลพิษต่าง ๆ มีลักษณะของการแพร่กระจายของน้ าเสียและแอมโมเนีย ขั้นตอนการผลิตน้ ายางพารา  
โดยใส่แอมโมเนียลงไปในน้ ายางเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ ายางแข็งตัว  ปัจจุบันน้ ายางพารามีกลิ่นแอมโมเนีย มีการ
แพร่กระจายในโรงงานน้ ายางเพ่ือใช้ในการท าปฏิกิริยาของน้ ายางพาราเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ ายางแข็งตัว พบว่า
แอมโมเนียก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากโรงงานผลิตน้ ายางข้นในน้ ายางข้น
และน้ าขาดไขมัน และพบว่าแอมโมเนียในน้ ายางพาราข้นเปลี่ยนสถานะเป็นบรรยากาศมันจะแพร่กระจายสู่
บรรยากาศ การจัดการระบบบ าบัดแอมโมเนียให้มีประสิทธิภาพพบว่าหลายปัจจัยที่โรงงานประสบคือการขาด
แคลนคนที่มีความสามารถในการบ าบัดแอมโมเนีย การใช้เทคโนโลยีการบ าบัดแอมโมเนียสามารถปรับปรุง
ความสามารถจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะ เอาระบบพลาสมามาบ าบัดแอมโมเนีย เป็นอุปกรณ์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย สร้างเครื่องพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนียและทดลองวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมา 
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ในการบ าบัดแอมโมเนีย ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่อง มลพิษภายในโรงงานน้ ายางพารา และจะท าให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

โดยทั่วไปยางพาราธรรมชาติมีโครงสร้างการจัดเรียงตัวของโมเลกุลเป็นแบบอสัณฐาน(amorphous) แต่
ในบางสภาวะ เช่น ที่อุณหภูมิต่ าหรือเมื่อยางถูกยืด โมเลกุลของยางพาราบางส่วนสามารถจัดเรียงตัวได้ค่อนข้างเป็น
ระเบียบ ยางจึงสามารถเกิดผลึกได้ (crystallize) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัวหรือที่เรียกว่า 
strain-induced crystallization เกิดข้ึนเมื่อยางถูกยืดจนมีความยาวมากกว่าความยาวตั้งต้นประมาณ 2-3 เท่า 
การเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัวนี้ท าให้ยางมีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ ยางจะเปลี่ยนจาก
สภาพโปร่งแสง (transparent) ไปเป็นทึบแสง (opaque) ซึ่งการเกิดผลึกเนื่องจากการยืดตัวยัง คงท าให้ยางคงรูป
มีสมบัติเชิงกลดีขึ้น นั่นคือ ยางจะมีความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาดและความต้านทานต่อการ
ขัดถูสูงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยางธรรมชาติยังมีสมบัติอ่ืนๆ น้ ายางพารา (latex) มีสภาพเป็นคอลลอยด์หรือสาร
แขวนลอย (dispersion) ที่ประกอบด้วยส่วนที่กระจัดกระจาย (dispersion phase) ได้แก่ อนุภาพขนาดเล็ก ๆ  ของ
สารพอลิเมอร์ที่มีขนาด 0.05-5 ไมครอน และส่วนของสารที่เป็นตัวกลาง (dispersion medium) โดยทั่วไปเรียกว่า 
ซีรั่ม (serum) น้ ายางพาราสดมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาว มีสถานะเป็นสารคอลลอยด์หรือแขวนลอยอยู่ใน
ตัวกลางที่เป็นน้ า มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.975-0.980 กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืด
มีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ (centipoise) และอาจมีค่าแปรปรวนขึ้นอยู่กับปริมาณของส่วนประกอบในน้ า
ยาง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุ์ยาง อายุยาง ฤดูกรีดยางเป็นต้นน้ ายางสดอยู่ในสภาวะแขวนลอย
และมีประจุที่เป็นลบจึงผลักกันตลอดเวลาท าให้คงสภาพ อยุ่ได้ จนกว่าสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มารบกวน 
เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด ซึ่งท าให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ ายาง หางน้ ายางที่ผ่านการไล่แอมโมเนียจะถูก
ปล่อยลงบ่อจับตัวเพ่ือผสมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น จะได้ความเป็นกรดของหางน้ ายางพาราที่ pH-4.5 ปล่อยทิ้งไว้ให้
ยางจับตัวและลอยแยกตัวออกจากน้ าซีรั่มที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส นอกจากการใช้กรดซัลฟิวริกในการ
ผลิตยางพาราแล้ว ยางพารายังสามารถถูกเตรียมได้โดยการตั้งทิ้งหางน้ าน้ ายางพาราที่ผ่านการไล่แอมโมเนียจนมี
ปริมาณแอมโมเนียต่ ากว่า 0.1% ไว้ให้จับตัวเอง ซึ่งจะท าให้ได้น้ ายางพาราที่มีคุณภาพดีกว่าน้ ายางพาราที่เตรียม
โดยการใช้กรดแก่ในการท าให้น้ ายางพาราจับรวมตัวกัน
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วิธีด าเนินการทดลอง 

การวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย ออกแบบและด าเนินการสร้างเครื่องพลาสมา
ในการบ าบัดแอมโมเนีย ซึ่งในท่ีนี้จะล าดับขั้นตอนการท างานของกระบวนการการวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมา
ในการบ าบัดแอมโมเนียได้ดังนี้ 

1. ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท าการวิจัย
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลและสิ่งที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ความเป็นไปได้
3. ออกแบบออกแบบและด าเนินการสร้างเครื่องพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย
4. วิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย  แสดงในรูปที่ 1 และ 2

+IN1

-IN1

COMP

DTC

Ct

Rt

GND

TL494

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

+IN2

-IN2

Vref

OC

+V

3 2

5

7

9

11

14 15

12

10

6

4

IRFP 460

4049

7812

2200uF

50V

0.01uF

(103)

2.2K

10K

470uF

35V

0.1uF

(104) 10K

47pF

220 VAC/50 Hz

BD1

High Voltage

24V

0V

2200uF

/200V

2200uF

/200V

+

-

Fly Back Transformer

รูปที่  1 วงจรก าเนิดพลังงานไฟฟ้าดันสูงความถี่สูง 

รูปที่  2 รูปขณะบ าบัดแอมโมเนียในน้ ายางพารา 
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รูปที่  3 รูปการสร้างพลาสมาด้วยพลังงานไฟฟ้าแรงสูง 

ผลการวิจัย 
       การวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย  โดยผู้วิจัยได้จับเวลาให้เริ่มการท างานครั้งที่ 

1 ใช้เวลา15นาที แล้วบันทึกผล ครั้งที่ 2 ใช้เวลา15นาที แล้วบันทึกผล   ครั้งที่ 3 ใช้เวลา 15นาที แล้วบัดทึกผล 

ครั้งที ่4 เวลา 15นาที   แล้วบันทึกผล โดยได้น าน้ ายางพารา 

ตารางที ่1 แบบบันทกึผลการทดลองน้ ายางพาราจากพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย 

หมายเหตุ     ค่ามาตรฐาน % NH3 น้ ายางพาราจากเครื่องปั่นน้ ายางข้น   0.35-0.4 

  ค่าเฉลี่ย % NH3 ความพึงพอใจหลังการบ าบัดจากผู้เชี่ยวชาญ   0.05 

การบ าบัดครั้ง

ที ่

เวลา/นาที ค่า% NH3ที่ได้ 

ก่อนบ าบัด 

ค่า% NH3ที่ได้ 

หลังบ าบัด 

ผลต่างค่า%N 

ที่ได้หลังบ าบัด 

ค่าก าลังงาไฟฟ้า 

ที่ใช้/W 

1 15 0.38 0.32 0.05 18.816 

2 15 0.40 0.34 0.06 18.744 

3 15 0.36 0.31 0.05 18.672 

4 15 0.38 0.31 0.07 18.576 

ค่าเฉลี่ย 15 0.38 0.32 0.06 18.702 
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รูปที่ 4 แสดงผลลัพธ์ที่เปิดเผยความสัมพันธ์กับปริมาณแอมโมเนียระหว่างก่อนและหลังการบ าบัดแอมโมเนีย 

ดังที่แสดงในรูปที่ 4 การศึกษาครั้งนี้น าน้ ายางพาราไปที่จุดเริ่มต้นของการท างานเป็นเวลา 15 นาทีโดย
วัด% NH3 ของน้ ายางพาราก่อนการรักษาเท่ากับ 0.32% การบ าบัดรักษาใช้เวลา 15 นาที ค่าเฉลี่ยของปริมาณ% 
NH3 ของหางน้ ายางลดลงเป็น 0.0.31 

รูปที่ 5 ปริมาณแอมโมเนียกับความถี่ก่อนและหลังการบ าบัดกลิ่น ที่ 10 kV 

ดังที่แสดงในรูปที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าปริมาณ% NH3 ลดลงจากการท าพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย ส าหรับ
ความถี่สูงการลดลงของ% ของ NH3 จะไม่เปลี่ยนแปลงในปริมาณ 
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รูปที่ 6 ปริมาณแอมโมเนียเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่ 60 kHz 

ดังที่แสดงในรูปที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าปริมาณ% NH3 ลดลงจากการท าพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย 
ส าหรับไฟฟ้าแรงดันสูงการลดลงของ% ของ NH3 จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณ 

อภิปรายผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์สมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนีย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ น้ ายางพารา% NH3 จาก
น้ ายางข้นมีค่ามาตรฐาน 0.35-0.4% % น้ ายางพาราหางน้ ายาง 0.27 -0.32% ถึงค่ามาตรฐาน% ด้วยมาตรฐาน
การควบคุมมลพิษท่ีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ด าเนินงานวิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและด าเนินวิจัย

ต่อไป 
1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสมรรถนะของพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนียมากขึ้น ควรจะ

เพ่ิมการศึกษาในกระบวนการในการใช้วงจรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้อีก โดยการท าการตรวจวิเคราะห์อย่าง
ละเอียด   

2 เครื่องพลาสมาในการบ าบัดแอมโมเนียสามารถน าไปพัฒนาต่อ โดยการสร้างเครื่องให้มีขนาดที่ใหญ่สาม

รถจุน้ าได้ปริมาณท่ีมากในระดับที่สามารถใช้บ าบัดได้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  311



เอกสารอ้างอิง 
[1] Morris, J.E. 1997. Latex concentrate production in Thaiiand.  
[2] Mun, L.C. and C.P. Sung. 1977. Latex concentrate preparation and tusting. RRIM. Technology 
Series Report No. 4. 21 p. 
[3] Zachariassen, B. 1971. Latex concentration utilsing De Laval separater type 410. Plt. Bull. 
47(453) : 231-239. 
[4] Horvath,M., L.Bilitzky and J. Huttner, 1985, co-ed., O-zone,  Adademiai Kiado, Budapest 
[5] Kondratyev, K.IA. , 2002 , Global Environment Change : modeling and monitoring, Springer, 
Germany  
[6] Langlais, B., D.A. Reckhow and D.R. Brink, 1991, O-zone in Water Treatment, Lewis Publisher. 
Michigan, U.S.A.  

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  312



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกที่พักแรม 
ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE TOURISTS CHOICE OF 
ACCOMMODATION  IN MUANG DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE 

นพวรรณ  นิ่มเดช1  ปฐมาวดี  สิงหพันธ2  พิชยะ  เกียรติมาลา3  รัชดาภรณ  ตันติกําธน4

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกที่พักแรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว
ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) 

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่พักประเภท
โรงแรมเนื่องจากหาง่ายเดินสะดวกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคมและต้องการใช้ระยะเวลาใน
การพ านัก 1-3 วัน โดยเดินทางมากับครอบครัวข้อมูลเกี่ยวกับที่ พักได้รับจากอินเตอร์เน็ตความส าคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดคือปัจจัยด้านราคารองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ตามล าดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทีพัก
แรมของนักท่องเที่ยวพบว่ามี 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมโดยมีค่านัยส าคัญที่  0.01 
ได้แก่ปัจจัยด้านราคาราคาต้องเหมาะสมกับที่พักมีการแสดงราคาอย่างชัดเจนและมีหลายราคาให้นักท่องเที่ยว
เลือกพักปัจจัยด้านสถานที่ที่พักควรตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกสบายต่อการเข้าถึงและใกล้กับศูนย์การค้าปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขายนักท่องเที่ยวเลือกที่จะรับข้อมูลจากการค าแนะน าจากเพ่ือนหรือญาติเพ่ือความมั่นใจในการ
บริการและควรมีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลายปัจจัยด้านพนักงานให้บริการจะต้องบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมี
มารยาทในการบริการและแสดงความเป็นมิตรปัจจัยด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องมีการตกแต่งอย่างสวยงาม
และมีความปลอดภัย 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด ที่พักแรม โรงแรม ที่ท่องเที่ยว 
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Abstract 

The research aimed to study the marketing mix factors affecting decision making behavior 
in choosing accommodation. The sample groups were 400 Thailand foreign tourist visiting Muang 
district, kanchanaburi province, The research tool was a questionnaire. Data were analyzed using 
frequency, percentage mean, standard deviation and Chi-square test. 

It was found that most tourist were likely to choose hotel accommodation according to 
the convenience of finding the place and to travel around, the high season was during December 
and January and duration of stay was 1-3 days, they were accompanied by their family, and they 
got information mostly from the internet.  For the priority of marketing mix factors affecting 
decision making behavior in choosing accommodation, 5 factors were found with statistic 
significant at 0. 10, namely the price factor which must be appropriate, obviously displaying the 
price and with different choice of price, the location factors which should locate in conveniently 
accessible place 5 and close to a shopping mall, the sale promotion factor revealed that tourist 
preferred to get information via a friend or relative recommendation to ensure good serious and 
there should be a variety of packages to choose from the service staff factor revealed the demand 
for friendly and good etiquette for services and the physical factor revealed the demand for nice 
decoration and safety. 
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บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะสามารถน า
เงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมหาศาลอีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการสร้างงาน
สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นนับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญของประเทศดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากโดยมีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยตลอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี
ความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการโดยตรงเช่นธุรกิจด้านการขนส่งธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจการจัดน า
เที่ยวและธุรกิจที่พักแรมโดยเฉพาะธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจที่มีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลและจ าเป็นต้องค้างแรพักผ่อน
ระหว่างการเดินทางและการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างอาทิ
เช่นรายได้อายุการศึกษาสถานภาพทางสังคมทัศนคติเป็นสิ่งช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกไปท่องเที่ยวใสถานที่ใด
นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้วยังต้องอาศัยแรงจูงใจจากแหล่งท่องเที่ยงนั้นๆอีกด้วยเช่นความสวยงามความมีชื่อเสียง
ความปลอดภัยความสะดวกสบายการโฆษณาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้น 
 นอกจากนี้ในการเดินทางท่องเที่ยวการเลือกท่ีพักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญอย่างมากซึ่งที่
พักแรมมีด้วยกันหลายแบบเช่นโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮ้าส์บ้านพักบังกะโลแมนชั่นอพาร์ทเม้นท์แต่ลประเภทมีราคา
หลายระดับต่างกันตามขนาดของที่พักสิ่งอ านวยความสะดวกการบริการความปลอดภัยความสะดวกในการเดินทาง
ที่นักท่องเที่ยวจะเลือกพักแบบใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านซึ่งผลผลิตหลักท่ีนักท่องเที่ยวได้รับคือการบริการต่างๆ
รวมทั้งความสะดวกสบายตลอดการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือความสวยงาม
ตามธรรมชาติศิลปกรรมเรื่องราวของประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่ดึงดูดนัก
นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมข้ึน (พชรภู่เจริญ, 2550, หน้า 344) 
 พระเจดีย์สามองค์สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้นานาพันธ์มีพ้ืน ที่ใหญ่เป็นล าดับที่  3ของ
ประเทศเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจนอกจากนี่ยั้งเป็น
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง ของสะพานข้ามแม่น้ าแควอันสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นป่าเขา น้ าตกด้วยความหลากหลายของพ้ืนที่และเรื่องราวที่สั่งสมอยู่ในจังหวัด
ชายแดนตะวันตกจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมากมายทั้งชาวไทยและชาวประเทศ
เป็นจ านวนมาก (ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2560) 
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ภาพ 1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  2555-2558 

 
ภาพ 2 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี  2555-2558 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงรายได้จาการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 2555-2559 

  จากแผนภูมิรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงในปี 2558 เป็นต้นมา จะสังเกตได้ว่าลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด อันเนื่องจากปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปัญหาที่ตามมาคือผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมต่างพากันแข่งขันการลดราคาอย่างเดียว เพ่ือแย่งลูกค้าโดยไม่ค านึงถึงปัจจัยอ่ืน เมื่อการลดราคา เป็นสิ่ง
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เดียวที่ผู้ประกอบธุรกิจที่โรงแรมมุ่งหวังก าไรในการให้บริการ จึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ด้านอื่นๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่เข้ามาพักแรมลดลงร้อยละ 5.6 และหันไปใช้บริการที่พักประเภทบังกะโล รีสอร์ท และ
บ้านญาติกันมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากค่าเช่าที่พักแรมของจังหวัดกาญจนบุรีในปี 2559 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม
ของนักท่องเที่ยว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแ รมในอ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกที่พักแรมขอนักท่องเที่ยวชาวไทยใน

อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1.กเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
2.กเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมในอ าเภอ

เมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกที่พักแรมต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

       ตวัแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
      ปัจจัยส่วนบุคล 
           เพศ 
           อายุ 
           เชื้อชาติ 
           รายได ้
           สถานภาพ 
           อาชีพ 
          การศึกษา  
 
     ปัจจัยส่วนผสมทางการ 
     ตลาด 7Ps 
     Product 
     Price 
     Place 
     Promotion 
     People      
     Process 
     Physical  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรมและโรงแรม 

ธารทิพย์แก้วบัวดี (2552, หน้า 8) กล่าวว่า “พักแรมมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้าอ่ืนเป็นสถานที่จัด
ไว้ให้ผู้เดินทางพักอาศัยค้างคืนพร้อมทั้งให้บริการอาหารแก่ผู้เดินทาง”ฐิติยาเนตรวงษ์ (2550, หน้า 9) กล่าวว่า “ที่
พักแรมหมายถึงสถานที่จัดไว้ส าหรับผู้เดินทางมาพักอาศัยค้างคืนระหว่างการเดินทางพร้อมทั้งให้บริการอาหาร
เครื่องดื่มและบริการอ่ืนๆแก่ผู้เดินทางที่เข้าพักอาศัยที่พักแรมได้แก่โรงแรมเกสท์เฮาส์บังกะโลบ้านญาติหรือบ้าน
เพ่ือนบ้านรับรองของหน่วยราชการบ้านรับรองของบริษัทเอกชนวัดหอพักเยาวชนที่ พักของหน่วยราชการณแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นต้น”ดังนั้นสรุปได้ว่าที่พักแรมหมายถึงสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้กับผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปท่องเที่ยวและมีความประสงค์ที่จะใช้บริการพักอาศัยค้างคืนเพ่ือการท าธุรกิจหรือเพ่ือการท่องเที่ยว

 

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวใน

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  
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พักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งมีการบริการด้านอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอ านวยสะดวกต่างๆให้กับผู้ที่เข้าพักโดยที่ผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาพักต้องเสียค่าใช้ในการใช้บริการนั่นเอง 

ความเป็นมาของธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย 
ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business) หมายถึงส่วนประกอบที่ส าคัญของธุรกิจน าเที่ยวธุรกิจที่

พักแรมหมายถึงธุรกิจที่บริการด้านที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวโดยคิดค่าตอบแทนเพ่ือผลก าไรของธุรกิจนั้นๆปัจจุบันนิยมใช้ค าว่าธุรกิจโรงแรมมากว่าธุรกิจที่พัก
แรมธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทยมีมานานกว่า 100 ปีเดิมเรียกว่า “ที่พักคนเดินทาง” การเดินทางเป็นการ
เดินทางด้วยเท้าผู้เดินทางจึงอาศัยค้างบ้านญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูงซึ่งพอนานเข้าเกิดความไม่สะดวกเพราะจ านวน
คนมากขึ้นจึงมีการสร้างที่พักคนเดินทางขึ้นมีลักษณะเป็นเรือนแถวชั้นเดียวเปิดเป็นห้องพักแรมมิได้จัดเป็นสัดส่วน
ผู้พักจะต้องนอนเรียงรายกันลักษณะเดียวกับการนอนตามศาลาวัดต่อมาเมื่อมีความต้องการเพ่ิมขั้นได้มีการจัดแบ่ง
ห้องเป็นสัดส่วนเพ่ือความสะดวกสายโดยใช้ฝาเป็นเขตกั้นที่พักคนเดินทางยังคงพัฒนาขั้นเป็นล าดับความเจริญใน
ธุรกิจนี้ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมมากขึ้นตามล าดับ 

การแบ่งประเภทของท่ีพักแรม 
ธุรกิจที่พักแรมมีการพัฒนาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละความต้องการของผู้ที่เดินทางมาโดยตลอดซึ่ง
ในแต่ละยุคสมัยก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ลักษณะของที่พักแรมถูกดัดแปลงให้มีรูปแบบไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (อภิรดีเนติรังสีวัชรา,2551, หน้า 14) กล่าวว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (2545) ได้แบ่งประเภทของที่พักแรมแบ่งออกเป็น 9 ประเภทดังนี้ 
 

ตาราง 1 การแบ่งประเภทของที่พักแรม 
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                 ที่มา : ส านักงานการท่องเที่ยวภาคกลาง เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี 

จากตารางการเข้าพักตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยงจังหวัดกาญจนบุรีแต่ละปีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
ส่งผลให้รายได้ของจังหวัดกาญจนบุรีได้มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงและที่พักแรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการในการวิจัยครั้งจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่เป็น
ส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix) หรือเรียกสั้นๆว่า 7 Ps ประกอบด้วย 

1. กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) หมายถึงราคาของสินค้าและการบริการที่ขายนักท่องเที่ยวเป็นการ
ก าหนดว่าเราจะตั้งราคาแบบใดกลยุทธ์ราคาสูงหรือราคาต่ านั้นต้องเหมาะสมในการแข่งขันราคาเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง
ส าคัญในคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในรูปของตัวเงินราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าผู้บริโภคจเปรียบเทียบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง
ค านึงถึงการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ต้นทุนสินค้าภาวการณ์แข่งขันปัจจัยอ่ืนๆเช่นภาวะเศรษฐกิจ 
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2. กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย (Place Strategy) หมายถึงสถานที่การให้บริการและช่องทางจัดจ าหน่ายใน
ส่วนของสถานที่การให้บริการส่วนแรกคือท าเลที่ตั้งของที่พักแรม (Location) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากโดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการในสถานที่ผู้ให้บริการจัดไว้เพราะท าเล ที่ตั้งเป็นตัวก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่
จะเข้ามาใช้บริการ 

3 .กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) หมายถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเป็นการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ต้องการซื้อสินค้าและบริการเร็วขึ้นและซื้อจ านวนมากขึ้น 

4. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึงการที่จะจ้างพนักงานนัน้ควรจะต้องผ่าน
การคัดเลือกเป็นอย่างดีและมีการฝึกอบรมในด้านการบริการแล้วเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
แตกต่างเหนือคู่แข่งขันพนักงานต้องมีความสามารถและทัศนคติดีสามารถตอบสนองลูกค้าและสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

5. การสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เนื่องจากสินค้าบริการเป็น
สินค้าท่ีจับต้องไม่ได้จึงจ าเป็นต้องท าให้ค้าบริการนั้นเป็นรูปธรรมที่ลูกค้าเห็นได้ชัด (ธาวินีโชติวรรณกุล, 2550, 
หน้า 16) เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total qualitymanagement : TQM) ภายใต้ลักษณะทางกายภาพใน
ที่นี้หมายถึงชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จัก 

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการบริการให้กับ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วและประทับใจการให้บริการนั้นต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็วเป็นที่
พอใจถึงความสะดวกสบายที่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าจะได้รับสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจบริการในการแข่งขันกันทางการตลาดดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยทางด้านต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วความคาดหวังที่ลูกค้าจะได้รับในการก็ไม่
ผิดหวังและลูกค้าจะเกิดความประทับใจในสินค้าบริการจะท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขันทางการตลาดซึ่งพอสรุปเป็น
แผนภูมิได้ดังนี้ 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 วิศิษฐ์ เดชมาและคณะ (2552, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ว่าหมายถึงบุคคลที่
แสวงหาจัดซื้อใช้ประโยชน์และประเมินสินค้าบริการที่คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการได้พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า  Tourist Behavior คือบุคลคลผู้ซึ่งแสวงหาจัดซื้อใช้ประโยชน์และ
ประเมินผลในสินค้าและบริการซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่ตัวเองต้องการได้เป็นอย่างดี  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 192) อธิยายว่าเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดประสบการณ์ 
การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง
การศึกษาพึงการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า การท าธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเที่ยวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 หทัยรัตน์ ทองเรือง (2551,หน้า 32) ให้ความเห็นว่า ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior 
model) เป็นตัวแบบที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจต่างๆ ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการมีสิ่งกระตุ้นที่
ท าให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นจะผ่านเข้าไปในกล่องด า (Black Box) ในความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นความคิด
ในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาตกลงใจชี้ขาดเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่มากว่าหนึ่ง
ทางเลือก ในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อนั้นมีทั้งการตัดสินใจที่ดีและไม่ดีควบคู่กันไปเสมอ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Buying decision process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งได้ 5 ขั้นตอน คือ 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. ความต้องการที่เกิดข้ึนไม่สามารถสนองการค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลการเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการการตัดสินใจเพ่ือท าให้ผู้ซื้อหรือ
นักท่องเที่ยวมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตัดสินใจได้ถูกต้องมากข้ึนกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
เป็นล าดับการกระท าซึ่งด าเนินต่อเนื่องไปจนถึงข้ันซื้อหรือไม่ซื้อนั้นมีองค์ประกอบอยู่ 5 ขั้น คือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

      ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร ครอนบาคโคชาร์น    N = P(1-P)𝑍2 

                                                     𝑒2 
       เครื่องมือที่ใช้     แบบสอบถาม 
       การเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูล ปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
       การวิเคราะห์ข้อมูล    ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน  

 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักแรมในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี                                             

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง  21 - 30 ปี สถานภาพโสด จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป เพศหญิงเลือกใช้บริการโรงแรมมากกว่าเพศ
ชาย ประเภทโรงแรมมีนักท่องเที่ยวเลือกใช้ 36.25 %  รีสอร์ท 28.5 % บังกะโล 12%  เกสเฮ้าท์ 20.75 %  
ปัจจัยด้านเพศ ด้านอาชีพ และอายุ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินในเลือกที่พักแรม ปัจจัยด้านเชื้อชาติส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรม 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ การส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน และ
กระบวนการ โดยมีนัยส าคัญที่ 0.01 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมเพียง
ปัจจัยเดียว คือด้านพนักงานบริการมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ด้านสถาภาพส่งผลต่อการเลือกที่พักแรม 2 ปัจจัย คือ ด้าน
กระบวนการ และ ด้านกายภาพ มีนัยส าคัญที่ 0.01 และ 0.05 ด้านรายได้ ส่งผลต่อการเลือกที่พักแรมโดยให้
ความส าคัญปัจจัยด้านการบริการ 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว ในอ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละการเลือกประเภทที่พักแรมในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
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 ส่วนที ่3 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมใน

อ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

ตาราง 3กกแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้าน  
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

 

 

จากตาราง 1 ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า มีอิทธิพลในการเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (�̅� =4.87)  

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้านราคา 
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  ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้านสถานที่  

 

 

 

 

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย 

 

 

 

 

ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้าน พนักงาน

บริการ 
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ตาราง 8   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการให้บริการ 

ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความส าคัญของส่วนผสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ 

ตารางที่ 10 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรม

ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางที่ 11 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ  
นักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตาราง12 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ด้านสถานที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมาของ  
นักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ตาราง 13  แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพัก
แรมของนักท่องเที่ยง ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ตาราง 14 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านพนักงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนัก
ท่องเที่ยง ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตาราง 15 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่
พักแรมของนักท่องเที่ยง ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

  

 

 

                  

ตาราง 16 แสดงวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่

พักแรมของนักท่องเที่ยง ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว

ในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมประสมทางการตลาดด้านราคาด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านพนักงานให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในธุรกิจที่พักแรมที่จะต้องตระหนัก
ถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งผู้ศึกษาได้น าประเด็นส าคัญที่พบมาอภิปรายได้ดังนี้ ในด้านของราคาห้องพักเป็ น
ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิรดีเนติรังสีวัชรา, 2551) ทีศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พักในจังหวัดนครราชสีมาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุดสามอันดับแรกคือปัจจัยด้านราคา  

 (อัฐพรธ ารงเกียรติกุล , 2552) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังกับสวนประสมทาง
การตลาดของบูติกรีสอร์ทพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่าระดับความคาดหวังส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการ
ขายและด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อบูติดรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยปัจจัยทางด้านพนักงาน
ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักท่องเที่ยวกล่าวได้ว่ามารยาทในการให้บริการด้วยของพนักงานนั้น
จะต้องบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีมารยาทในการบริการและแสดงความเป็นมิตรพร้อมทั้งบริการให้ข้อมูล
ข่าวสารการเสนอให้ความช่วยเหลือต่อนักท่องเที่ยวจะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าอบอุ่นและเปรียบเสมือนที่พักเป็น
บ้านที่สองของเขาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่อธิบายถึงคุณลักษณะ  7 ประการแห่งการ
บริการที่ดี (Service) กล่าวคือยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Smiling & Sympathy)ตอบสนองลูกค้าอย่าง
รวดเร็วทันใจ (Early Response) แสดงออกถึงการเคารพและให้เกียรติลูกค้า(Respectful) ให้บริการแบบสมัครใจ
และเต็มใจ (Voluntariness manner) แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ ( Image Enhancing) 
กริยาอ่อนโยนสุภาพและมีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตน (Courtesy) มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นขณะ
บริการ (Enthusiasm)  

ข้อเสนอแนะ 

 มี 3 ข้อดังนี้ 

1. การวิจัยในครั้งนี้ ควรน าผลการวิจัยไปใช้โดยการน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ธุรกิจที่เก่ียวกับท่ีพักแรม
และโรงแรมได้ทราบถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและท าการวางแผนปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ต่อไป 

2. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตการเก็บข้อมูล  
3. ควรมีการเปรียบเทียบและเก็บข้อมูลช่วง High season และ Low season 
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การพัฒนาท๊อฟฟี่สมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
THE DEVELOPMENT OF FRESH HERBAL TOFFEE TO DECREASE ALCOHOL LEVEL IN 

THE BODY  

ทัชพงษ์  จันทร์ล ี
Touchpong  Janlee 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือศึกษาต ารับในการท าท๊อฟฟ่ี เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคท๊อฟฟ่ี และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมขึ้นไป แล้วน ามาจัด
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คัดเลือกมาช่วงละ 30 คน ดังนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 30 คน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 30 คน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 30 คน  ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 30 คน จ านวน 4 ช่วง รวมจ านวน 120 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ต ารับท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย และแบบประเมิน  
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา ผลของปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยเฉลี่ย พบว่า ต ารับที่ 2 มีปริมาณแอลกอฮอล์หายไปมากที่สุด คือ 14.72 มิลลิกรัม 
(mg) รองลงมา ต ารับที่ 3 9.19 มิลลิกรัม (mg) และต ารับที่ 1 6.34 มิลลิกรัม (mg) ตามล าดับ และผลศึกษา
ระยะเวลาการเก็บท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสด ต ารับที่มีระยะเวลาการเก็บท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ ได้
นานที่สุด คือ ต ารับที่ 2 รองลงมา ต ารับที่ 1 และต ารับที่ 3 ตามล าดับ และผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก พบว่าต ารับที่ 2 รสกาแฟ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.13  

ค าส าคัญ : ต ารับท๊อฟฟ่ีสมุนไพร  ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
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Abstract 
The development of fresh herbal toffee for decreasing alcohol levels by the study of 

toffee recipes.  To compare the alcohol level before and after eating toffee. And to study 
the satisfaction of consumers to fresh herbal toffee for decreasing alcohol levels.  The user 
group were, the people who had alcohol levels over 50 mgs. Then re-arranged from the 
most to least.  They selected 30 persons in 2017, 2018 New Year Festivals and Songkran 
Festivals.  There were 4 periods with a total of 120 persons. The research tool was the fresh 
herbal toffee decreasing alcohol levels and satisfaction questionnaire.  The analysis statistics 
were mean, percentage and standard deviation. 

The results found that, the rate of alcohol decrease 17.72 mg. The lower was the  3rd 
recipe 9.19 mgs and the lowest was the 1st recipe 6.34 mgs. And the result of best maintain 
herbal in the toffee was the 2nd recipe, then the 1st recipe and the last was the 3rd recipe.  
The consumers top satisfaction was the 2nd recipe with coffee flavor at 4.13 

Keyword :  toffee herbs fresh , decreases alcohol quantity in the body 

1. บทน า
ในปัจจุบันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในคนไทยนั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้น อีกทั้งยังได้มีการก่อเกิด

นักดื่มหน้าใหม่มากขึ้น ซึ่งตามรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2554 นั้น
พบว่า ความชุกของนักดื่มไทยในกลุ่มประชากรผู้ใหญ่เท่ากับร้อยละ 31.5 หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากร
ไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในภูมิภาคที่มีความชุกของนักดื่มทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่นนั้นพบว่า 
ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีความชุกสูงที่สุดหรือเท่ากับ ร้อยละ 39.4 ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์นั้น ไม่เพียงแต่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ร่างกายของผู้ดื่มเท่านั้น ยังก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ชุมชน 
ครอบครัว และสังคม ผ่านการมึนเมา และการเสพติด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาได้โดยฉับพลันและแบบเรื้อรัง [1]  

ซึ่งกระบวนการของการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายนั้น เมื่อมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่
ร่างกาย แอลกอฮอล์จ านวนเล็กน้อยจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากและหลอดอาหารอีกส่วนหนึ่งราว 20% 
จะถูกเผาผลาญไปพร้อมกับอาหารในกระเพาะ ส่วนที่เหลือจ านวนมากจะไหลผ่านล าไส้เล็ก และถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว กระแสเลือดจะน าแอลกอฮอล์แพร่กระจายไปทั่วร่างกาย หากรับประทานอาหารมา
ก่อน แอลกอฮอล์จะใช้เวลา  1-6 ชั่วโมง จึงจะดูดซึมไปถึงระดับสูงสุดในเลือด แต่ถ้าดื่มเหล้าในขณะท้องว่าง 
แอลกอฮอล์จะใช้เวลาดูดซึมสู่ระดับสูงสุดในเลือดเพียง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง แอลกอฮอล์จะออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง ท าให้เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด สายตาพร่ามัว ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง ตัดสินใจ
ช้าและผิดพลาดได้ง่ายข้ึน การควบคุมอารมณ์ผิดปกติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ผลกระทบของการดื่มจะแตกต่างกัน
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ไป ขึ้นอยู่กับเพศ วัย และขนาดของร่างกาย หากดื่มในปริมาณที่เท่าๆ กัน โดยเฉลี่ยเพศหญิงจะมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  แอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกก าจัดโดยตับเป็น
ส่วนใหญ่ ประมาณ 95  เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือถูกขับออกทางลมหายใจ ปัสสาวะ เหงื่อ อุจจาระ น้ านม และ
น้ าลาย ตับจะท าหน้าที่ก าจัดพิษของแอลกอฮอล์อย่างช้าๆ  ต้องใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง เพ่ือจัดการกับ
แอลกอฮอล์เพียง 45 ซีซี ในวิสกี้ 1 แก้ว 

จากปัญหาการดื่มสุราสู่ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจากตามรายงาน 
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ .ศ. 2554 นั้นท าให้ทราบว่า การดื่มสุราแล้วขับ
ยานพาหนะของนักดื่มไทยนั้น พบเห็นได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะภูมิภาค ภาคเหนือ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนของการ
ดื่มแล้ว ขับขี่ยานพาหนะในนักดื่มผู้ใหญ่สูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 54.5 และจากสถิติคดีอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกในภาคเหนือ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ยวดยานพาหนะนั้นเป็นสาเหตุ
ส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 นั้นมีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการเมาสุราถึง 
7,536 คดี [2] การดื่มสุราก่อนการขับขี่ยานพาหนะท าให้ผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์
ซึ่งส่งผลไปทางโทษมากกว่ามีการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในลักษณะอาการมึนเมาซึ่งก่อให้เกิดการขาดความ
ยับยั้งชั่งใจ การตัดสินใจช้าลง ความสามารถของสายตาลดลงซึ่งล้วนแล้ว แต่ก่อให้เกิดโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง
กว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการก าหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดส าหรับผู้ขับขี่
ไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในกฏกระทรวงฉบับที่  16 (พ.ศ. 2537) ตามความในพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถ้าพบความเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดนั้น ให้ถือ
ว่าผู้ขับขี่นั้นเมาสุรา ซึ่งได้มีการก าหนดโทษของผู้ขับขี่เมาสุรา ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ. 2550 
ฉบับที่  7 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มาตรา 11 ให้เพ่ิมเติม มาตรา 
160 ตรี แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ว่า ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 43 (2) หรือเมาแล้วขับต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน  หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะรวมถึงการลดอุบัติเหตุที่ล้วนแล้ วแต่จะท าให้
เกิดผลเสียซึ่งต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือการเมาแล้วขับ จึงได้มีความพยายามจากหลาย
ฝุาย เพ่ือให้เกิดการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณ
เอทิลแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เลือด ปัสสาวะ ในช่วงเวบาก่อนและหลังการออกก าลังกาย จากผลการศึกษา
พบว่า การขจัดแอลกอฮอล์ตกค้างของร่างกายจากการตรวจจากลมหายใจระหว่างการออกก าลังกายและการที่
ไม่ได้ออกก าลังกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 [3]  

นอกเหนือจากการออกก าลังกายเพ่ือลดปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว ยังมีการศึกษาการลดปริมาณ
แอลกอฮอล์โดยใช้สมุนไพรไทยพ้ืนบ้านเพ่ือลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย [4] ,  [5], [6]    จากการศึกษา
เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด สมุนไพรรางจืดต่อการลดของกลุ่มอาการเนื่องจากการขาดยาและการ
เปลี่ยนแปลงการท างานของระบบประสาทในหนูที่เหนี่ยวน าให้ติดแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้
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สมุนไพรรางจืดในการทดลองกับหนูขาวติดสุราเพศผู้ น้ าหนัก 180-200 กรัม โดยกลุ่มท่ีเป็นหนูติดสุราจะได้กิน
สุราผสมน้ าตาล 21 วัน โดยหนูจะถูกเหนี่ยวน าให้เกิดอาการขาดสุรา หลังจากนั้นปูอนสารสกัดสมุนไพรรางจืด
ในขนาด 2, 5 และ 10 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อเนื่อง 14 วัน ผลการศึกษาพบว่าการใช้สมุนไพร
รางจืดในการทดลองกับหนูขาวติดสุราเพศผู้ โดยการให้สารสกัดจากสมุนไพรรางจืดต่อเนื่อง 14 วัน พบว่า
อาการขาดสุรา โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าและเซลล์ประสาทที่ถูกท าลายในสมองส่วนมีโซลิมบิคของหนูขาวลดลง
เมื่อได้รับสารสกัดสมุนไพรรางจืดอย่างต่อเนื่อง 14 วัน[7]   
 นอกจากนี้สมุนไพรไทย จ านวนมากมีสรรพคุณในการแก้เมา ที่ใช้กันมานานในอดีต  เป็นต้นว่า ใบ
รางจืด ขิง สะระแหน่ ดอกค าฝอย ใบย่านาง ใบกระเพรา น้ ามะนาว ลูกใต้ใบ เป็นต้น รวมทั้ง น้ าผึ้ง กาแฟ ชา 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ที่กล่าวมาจะน ามารับประทานด้วยวิธีการต้ม แล้วดื่ม  ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สะดวกส าหรับ
คนเมา และอาจจะเกิดอันตรายได้[8]   
          สาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยท ามีความสนใจที่จะน าสมุนไพรชนิดต่างๆ มาท าเป็นทอฟฟ่ีที่สามารถลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย และสะดวกในการรับประทาน  จึงมาเป็น การพัฒนาทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยผู้วิจัย ต้องการจะศึกษาว่าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดจะช่วยให้ผู้ที่เมาเหล้า ที่บริโภคทอฟฟ่ี
สมุนไพรสด มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลดลงมากน้อยเพียงใด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาต ารับในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่เหมาะสม  
2.2  เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ

แอลกอฮอล์ในร่างกาย 
2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์

ในร่างกาย 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
   3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                     ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วง
เทศกาลต่างดังนี ้
                     ช่วงเทศกาลปีใหม่       ปี พ.ศ. 2560   จ านวน 50   คน 
                     ช่วงเทศกาลสงกรานต์   ปี พ.ศ. 2560   จ านวน 50   คน 
                     ช่วงเทศกาลปีใหม่       ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 50   คน 
                     ช่วงเทศกาลสงกรานต์   ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 50   คน 
                     จ านวน   4 ช่วง                            รวมจ านวน 200  คน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัม
ขึ้นไป แล้วน ามาจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย   คัดเลือกมาช่วงละ 30 คน ดังนี้ 
                     ช่วงเทศกาลปีใหม่       ปี พ.ศ. 2560   จ านวน 30   คน 
                     ช่วงเทศกาลสงกรานต์   ปี พ.ศ. 2560   จ านวน 30   คน 
                     ช่วงเทศกาลปีใหม่       ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 30   คน 
                     ช่วงเทศกาลสงกรานต์   ปี พ.ศ. 2561   จ านวน 30   คน 
                     จ านวน   4 ช่วง                           รวมจ านวน  120  คน 
                     ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 3.2  ตัวแปรที่ศึกษา 

 3.2.1 เพ่ือศึกษาต ารับในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่
เหมาะสม  

           ตัวแปรต้น        ต ารับที่ 1   ต ารับที่ 2   ต ารับที่ 3 
  ตัวแปรตาม       การจับตัวของส่วนผสมเป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 
  ตัวแปรควบคุม   ระยะเวลาในการกวน 15 นาท ี อุณหภูมิของความร้อน 70 องศาเซลเซียส 

           3.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

  ตัวแปรต้น        ต ารับที่ 1   ต ารับที่ 2   ต ารับที่ 3  
  ตัวแปรตาม       ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
  ตัวแปรควบคุม   ระยะเวลาในการบริโภคทอฟฟ่ีทุก 10 นาท ี ต่อ 1 เม็ด เป็นเวลา 50 นาท ี  
จ านวน 5 เม็ด ใช้เครื่องเปุาแอลกอฮอล์ SafetyDrink AL-Test-B 
           3.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย 

ตัวแปรต้น         ต ารับที่ 1   ต ารับที่ 2   ต ารับที่ 3 
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  ตัวแปรตาม        ความพึงพอใจ 
  ตัวแปรควบคุม    แบบสอบถาม  จ านวนผู้บริโภค  120  คน  ทอฟฟ่ีสมุนไพรสดทั้ง 3 สูตร 
แต่ละสูตรมี 3 รส ได้แก่ กาแฟ โกโก้ ใบเตย 
 3.3  เนื้อหา 

3.3.1 ในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย จะใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณใน
การลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้ดี  ได้แก่  ใบรางจืด  สะระแหน่ ขิง  ถั่วลิสง และส่วนผสมอ่ืนๆ ที่มี
สรรพคุณในการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ได้แก่ น้ าผึ้ง และส่วนผสมที่เพ่ิมรสชาติ  ได้แก่  กาแฟ โกโก้ 
ใบเตย รวมทั้ง แบะแซ ที่ช่วยท าให้ส่วนผสมจับตัวเป็นทอฟฟ่ี  แล้วน ามาพัฒนาต ารับของทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ได้ดังนี้ 
 ต ารับที่ 1  ใบรางจืด :  สะระแหน่ : ขิง : ถั่วลิสง : น้ าผึ้ง : แบะแซ : กาแฟ (โกโก้ ใบเตย) 
   1/3 ถ้วยตวง  :  1/3 ถ้วยตวง : 1/3 ถ้วยตวง :  2  ถ้วยตวง  :  10 ช้อนโต๊ะ  :  9 ช้อนโต๊ะ  : 1  ช้อนโต๊ะ 
  ต ารับที่ 2  ใบรางจืด :  สะระแหน่ : ขิง : ถั่วลิสง : น้ าผึ้ง : แบะแซ : กาแฟ (โกโก้ ใบเตย) 
   1/2 ถ้วยตวง  :  1/3 ถ้วยตวง : 1/3 ถ้วยตวง :  2  ถ้วยตวง  :  10 ช้อนโต๊ะ  :  9 ช้อนโต๊ะ  : 1  ช้อนโต๊ะ 

ต ารับที่ 3  ใบรางจืด :  สะระแหน่ : ขิง : ถั่วลิสง : น้ าผึ้ง : แบะแซ : กาแฟ  (โกโก้ ใบเตย) 
   1/3 ถ้วยตวง  :  1/3 ถ้วยตวง : 1/2 ถ้วยตวง :  2  ถ้วยตวง  :  10 ช้อนโต๊ะ  :  9 ช้อนโต๊ะ  : 1  ช้อนโต๊ะ 

3.3.2  ในการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคที่เมาเหล้า  จะใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมขึ้นไป   แล้วน ามาจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย   คัดเลือกมา 120 
คน ซึ่งไม่สามารถถ่ายรูปหรือระบุชื่อได้ เป็นผู้ทดสอบท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสด โดยวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อน
บริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสด จดบันทึกค่าไว้ จากนั้นให้บริโภคท๊อฟฟ่ีครั้งละ 1 เม็ด(10 กรัม) ต่อ เวลา 10 นาที 
จ านวน 5 เม็ด ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที  จากนั้นท าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจากการเปุา 
หลังบริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสด 10 นาที 
 3.4  ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้  ได้ด าเนินการในปีการศึกษา  2560-2561   
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4. สมมติฐานการวิจัย 
4.1  ต ารับที่ท าให้ส่วนผสมต่างๆ เป็นเม็ดท๊อฟฟ่ี  คือ ต ารับที่ 1   ต ารับที่ 2  และต ารับที่ 3    

              4.2 ปริมาณแอลกอฮอล์หลังบริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายน้อยกว่า
ก่อนบริโภค 

4.3  ผู้บริโภคมีความพึงใจต่อการบริโภคท๊อฟฟ่ีสมุนไพรลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย มีระดับ
ความพึงพอใจมาก 
 
5. วิธีการวิจัย 

มีข้ันตอนในการศึกษาดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  เพ่ือศึกษาต ารับในการท าท๊อฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่ 
วิธีการทดลอง 
1. เตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ใบรางจืด ขิง ใบสะระแหน่ โดยล้างให้สะอาด แล้วน าโขลกให้ละเอียด 

          2. จากข้อ 1 เตรียมตามต ารับที่ 1 
               ต ารับที ่1  ใบรางจืด :  สะระแหน่ : ขิง : ถั่วลิสง : น้ าผึ้ง : แบะแซ : กาแฟ (โกโก้ ใบเตย) 
1/3 ถ้วยตวง  :  1/3 ถ้วยตวง : 1/3 ถ้วยตวง :  2  ถ้วยตวง  :  10 ช้อนโต๊ะ  :  9 ช้อนโต๊ะ  : 1  ช้อนโต๊ะ 

3. โดยแบ่งส่วนผสมออกเป็น 2 ส่วน  
                ส่วนที่ 1 
                สูตรที ่1  ใบรางจืด :  สะระแหน่ : ขิง  : น้ าผึ้ง : แบะแซ  
                1/3 ถ้วยตวง  :  1/3 ถ้วยตวง : 1/3 ถ้วยตวง : 3 ช้อนโต๊ะ  :  2 ช้อนโต๊ะ   
                ลงในกระทะทองเหลือง แล้วกวนด้วยใบพาย  เติมน้ าผึ้ง แบะแซ กวนให้เข้ากันจนเหนียว  เริ่ม
ปั้นให้เป็นเม็ด แล้วพักไว้ 

เตรียมส่วนผสมส่วนที่ 2    
ถั่วลิสง : น้ าผึ้ง : แบะแซ : กาแฟ (โกโก้ ใบเตย) 2  ถ้วยตวง :  7  ช้อนโต๊ะ :  3 ช้อนโต๊ะ : 1  
ช้อนโต๊ะ   ลงในกระทะทองเหลือง แล้วกวนด้วยใบพาย 

4. น าส่วนผสมในส่วนที่ 2 มาห่อปั้น ในส่วนที่ 1 จะได้ทอฟฟ่ีสมุนไพรสด 
5. ห่อด้วยถุงร้อน และกระดาษแก้วชั้นนอก 
6. ท าอย่างเดิม แต่เปลี่ยนการท าเป็นต ารับที่ 1 , 2, 3 และรสชาติ 
7. น าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่ท าขึ้น ไปตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่จะ

ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า    พระนครเหนือ  ปราจีนบุรี  พบว่า ไม่พบจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค 
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ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย 

วิธีท าการทดลอง 
          วัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนบริโภค โดยเครื่องเปุาแอลกอฮอล์ SafetyDrink AL-Test-B จดบันทึกค่า
ไว้ จากนั้นให้บริโภคทอฟฟ่ีครั้งละ 1 เม็ด ต่อ เวลา 10 นาที จ านวน 5 เม็ด ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที  
จากนั้นท าการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจากการเปุา แต่ละต ารับจะทดสอบกับคนดื่มแอลกอฮอล์ 3 คน 

ขั้นตอนที่  3 เพ่ือศึกษาระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
วิธีท าการทดลอง 

           น าทอฟฟ่ีสมุนไพรสด แต่ละต ารับ  มาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียส  จากนั้นสังเกตสี  
กลิ่น  รสชาติ  ว่ามีกลิ่นเหม็นหืนหรือไม่  ถ้ามีกลิ่นเหม็นหืน  แสดงว่าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดเสีย  ท าการบันทึก
ระยะเวลาที่เก็บได้  ท าอย่างนี้ซ้ า 3  ครั้งในแต่ละต ารับ  บันทึกผลการทดลอง  
 ขั้นตอนที่ 4 
           น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปให้ผู้บริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
จ านวน 120 คน ท าการประเมิน โดยให้บริโภคท้ัง 3 ต ารับ ต ารับละ 3 รสชาติ แล้วให้เลือกต ารับใดต ารับหนึ่ง 
และรสชาติที่ชอบ น าค่าที่ได้มาค่าเฉลี่ย เพ่ือสรุปผลการประเมินต่อไป 
 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
         ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 
 
 7. ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1  เพื่อศึกษาต ารับในการท าทอฟฟี่สมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายท่ี 
เหมาะสม 
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ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะของส่วนผสมที่จับตัวกันเป็นเม็ดทอฟฟ่ีสมุนไพรลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
ต ารับต่างๆ 

 
 จากตารางผลการทดลองที่ 1 ผลการศึกษาต ารับในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์
ในร่างกาย ทั้ง 3 ต ารับ ส่วนผสมจับตัวกันเป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ต ารับที่ 1                              ต ารับที่ 2                                      ต ารับที่ 3 

รูปที่ 1 แสดงทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ต ารับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ารับ ลักษณะการจับตัวกันเป็นเม็ดทอฟฟี่ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ต ารับที่ 1 ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ต ารับที่ 2 ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ต ารับที่ 3 ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 

ส่วนผสมจับตัวกัน 
เป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 
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ขั้นตอนที่ 2  
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟี่สมุนไพรลดปริมาณแอลกอฮอล์
ในร่างกาย ของคนทั้ง 120 คน  ทั้ง 3 ต ารับ 
 

ต ารับ 
ที่ 

 
ปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนทดลอง  
มิลลิกรัม (mg) จ านวน 4 ช่วง 

 
ปริมาณแอลกอฮอล์หลังทดลอง 
มิลลิกรัม (mg) จ านวน 4 ช่วง 

ปริมาณแอลกอฮอล ์
ที่หายไป 

มิลลิกรัม (mg)  

X  1 2 3 4 X  1 2 3 4 X  
1 110.80 110.70 112.00 110.90 111.10 104.74 104.76 104.74 104.78 104.76           6.34 

2 51.50 52.00 53.60 54.00 52.78 38.06 38.06 38.06 38.06 38.06 14.72 

3 110.90 111.40 110.60 111.80 111.18 102.58 102.62 102.58 102.67 102.61 9.19 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลของปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายของคนทั้ง 120 คน โดยเฉลี่ย พบว่า ต ารับที่ 2 มีปริมาณแอลกอฮอล์หายไปมากที่สุด 
คือ 14.72 มิลลิกรัม (mg) รองลงมา ต ารับที่ 3 9.19 มิลลิกรัม (mg) และต ารับที่ 1 6.34 มิลลิกรัม (mg) 
ตามล าดับ 
 
ปริมาณแอลกอฮอล์  มิลลิกรัม (mg) 
 
 
 
 
 
 
 
          1                2               3          
                          ต ารับทอฟฟี่ 
รูปที่ 2  กราฟแสดงค่าเฉลี่ยปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรลดปริมาณ 
          แอลกอฮอล์ในร่างกาย ของคนทั้ง 120 คน  ทั้ง 3 ต ารับ 
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รูปที่ 3 แสดงการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย  
 

ขั้นตอนที่  3 เพ่ือศึกษาระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลศึกษาระยะเวลาการเก็บทอฟฟี่สมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

ต ารับที ่ ระยะเวลาที่เก็บได้(วัน) เฉลี่ย (วัน)  

X  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 

ต ารับที่ 1 6 6 6 6 
ต ารับที่ 2 7 8 6 7 

ต ารับที่ 3 4 5 6 5 
จากตารางที่  4.3  ผลศึกษาระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

ต ารับที่มีระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์   ได้นานที่สุด คือ  ต ารับที่ 2  รองลงมา 
ต ารับที่ 1 และต ารับที่ 3  ตามล าดับ 

 
ระยะเวลาที่เก็บได้ (วัน) 

 
 
 
 
 
 
 

ต ารับท๊อฟฟ่ี 
รูปที่ 4 แสดงผลศึกษาระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
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ขัน้ตอนที่ 4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย  
ตารางท่ี 4.4  แสดงผลศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคทอฟฟี่สมุนไพรสดลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย 

ต ารับที ่ ระดับความพึงพอใจ 

X  

S.D 
 

1.  4.12 (มาก) 0.31 

2.  4.13(มาก) 0.32 

3.  4.11(มาก) 0.41 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.12(มาก) 0.35 

จากตารางที่  4.4  ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรลดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในร่างกาย โดยรวม ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.12  เมื่อพิจารณาแต่ละ
ต ารับ พบว่าต ารับที่ 2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.13 (มาก) รองลงมาคือต ารับที่ 1 เท่ากับ 4.12 
(มาก) และต ารับที่ 3 เท่ากับ 4.11(มาก)  ตามล าดับ 
 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ต ารับทอฟฟ่ี 

 
รูปที่ 5   แสดงผลศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณ 
           แอลกอฮอล์ในร่างกาย 
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รูปที่ 6 แสดงทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาต ารับในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่ างกาย ทั้ง 3 ต ารับ

ส่วนผสมจับตัวเป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี 
2. ผลของปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ใน

ร่างกายของคนทั้ง 120 คน โดยเฉลี่ย พบว่า ต ารับที่ 2 มีปริมาณแอลกอฮอล์หายไปมากที่สุด คือ 14.72 
มิลลิกรัม (mg) รองลงมา ต ารับที่ 3   9.19 มิลลิกรัม (mg)  และต ารับที่ 1   6.34   มิลลิกรัม (mg)  
ตามล าดับ และต ารับที่มีระยะเวลาการเก็บทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์   ได้นานที่สุด คือ  ต ารับ
ที่ 2  รองลงมา ต ารับที่ 1 และต ารับที่ 3  ตามล าดับ  

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคทอฟฟ่ีสมุนไพรลดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ร่างกาย โดยรวม ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.12  เมื่อพิจารณาแต่ละต ารับ พบว่าต ารับ
ที่ 2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.13 (มาก) รองลงมาคือต ารับที่ 1 เท่ากับ 4.12 (มาก) และต ารับที่ 
3 เท่ากับ 4.11(มาก)  ตามล าดับ  

8. อภิปรายผลการวิจัย
1. การท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ทั้ง 3 ต ารับ ส่วนผสมจับตัวเป็นเม็ด

ทอฟฟ่ีได้ดี  เพราะว่าส่วนผสมส่วนใหญ่ ผ่านขบวนการปั่นละเอียด รวมทั้งน้ าผึ้ง เป็นตัวประสานได้ดี และแบะ
แซ ท าให้ส่วนผสมจับตัวเป็นเม็ดทอฟฟ่ีได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย[9]  ได้ศึกษาพันธุ์มะม่วงและปริมาณแบะ
แซที่เหมาะสมในการผลิตทอฟฟ่ีมะม่วง พบว่า ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ ค่าสี ค่าความยืดหยุ่น และคะแนน
ความชอบของทอฟฟ่ีที่ท ามาจากมะม่วงทั้ง 2 พันธุ์ไม่แตกต่างกัน  แต่เนื่องจากมะม่วงแก้วเป็นมะม่วงที่มีอยู่
แพร่หลายในฤดูกาล ผลผลิตล้นตลาด ราคาถูก และรับประทานสดไม่หมด จึงน ามาผลิตเป็นท๊อฟฟ่ีมะม่วง 
ส่วนการศึกษาแบะแซที่เหมาะสมในการผลิตท๊อฟฟ่ีมะม่วง แปรปริมาณแบะแซร้อยละ 10, 15 และ 20 ของ
น้ าหนักท๊อฟฟ่ีมะม่วง ซึ่งพบว่าแบะแซท่ีมากขึ้นไม่ทีผลต่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้  ค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่สี
เหลืองของท๊อฟฟ่ีมะม่วง เมื่อน าตัวอย่างมาทดสอบทางประสามสัมผัส ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบท๊อฟฟ่ี
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มะม่วงที่มีการปรับปริมาณแบะแซร้อยละ 10 ของน้ าหนักท๊อฟฟ่ีมากที่สุด ให้คะแนนสีเหลือง ความชอบด้าน
ความเหนียว ความชอบด้านความแข็งขณะเคี้ยว และความชอบโดยรวมมากท่ีสุด 

2. ต ารับที่ 2 มีปริมาณแอลกอฮอล์หายไปมากท่ีสุด คือ 14.72  มิลลิกรัม (mg)  เพราะว่าต ารับที่ 2 มี
ส่วนผสมของใบรางจืดมากที่สุด ใบรางจืดมีสรรพคุณในการชะล้างแอลกอฮอล์ออกจากล้างกาย  และยังมี
ส่วนผสมอ่ืนๆ อีก แต่ละชนิดมีสรรพคุณ ในการชะล้างแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
[10]   ได้ศึกษาผลของการดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืดต่อการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ซึ่งเป็นการวิจัย
โดยการทดลองเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด ก่อนการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยน้ าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด ก่อนการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของกลุ่มตัวอย่างชายไทยอายุระหว่าง 
20-30 ปี จ านวน 30 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องท าการทดลอง 2 แบบ อย่างละครั้ง โดยมีระยะห่างกัน 4 วัน
ขึ้นไป การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองโดยโปรแกรม SPSS เปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของผลการทดลอง
ทั้งสองกลุ่มโดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าความเชื่อมั่น ผลการวิจัยมีดังนี้  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัคร
เพศชาย จ านวน 30 คน ทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบกัน ซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบ
รางจืด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67.74 mg%  ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 58.58 mg% ซึ่งถือได้ว่ามีจ านวนปริมาณเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ลดลง ค่าเฉลี่ยต่ าสุดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดที่ 61.25 mg% และ 73.38 mg%  
ตามล าดับ  และค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดที่ 50.75 
mg% และ 64.38 mg%  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ดื่มน้ า
สกัดจากใบรางจืด มีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ดื่มน้ าสกัดจากใบรางจืด  โดยใช้ความเชื่อมั่นที่ 
95% 

3. ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ 4.12  เมื่อพิจารณาแต่ละสูตร พบว่าต ารับที่ 2 มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือต ารับที่ 1 และต ารับที่ 3 ตามล าดับ เพราะว่าต ารับที่ 2 มีปริมาณใบ
รางจืดมาก ท าให้ไปลดกลิ่นของสะระแหน่ และขิง ท าให้บริโภคได้ง่าย  และยังมีความหอมของกลิ่นต่างๆ  
สอดคล้องกับงานวิจัย [11]  ได้ท าการพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน:ลดการอักเสบและดับกลิ่นปาก  ผล
ส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและจากการส ารวจตลาดและห้างสรรพสินค้าท าให้ทราบข้อมูลและน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาลูกอมสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน น าข้อมูลที่ได้รับมาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการท า
ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร พบว่า ลูกอมชนิดแข็งแบบผสมเนื้อผลไม้(เนื้อบ๊วย)  ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ
สูตร น้ าชะเอมเทศ และกานพลู 20:10 กรัม มากที่สุด ,ลูกอมชนิดแข็งแบบสอดไส้(สอดไส้ซอสมะนาว)  ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบสูตรน้ าเก็กฮวย และขิง 20:15 กรัม มากที่สุด และลูกอมชนิดแข็งแบบม้วน ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบสูตรน้ าใบฝรั่ง และมะตูม 60:40 กรัม มากที่สุด ซึ่งในแต่ละสูตรที่ผู้ทดสอบเลือก
นั้นมีคุณลักษณะที่ดีเนื้อละเอียด เนียนคงรูป ไม่เยิ้ม เนื้อค่อนข้างแข็ง มีกลิ่น รสชาติสมุนไพรไม่มีกลิ่นฉุน 
จากนั้นน าไปทดสอบคุณภาพทางกาย พบว่าลูกอมชนิดแข็งแบบผสมเนื้อผลไม้(เนื้อบ๊วย) : น้ าชะเอมเทศ และ
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กานพลู  สูตร 20:10  กรัม มีสีน้ าตาลเข้มค่อนข้างคล้ า, ลูกอมชนิดแข็งแบบสอดไส้(สอดไส้ซอสมะนาว) : น้ า
เก็กฮวย และขิง  สูตร  20:15 กรัม มีสีออกเหลืองใสมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับลูกอมชนิดแรกที่ได้กล่าวไป  , 
ลูกอมชนิดแข็งแบบม้วน : น้ าใบฝรั่ง และมะตูม สูตร 60:40 กรัม สีเขียวจากใบฝรั่งและสีเหลืองน้ าตาลจาก
มะตูม  คุณภาพทางจุลินทรีย์ พบว่า จากการศึกษาอายุการเก็บรักษา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ลูกอมสมุนไพร มี
ความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ลูกกวาดและทอฟฟ่ี (มผช. 265/2547) 
และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคมีความพอใจในลูกอมสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน : ลดการ
อักเสบและดับกลิ่นปากระดับความชอบปานกลาง  
 
9. ข้อเสนอแนะ  
     9.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ เนื่องจากร่างกายมีปริมาณน้อยลงจากการบริโภคทอฟฟ่ี  
2. เป็นแนวทางในน าสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทอฟฟ่ี เพ่ือลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย           

      9.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป 
          1. ควรศึกษาการน าสมุนไพรชนิดอื่นๆ มาทดลอง 
 2. ควรหาวิธีในการท าทอฟฟ่ีสมุนไพรสดลดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายวิธีอ่ืนๆ 
 3. ควรศึกษาระยะเวลาในการลดปริมาณของแอลกอฮอล์ของสมุนไพรแต่ละชนิด         
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การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ด้วยวิธีวงจรพัฒนาคุณภาพในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

INFOGRAPHIC MEDIA DEVELOPMENT USING DEMING CYCLE IN  
CLOUD COMPUTING SUBJECT FOR INCREASING STUDENT ACHIEVEMENT 

 

พรชัย  รอดเจริญ1  ศิริพร  ไชยรุ่งเรือง  2ภัททชฎา  ค าพวง3  ธนโชติ ศรีจันทร์อิน4 
Pornchai Rodcharoen1  Siriporn Chairungruang2  Phatthachada Kumpoung3  Thanachot Srichanin4 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีวงจรพัฒนา
คุณภาพในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิก
วิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน
เรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลกลุ่ม

เมฆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent)  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 34.55 เมื่อรับชมอินโฟกราฟิกวิชาการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆเป็นจริงโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โดยผลการประเมินความพึงพอใจ  
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.43, S.D. = 0.63)  
 
ค าส าคัญ : อินโฟกราฟิก แอนิเมชัน วงจรพัฒนาคุณภาพ การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
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Abstract 
 This research aimed to study’s learning student achievement and to find out the 
satisfaction of the students toward the infographic of the Cloud Computing subject. The 
sample group were 22 people of second year undergraduate students in Business Computer 
Program, Thonburi Commercial College. The tools used in this research were a pre-test, 
post-test and the satisfaction assessment form to the infographic of the Cloud Computing 
subject. The statistics used to analyze data were average ( ), standard deviation (S.D.) and t-
test for dependent sample. 
 The finding revealed that learning achievement increased by 34.55 percent when 
infographic of the Cloud Computing subject were used. It was significantly at 0.5. The overall 
students’ satisfaction toward the infographic was at a good level. (  = 4.43, S.D.=0.63) 
 
Keywords : Infographic, Animation, Deming Cycle, Cloud Computing 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 
4.0 ที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้การศึกษา ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากส าหรับการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการศึกษา 4.0 ของรัฐบาล และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความสนใจกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น
เป็นการเพ่ิมความสะดวกสะบาย และรวดเร็ว [1] ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0  
 แอนิเมชันอินโฟกราฟิกในปัจจุบันเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องด้วยผู้เรียนรับรู้ได้ทั้งภาพ และเสียงที่ท าให้ผู้เรียนสามารถจิตนาการได้มากกว่าการฟังบรรยายจากผู้สอน
เพียงอย่างเดียว [2] อีกทั้งสื่อที่อยู่ในรูปแบบแอนิเมชันอินโฟกราฟิกจะท าให้การสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม [3] จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียน การสอนในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาอินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆให้สูงขึ้น และหาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกในรายวิชาการประมวลผลบน
กลุ่มเมฆ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยวิธีวงจรพัฒนาคุณภาพในรายวิชาการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 

สมมติฐาน 
 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อรับชมอินโฟกราฟิกวิชาการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องใช้ในการจัดพัฒนากรอบแนวคิดต่อไปนี้ 
 แอนิเมชัน เป็นภาพกราฟิกทั้งสองมิติและสามมิติ เป็นกระบวนการที่น าภาพนิ่งแต่ละภาพมาเรียงต่อ
กันและแสดงผลทีละภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการแสดงผลของแอนิเมชั่นจะมีความเร็วด้วยอัตรา 24 
เฟรม/วินาที และวิธีการสร้างแอนิเมชั่นสามารถท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการน าเสนอ ได้แก่ 
แอนิเมชั่นแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame by Frame) และแบบทวีนแอนิเมชั่น (Tween Animation) [4] 
 อินโฟกราฟิก เป็นการน าข้อมูลที่เป็นลักษณะของภาพ เนื้อหา ตัวเลข ตัวอักษร ลายเส้น สัญลักษณ์ 
กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ มาร้อยเรียงและสรุป ให้ออกมาเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ที่
สามารถอธิบายข้อมูลทั้งหมด สรุปเป็นเรื่องราวที่สามารถเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว และชัดเจน จากเรื่องราว
ของภาพที่สวยงามที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยชั่วระยะเวลาอันสั้น 
และอาจไม่จ าเป็นขยายความเข้าใจอีก [5] และการน ารูปภาพมาใช้แสดง แทนเนื้อหาหรือข้อมูล เนื่องจาก
บางครั้งการ แสดงข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรเพียงอย่าง เดียวอาจไม่ท าให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ หรือ เกิด
ความไม่เข้าใจข้อมูลเนื่องมาจากความ ซับซ้อนและยุ่งยากของข้อมูล จึงมีการน าอินโฟกราฟิกเข้ามาใช้ในการ
สื่อสาร เพ่ือหวังผลให้ เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ [6] 
 วงจรพัฒนาคุณภาพ (Deming Cycle)  เป็นแนวคิดที่ให้ด าเนินการงานเป็นไปอย่างมีระบบและมี
เปูาหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง [7] วงจรพัฒนาคุณภาพสามารถเรียกได้ว่าเป็นวงจร PDCA ซึ่งมี
ขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอนประกอบไปด้วย [8] ขั้นตอนการวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนการวางแผน และ
การก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น 
โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนจะช่วยให้กิจการ
สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(Do) เป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้
ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท าการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจาก
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การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนการด าเนินงาน (Action) เป็นการพิจารณาผลที่ได้
จากการตรวจสอบซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือกรณีที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้
คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็น และกรณีที่ 2 ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้
ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ หรือเปลี่ยนเปูาหมายใหม่ เป็นต้น [9] 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบ
แนวความคิดด้วยได้น าวงจรการพัฒนาบริหารงานคุณภาพมาใช้รวมกับการเรียนการสอนซึ่งแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดอินโฟกราฟิกรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 จากภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดอินโฟกราฟิกรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆได้น าวงจรพัฒนา
บริหารงานคุณภาพประประยุกค์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนโดยวงจรมีการท างานดังนี้ 
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 1) การวางแผน (Plan) คณะผู้วิจัยได้วางแผนการท างานโดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนของรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆโดยได้เลือกหน่วยการให้บริการ Cloud Computing เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจจากผู้เรียน โดยได้รวบรวมเนื้อหาเพ่ือสร้างอินโฟกราฟิกให้เข้าใจง่ายและท าการวิเคราะห์เนื้อหาใน
การท าแบบทดสอบรูปแบบออนไลน์ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบทดสอบ และออกแบบสอบถามความพึง
พอใจอินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเพ่ือหาค่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ 
 2) การปฏิบัติ (Do) คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติในการน าเนื้อหาไปทดสอบในการ
วิจัยครั้งนี้โดยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน และให้นักศึกษารับชมอินโฟกราฟิกรายวิชาการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เรื่องการให้บริการ Cloud Computing เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน ให้ท าการคน
คว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากใบงาน และท าการทดสอบหลังเรียน 
 3) การตรวจสอบ (Check) คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบอินโฟกราฟิกรายวิชาการประมวลผลบน
กลุ่มเมฆจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับชมอินโฟกราฟิกและท าแบบทดสอบ  โดยตรวจสอบผ่านแบบ
ประเมินความพึงพอใจอินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีต่ออินโฟกราฟิก 
 4) การปรับปรุง (Action) คณะผู้วิจัยจะน าผลจากแบบทดสอบ และผลจากแบบประเมินความพึง
พอใจอินโฟกราฟิกรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ มาวิเคราะห์หาผลลัพท์ในการปรับปรุงครั้งต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 55 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จ านวน 22 คน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยส าหรับการพัฒนาอินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวิธีวงจรพัฒนาคุณภาพในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ได้แก่ 1) สื่ออินโฟกราฟิก รายวิชาการ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ หน่วยการให้บริการ Cloud Computing  2) แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
จ านวน 20 ข้อ และ  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบน
กลุ่มเมฆ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในรูปแบบการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 
หลังจากรับชมสื่ออินโฟกราฟิก และแบบประเมินพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิก วิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  351



ประมวลผลบนกลุ่มเมฆในรูปออนไลน์ผ่าน Google Form และเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
Google Classroom 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 1) วิเคราะห์คะแนนสอบด้วยค่าเฉลี่ยน ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคะแนนสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  
ผลการวิจัย  
 1. ผลการพัฒนาอินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาอินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาโดยผลของการพัฒนาสามารถแสดงตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ 
 1) หน้าจออินโฟกราฟิกการแนะน ารายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเป็นการแนะน า 

 
ภาพที่ 2 หน้าจออินโฟกราฟิกการแนะน ารายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

 
 2) หน้าจออินโฟกราฟิกการน าเสนอลักษณะการใช้งานของระบบ Cloud Computing ทั้ง 4 
ประเภท 

 
ภาพที่ 3 หน้าจออินโฟกราฟิกการน าเสนอลักษณะการใช้งานของระบบ Cloud Computing 
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 3) หน้าจออินโฟกราฟิกการน าเสนอการให้บริการของ Cloud Computing ทั้ง 3 ประเภท 

 
ภาพที่ 4 หน้าจออินโฟกราฟิกการน าเสนอการให้บริการของ Cloud Computing 

 
 4) หน้าจออินโฟกราฟิกการน าเสนอหลักการท างานของ Cloud Computing ทั้ง 4 ส่วน 

 
ภาพที่ 5 หน้าจออินโฟการน าเสนอหลักการท างานของ Cloud Computing 

 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆโดยคณะผู้วิจัยได้จัดท า
แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน และท าการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียนระหว่างการรับชม
อินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆในชั้นเรียนเพ่ือเปรียบเทียบ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.73 คิดเป็นร้อยละ 48.64 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ย 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 สรุปได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

คะแนน n  S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 22 9.73 8.59 
8.78 21 0.00 

หลังเรียน 22 16.64 0.81 

P<0.05 
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 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ เป็น
ผู้ชายร้อยละ 64 และผู้หญิงร้อย 36 โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี และด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านด้านโดยรายละเอียด
การประเมินแต่ละด้านเนื้อหาการน าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่ง
อยู่ในระดับ ดี สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 6 

 
ภาพที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการน าแอนิเมชันอินโฟกราฟิกเป็นสื่อ
การเรียนการสอน เนื่องด้วยผู้เรียนรับรู้ได้ทั้งภาพ และเสียงที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติม งานวิจัยนี้ได้พัฒนาอินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
วิธีวงจรพัฒนาคุณภาพในรายวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียนจ านวน 20 ข้อ และ
ท าการทดสอบก่อนเรียน และทดสอบหลังเรียนระหว่างการรับชมอินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
ในชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 9.73 คิดเป็นร้อย
ละ 48.64 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.64 คิดเป็นร้อยละ 83.18 สูงขึ้น
คิดเปน็ร้อยละ 34.55 สรุปได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อรับชมอินโฟ
กราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่ออินโฟกราฟิกวิชาการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โดยผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี และด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านด้าน
โดยรายละเอียดกระประเมินแต่ละด้านเนื้อหาการน าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี เนื่องจากมีความสะดวกในการรับชมวีดีโอและเนื้อมีความเข้าใจงาย ดังนั้นสรุป
ได้ว่าการพัฒนาอินโฟกราฟิก เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีวงจรพัฒนาคุณภาพสามารถน าไปใช้งาน
ได้จริงมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานวิจัยในอนาคตควรพัฒนาเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1) การน ารูปแบบวิธีการอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้รวมกับสื่ออินโฟกราฟิก 
 2) การจัดท าอินโฟกราฟิกให้อยู่ในรูปแบบของความจริงเสมือน (Virtual Reality) เพ่ือสร้างความ
สนใจและน่าตื่นเต้นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ 
DEVELOPMENT OF APPLICATION FOR DOOR LOCKING SYSTEM 

VIA BLUETOOTH SIGNAL 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ โดย               
แอปพลิเคชันดังกล่าวผู้ใช้สามารถสั่งให้เปิดหรือปิดกลอนไฟฟูา โดยเปิดแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและใส่
รหัสผ่านท าให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยแทนการใช้แม่กุญแจแบบธรรมดา และคณะผู้จัดท าได้
สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศ
ไทยจ านวน 30 คน  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า แอปพลิเคชันที่สามารถสั่งการเปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูา  ได้ตาม
ต้องการและสามารถดูประวัติการเปิด-ปิดประตูย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานสามารถ Register เพ่ือให้ได้ Username 
และ Password ส าหรับการ Login นอกเหนือจากนี้ผู้ใช้สามารถ Change Password ได้แต่หากเกิดกรณี
ฉุกเฉินเช่น โทรศัพท์หายหรือแบตเตอร์รีหมดผู้ใช้งานสามารถใส่รหัสผ่านเปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ด้วย 
Keypad และผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ค่าความพึงพอใจรายด้านเรียงล าดับจากมากถึงน้อยดังนี้ 
การออกแบบแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 การใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าค่าความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
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Abstract 
The objective of this research were to develop an application for a Bluetooth 

enabled door locking system. Using such as application, users can lock or unlock the 
electronic locking system by opening the application on their smartphone and entering their 
password, which is more convenient safer than traditional locking systems. The researchers 
had created the questionnaires to evaluate the satisfaction of 30 users from the Electricity 
Generating Authority of Thailand. 

It was found that the application was usable for locking and unlicking the electronic 
locking system on demand and was able to search for lock-unlock history, Users could 
register to get the username and password for login and they can also change their 
password whenever they prefer. In case of emergency like loss of phone or dead battery, 
users could unlock using the built in keypad. 

Keywords : Microcontroller, Arduino Broad, application, door locking system

บทน า 
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมี

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและนวัตกรรมขึ้นอย่างมากมาย โดยการแนวทางในการออกแบบและพัฒนาได้น าเอา
ความสามารถของเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาให้แอปพิเคชั่นและนวัตกรรมสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นล าดับท าให้เห็นได้ว่า เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทช่วยอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจ าวันนั้นท าได้หลากหลายตามแต่
ความต้องการของผู้ใช้ ดังค ากล่าวที่ว่ายุคนี้เป็นยุคของ อินเทอร์ออฟซิง ( Internet of Things) หรือ ไอโอที 
(IoT) นั่นเอง ยุคไอโอที เป็นยุคที่น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนวคิดของ IoT นั้นได้ถูกคิดค้นโดย Kevin Ashton เมื่อปี ค.ศ.1999 เริ่มจาก
เทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID)  ซึ่งเป็นระบบที่น าเอาคลื่นวิทยุมาใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด [1] ต่อมาเทคโนโลยี ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจึงท าให้เกิดนวัตกรรมที่คอยอ านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ
เทียบเคียงกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นจ านวนมาก เช่น การลักทรัพย์ การบุกรุก
ที่พักอาศัย หรือการท าร้ายร่างกาย ท าให้การปูองกันตัวเองจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดย ไม่คาดคิดเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะการบุกรุกที่พักอาศัยการเลือกใช้วิธีการที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดคือ การล็อกประตู หน้าต่าง ให้
แน่นหนา แต่ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่เจ้าของที่พักอาศัยหลงลืมหรือท าลูกกุญแจสูญหาย โดยตั้งใจหรือไม่ก็
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ตามผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆ หรือในบางครั้ง แม่กุญแจที่ล็อกประตูถูกท าลาย
โดยผู้บุกรุก ที่ต้องการโจรกรรมสิ่งของมีค่าต่างๆ ในที่พักอาศัยได้ ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้เริ่มศึกษางานวิจัยระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และงานวิจัยชุด
ควบคุมเวลาการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟูา 8 จุด โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับการล็อกประตูผ่านสัญญาณ Wireless Fidelity (Wi-Fi) ซึ่งใช้งานได้สะดวกและได้รับความปลอดภัยอีก
ด้วย แต่ยังได้พบข้อบกพร่อง กล่าวคือ การใช้งานนั้นผู้ใช้งานมีจ าเป็นต้องเปิดเราเตอร์ (Router) ตลอดเวลา 
เนื่องจากในบางครั้งผู้ใช้งานไม่สะดวกที่ติดต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นและ
อุปกรณ์เราเตอร์ต้องท างานตลอดเวลาอีกด้วย 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดในการพัฒนาระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ โดยใช้กลอน
ประตูไฟฟูาแทนแม่กุญแจแบบธรรมดา ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งให้เปิดหรือปิดกลอนไฟฟูา โดยการเข้าแอปพลิเคชัน
บนสมารทโฟน ปูอนรหัสผ่านทุกครั้ง ที่เปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูา อีกทั้งยังบันทึกเวลาไว้ด้วย กลอนไฟฟูา
ติดตั้งอยู่ด้านในของที่พักอาศัย หรือห้อง ผู้ร้ายไม่สามารถตัดท าลายกลอนไฟฟูาได้ และการเปิดประตูกลอน
ไฟฟูาไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ลูกกุญแจในการไข กุญแจ กลอนไฟฟูายังมีความสะดวกความปลอดภัยมากกว่า
การใช้แม่กุญแจแบบธรรมดาและนอกจากนี้แล้ว วิธีการปลดล็อกประตูยังมีทางเลือกอีกวิธีการหนึ่ง คือท าการ
ปลดล็อกได้โดยการใส่รหัสผ่านบนคีย์แพท (Keypad) ที่จะติดตั้งอยู่ด้านนอกในกรณีที่โทรศัพท์มือถือหายหรือ
แบตเตอร์รีหมด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบล็อกประตูผ่าน

สัญญาณบูลทูธ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นพนักงานที่เป็นพนักงานการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

จ านวน 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ (Questionnaire) โดย

แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย และจ านวนผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลาย ปิด 
(Close - ended Question) เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List)  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึง
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พอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธที่ได้พัฒนาขึ้น รายการประเมินจ านวน 2 
ด้าน ด้านที่ 1 ด้านฟังก์ชันการใช้งาน และ ด้านที่ 2 ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ค าถามจะมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) รายข้อตั้งแต่ระดับที่ 1 – 5 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ มีล าดับขึ้นตอนใน
การพัฒนาแอปพลิเคชั่น สุรปกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน  ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
 

จากภาพที่ 1 ภาพแสดงขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและการพัฒนาวงจรอธิบายตามล าดับ 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมการ เป็นการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดและหลักการต่างๆ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1) ศึกษาหลักการต่อวงจรและการท างานของวงจร Arduino [7] 
2) ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี (C Programming Language) [3] 
3) ศึกษาการสร้าง Application โดยใช้ App inventor [5] 

ขั้นที่ 2  ขั้นปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ ดังนี้ 
1) ขั้นการพัฒนา Application ในขั้นตอนนี้ คณะวิจัย ศึกษาขั้นตอนและวิธีการพัฒนาระบบ 

แอปพลิเคชันภายใต้กรอบความคิด โดยท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างานของแอปพลิเคชัน โดย
การออกแบบการท างานของแอปพลิเคชั่น ประกอบด้วย  

- การลงทะเบียนผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนก่อนใช้งานแอปพลิเคชั่น ขั้นตอนการลงทะเบียน ในการ
เข้าใช้งานครั้งแรกผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนโดยการใส่ Username และ Password จากนั้นระบบท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง โดย Username ที่ใช้ต้องไม่ซ้ ากับ Username อ่ืนในฐานข้อมูล Firebase และเมื่อ
ตรวจสอบแล้วท าการบันทึก Username และ Password ไว้ในฐานข้อมูล  

- การเข้ารหัสผ่านของผู้ใช้งาน ผู้ใช้ต้องเข้ารหัสผ่านให้ถูกต้องจึงสามารถสั่งการเปิดหรือปิดกลอน
ประตูไฟฟูาได้ การเข้ารหัสผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้งานกรอก Username และ Password แล้วระบบจะ
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ประมวลผลว่ารหัสผ่านนั้นถูกต้องหรือไม่โดยตรวจสอบไปยัง Firebase ถ้า Username และ Password 
ถูกต้องแอปพลิเคชันท าการเปิดไปยังหน้าต่อไป 

- การเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่านเก่าให้ถูกต้องก่อนจึงสามารถเปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน
ใหม่ได้ โดยเมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ต้องใส่ Username และ Password เดิมให้ถูกต้องก่อนจึงใส่ 
Password ใหม่ได้ หลังจากนั้นระบบท าการตรวจสอบไปยัง Firebase ถ้าถูกต้อง ท าการบันทึก Password 
ใหม ่

2) การเชื่อมต่อการท างานกับวงจร Arduino [6]
เป็นขั้นตอนการต่อวงจรอดุลยโน่ในโปรแกรม Fritzing และ Keypad ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นการ

เชื่อมต่อการท างานของวงจรอดุยโน่โดยผ่านสัญญาณบลูทูธ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  ภาพแสดงวงจรอดุยโน่ทั้งหมด  
แอปพลิเคชันสั่งการเปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูาได้โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเชื่อมต่อกับวงจรอ

ดุยโน่ โดยผ่านสัญญาณบลูทูธก่อนจึงสามารถสั่งการได้  อธิบายการท างานสรุปได้ดังนี้ 
- การสั่งการเปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา เป็นการส่งสัญญาณบลูทูธจากแอปพลิเคชันไปยังวงจรอ

ดุยโน่เพื่อสั่งการท างานของกลอนประตูไฟฟูา โดยสัญญาณบลูทูธการเชื่อมต่อครั้งนี้ ต้องจับคู่โทรศัพท์เคลื่อนที่
กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน หลังจากจับคู่แล้วพบรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้แล้วให้เลือกเชื่อมต่อ การรสั่งการ
เปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา เมื่อมีการกดปุุมเปิดหรือปิดกลอนไฟฟูาแอปพลิเคชันจะส่งสัญญาณบลูทูธเพ่ือสั่ง
การวงจรอดุยโน่เพื่อเปิดหรือปิดกลอนไฟฟูาตามค าสั่ง ดังแสดงผังงานการท างานดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดง Flowchart การสั่งการเปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา 

 
- การบันทึกเวลาเปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา ทุกครั้งที่มีการเปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูาจะมีการ

บันทึกเวลาไว้ ท าให้สามารถดูบันทึกการเปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ 
ขั้นที่ 3  ขั้นประเมินผลแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ ด าเนินการ ดังนี้ 

1)  ทดสอบ Application และวงจร Arduino [7][8] 
2)  ปรับปรุงแก้ไข 
3)  ได้ Application ที่สมบูรณ์ และแสดงภาพตัวอย่างหน้าจอ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน 
 
4)  ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ภาพหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธและการสั่งกลอนประตูไฟฟูา 
 
5)  น าไปให้ประชากรประเมินความพึงพอใจ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัย ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ ง และท าการแจก

แบบสอบถามและรับกลับคืนด้วยตนเอง จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  362



การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามต้องผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ใน การวิเคราะห์ สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป ของประชากร ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายแปลความหมายของข้อมูลการ
ประมาณค่า 5 ระดับ 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย ได้แก่ 
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบลูทูธ คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนา แอป

พลิเคชัน ส าเร็จสมบูรณ์แล้วประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานดังนี้ 
1) การเข้าสู่ระบบ (Login) ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password เมื่อปูอนข้อมูลเรียบร้อย

แล้ว กดปุุม Login ถ้า Username และ Password ถูกต้อง แอปพลิเคชันเปิดต่อไปยังหน้าต่อไป ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงหน้าจอส าหรับ Login 

2) การสมัครผู้ใช้งาน (Register) ผู้ใช้งานที่ยังไม่มี Username และ Password จะต้องท าการ
Register ก่อนโดยใส่ Username และ Password ถ้าหาก Username ที่กรอกมีอยู่ระบบแล้วหรือ 
Password ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7  ภาพแสดงหน้าจอส าหรับ Register 
 

3) การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) เป็นปุุมการท างานส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง Password เมื่อกดปุุมนี้แล้ว การท างานของแอปพลิเคชันท าการเปิดไปยังหน้าจอ Change 
Password ผู้ใช้งานปูอน Username และ Password เดิมให้ถูกต้องและปูอน Password ใหม่ หากข้อมูลที่
ปูอนถูกต้องระบบด าเนินการเปลี่ยน Password ให้กับผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงหน้าจอ Change Password 
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 การเชื่อมต่อบลูทูธ ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้โดยกดปุุม Select Bluetooth และเลือกชื่อ
อุปกรณ์ Lock_System เพ่ือเชื่อมต่อกับวงจรอดุยโน่ ดังภาพที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ภาพแสดงหน้าจอการเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์บูลทูธ (Select Bluetooth) 
 

4) การเปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา ผู้ใช้งานสั่งงานการท างานเปิด- ปิด กลอนประตูไฟฟูาได้โดยกดปุุม 
Unlock/Lock ดังภาพที่ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ภาพแสดงหน้าจอการสั่งการเปิด-ปิดกลอนประตูไฟฟูา 
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5) ผลการพัฒนาวงจรอดุยโน่ หลังจากที่คณะผู้วิจัย ศึกษาข้อมูลและพัฒนาวงจรอดุยโน่ จนส าเร็จ
สมบูรณ์ และวงจรอดุยโน่ที่สามารถงานได้ ทดสอบการท างานการเปิดและปิดกลอนไฟฟูาตามค าสั่งที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ ดังภาพที่ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ภาพแสดงวงจรอดุยโน่ที่พัฒนาสมบูรณ์แล้ว 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจ มีดังนี้ 
1) จ าแนกตามเพศของผู้ประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน  

17 คนคิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 43.3 ตามล าดับ  
2) จ าแนกตามอายุของผู้ประเมิน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด ได้ดังนี้ อายุของผู้ประเมิน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 31 -40 ปีจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.7 
รองลงมาอายุ 20-30 ปีจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 
และอายุ 41-50 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

3) จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ประเมิน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ได้ดังนี้ ระดับการศึกษาของผู้ประเมิน พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อย
ละ 33.3 ระดับ ปวส.จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 และระดับปริญญาเอกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 ตามล าดับ 

4) จ าแนกตามลักษณะของที่พักอาศัย จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะของที่พัก
อาศัยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ได้ดังนี้ ลักษณะของที่พักอาศัยของผู้ประเมิน พบว่าส่วนใหญ่อาศัยในบ้าน
เดี่ยวจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอาศัยในห้องเช่าจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 อาศัยใน
หอพักจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 อาศัยในคอนโดมิเนียมจ านวนจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
อาศัยในหอพักจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 
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5) จ าแนกตามจ านวนผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกัน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนผู้พัก
อาศัยที่อยู่ด้วยกันผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ได้ดังนี้ จ านวนผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกันกับผู้ประเมิน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกัน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกัน 12 คนคิดเป็นร้อย
ละ 40 ผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกัน 7-9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.7 และผู้พักอาศัยที่อยู่ด้วยกัน 10 คนขึ้นไปคิดเป็นร้อย
ละ 3.3 ตามล าดับ 

6) ความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ ดังตารางที่ 1 แสดงตาราง
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ด้านฟังก์ชันการใช้งาน เป็นการประเมินในส่วนของการท างานของแอปพลิเคชัน 
 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

S.D. แปลค่า 
5 4 3 2 1 

1. การ Login, Register และ Change 
Password ท าได้อย่างประสิทธิภาพ 

19 10 1 0 0 4.60 0.56 มากที่สุด 

2. การสั่งการเปิด-ปิดกลอนไฟฟูา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

17 12 1 0 0 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 

3. ระยะทางการสั่งการของแอปพลิเคชัน     
 ต่ออุปกรณ์กลอนไฟฟูา 

12 14 3 1 0 4.23 0.77 มาก 

4. แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 11 12 7 0 0 4.13 0.70 มาก 

5. การติดตั้งอุปกรณ์กลอนไฟฟูา 
และแอปพลิเคชันมีความสะดวกเพียงใด 

14 12 4 0 0 4.33 0.71 มาก 

6. แอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่าน
สัญญาณบูลทูธมีความปลอดภัยในการใช้
งานมากเพียงใด 

12 12 5 1 0 4.17 0.83 มาก 

7. การน าแอปพลิเคชันระบบล็อกประตู
ผ่านสัญญาณบูลทูธไปใช้งานจริง 

18 7 5 0 0 4.43 0.77 มาก 

8. การท างานโดยรวมของแอปพลิเคชัน
เป็นไปอย่างแม่นย ามีประสิทธิภาพ 

8 17 5 0 0 4.10 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.73 มาก 

จากตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าความพึงพอใจด้านการใช้งานจ านวน 8 ข้อ ผลการประเมินความพึง
พอใจ พบว่า ค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก และ  
การประเมินความพึงพอใจรายข้อ พบว่า ข้อที่ 1) การ Login, Register และ Change Password ท าได้อย่าง
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ข้อ 2) การสั่งการเปิด-ปิดกลอน
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ไฟฟูาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ข้อ 3) ระยะทางการสั่งการของแอปพลิเคชันต่ออุปกรณ์กลอนไฟฟูามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ถือว่ามีความพึง
พอใจในระดับมาก ข้อ 4) แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่ามีความ  
พึงพอใจในระดับมาก ข้อ 5) การติดตั้งอุปกรณ์กลอนไฟฟูาและแอปพลิเคชันมีความสะดวกเพียงใดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ข้อ 6) แอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธมี
ความปลอดภัยในการใช้งานมากเพียงใดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ข้อ 7) การ
น าแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธไปใช้งานจริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ถือว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก และข้อ 8)การท างานโดยรวมของแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างแม่นย ามีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 

7) ความพึงพอใจในการการออกแบบแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบูลทูธ ดังตารางที่ 
2 แสดงตารางค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน เป็นการประเมินในส่วนของการ
ออกแบบการท างานของแอปพลิเคชัน 

ตารางท่ี 2 ตารางค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

S.D. แปลค่า 
5 4 3 2 1 

1. หน้าแสดงการท างานของแอปพลิเคชัน
สวยงาม 

16 6 8 0 0 4.27 0.87 มาก 

2. ตัวอักษรและปุุมกดมีขนาดที่เหมาะสม 14 6 10 0 0 4.13 0.90 มาก 

3. หน้าจอแอปพลิเคชันไม่ซับซ้อน 18 9 3 0 0 4.50 0.68 มากที่สุด 
4. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย 16 12 2 0 0 4.47 0.63 มาก 

รวม 64 33 23 0 0 4.34 0.35 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าความพึงพอใจด้านการออกแบบแอปพลิเคชันจ านวน 4 ข้อ พบว่า 
ค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 ถือว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าความพึงพอใจรายด้าน
เรียงล าดับจากมากถึงน้อย ดังนี้ หน้าจอแอปพลิเคชันไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือแอปพลิเค
ชันใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 แอปพลิเคชันมีสีสันสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และตัวอักษรและ
ปุุมกดมีขนาดที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ 

8) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณ
บูลทูธ ดังตารางที่ 3 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านแล้วนั้นได้ผลสรุปความพึง
พอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ตารางสรุปค่าความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน 

รายการประเมิน S.D. แปลค่า 
1. ด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.31 0.73 มาก 

2. ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 4.34 0.35 มาก 

รวม 4.32 0.54 มาก 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับพอใจมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 โดยมีค่าความพึงพอใจรายด้านดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบแอปพลิ เคชันมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และด้านที่ 2 ด้านการใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ถือได้ว่ามีความพึงพอใจระดับ
มาก และค่าความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อแอปพลิเคชันมีค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน เท่ากับ 4.32 
ถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

อภิปรายผลการวิจัย 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบลูทูธที่พัฒนาขึ้นโดยมีความ

ต้องการในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ากับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
สามารถสั่งการเปิดหรือปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ตรงตามต้องการในด้านการักษาความปลอดภัย มีความสะดวก
ในการใช้งาน และสามารถแสดงประวัติการเปิด-ปิดประตูย้อนหลังได้ ผู้ใช้งานสามารถ Register เพ่ือให้ได้ ชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) ซึ่งแสดงได้จากผลการหา
ค่าความพึงพอใจ ด้านที่ 1 ด้านการใช้งานแอปพลิเคชั่น ผลการประเมิน พบว่า ข้อที่ 1) การ Login, Register 
และ Change Password ท าได้อย่างประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด และรองลงมาได้แก่ ข้อ 2) การสั่งการเปิด-ปิดกลอนไฟฟูาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงว่า การที่แอปพลิเคชั่นมีความสามารถในการท างานสามารถ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Change Password) ได้ และหากเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์หาย
หรือแบตเตอร์รีหมด ผู้ใช้งานยังมีทางเลือกที่สามารถท างานได้โดยการใส่รหัสผ่านเปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ด้วย 
Keypad อีกทางหนึ่งด้วย ผลการประเมินความพึงพอใจด้านที่ 2 ด้านการออกแบบแอปพลิเคชั่น พบว่า ข้อที่ 
3) หน้าจอแอปพลิเคชันไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ข้อที่ 4) แอปพลิเคชันใช้งานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก แสดงว่า ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจกับแอปพลิเคชันที่มีการท างานที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวกในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
แอปพลิเคชันระบบล็อกประตูผ่านสัญญาณบลูทูธได้พัฒนาขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เข้ากับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถสั่งการเปิด
หรือปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ตามต้องการและมีการเก็บข้อมูลประวัติการเปิด -ปิดประตูไว้ ในด้านการพิสูจน์
ตัวตนนั้นผู้ใช้งานสามารถรีจีสเตอร์ (Register) เพ่ือสร้างชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
ส าหรับแสดงตัวตนในการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น นอกเหนือจากนี้ ผู้ใช้งานยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Change Password) ได้ แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่น โทรศัพท์หายหรือแบต
เตอร์รีหมด ผู้ใช้งานสามารถใส่รหัสผ่านเปิดกลอนประตูไฟฟูาได้ด้วย Keypad แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และจากผลการวิจัยในครั้งนี้ หากน าหลักการของระบบล็อกประตูกลอนไฟฟูาผ่านสัญญาณบูล
ทูธ ไปติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเปิดปิดประตูในการเก็บรักษาทรัพย์สิ นส าคัญๆ เช่น ประตูตู้นิรภัย 
ก่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  และสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณพนักงานการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยที่คอย
ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันและเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น  
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การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  

A DEVELOPMENT OF A PUBLIC RELATIONS MEDIA FOR 
THE SCHOOL OF RAIL ENGINEERING USING QR-CODE TECHNOLOGY 

พรเพ็ญ  เอกเอี่ยมวัฒนกุล1 ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม2 กฤษณ์ติกานต์ ราชนิยม3 

Ponpen Eak-ieamvudtanakul 1 Chantip Leelitthum 2  Kittikarn Ratchaniyom 3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด และ 2) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ด และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จ านวน 50 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง ผลจากการด าเนินโครงการและการประเมินความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

สื่อประชาสัมพันธ์ ที่สร้างขึ้นในระดับดีมากท่ีสุด (  = 4.52  S.D.= 0.60)  
ค าส าคัญ : สื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  

Abstract 
Research objectives 1) To design a public relations media for school of rail engineering 

using QR code technology 2) To evaluate satisfaction the public relations media. The sample used 
in this study were 50 students of the School of Rail Engineering selected by purposive sampling 
the results of the work and the satisfaction of the users ware satisfied. The mean of customer 
satisfaction result was at 4.52 and the standard deviation (S.D.) was 0.60. According to the result, it 
can conclude that the development of media using QR Code technology for public relations has 
prove to be useful and can be used in further applications. 
Keyword :  Public relations media, School of Rail Engineering, QR Code 
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บทน า 
 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  เริ่มกอ่ตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2480  เริ่มเปิดสอนปีแรกในปี  พ.ศ. 2483  มี 3 
แผนก ได้แก่  แผนกช่างกล  แผนกช่างโยธา แผนกเดินรถ แต่ละแผนกสอนวิชาหลักที่เกี่ยวกับงานของฝุายนั้น 
ๆ เป็นส่วนใหญ่   ต่อมาในปี พ.ศ. 2497  มีการแบ่งส่วนบริหารย่อยลงไปเป็นแผนกรวม 5 แผนก ได้แก่  
แผนกธุรกิจและการเงิน แผนกวิทยาการช่างโยธาและก่อสร้าง  แผนกวิทยาการช่างกล แผนกวิทยาการเดินรถ  
แผนกวิทยาการบัญชี  ปัจจุบันโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ตั้งอยู่ที่  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกัดกองติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ศูนย์อบรมการรถไฟ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย  โดยมี  วัตถุประสงค์ในการผลิตนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ  ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ
โรงเรียน  โดยในปี พ.ศ.2560  มีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ทั้งหมดมากกว่า 
6,400 คน  (58 รุ่น)   ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในฝุายหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นพนักงานระดับ
ปฏิบัติงานในสายงานของ ฝุายการช่างกล ฝุายการช่างโยธา  ฝุายโครงการพิเศษและก่อสร้าง  ฝุายการอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคม และฝุายปฏิบัติการเดินรถ  การจัดการเรียนการสอน  และการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ จึงเน้นด้านวิชาชีพในสายงานที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบโดยตรง  รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในการรถไฟ   โดยรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สอบ
เข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเป็นเวลา 2 ปี  และเมื่อส าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ   และจะได้รับการบรรจุ
เป็นพนักงานของการรถไฟ ตามความเหมาะสมของอัตราก าลังในหน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย [1] 
 และสืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการ "เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่
ดีที่สุดในอาเซียนในปี  2570"  และตามยุทธศาสตร์ (Strategies) ประจ าปีงบประมาณ 2562  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ  สอดคล้องกับ  เปูาประสงค์ที่ 2.3 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  และพันธกิจหลักของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  
[2]  ที่ต้องผลิตและพัฒนาแรงงานผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพในระดับปฏิบัติการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ทันสมัย ใน
ด้านหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอน  การฝึกงาน  ต าแหน่งงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ให้แก่
ผู้สนใจจะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในการศึกษาต่อ  สะดวกต่อการตัดสินใจในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมรถไฟด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนโลกออนไลน์ในรูปแบบสื่อดิจิตอล โมชั่น วิดีโอ  อินโฟกราฟิก  
 ดังนั้นผู้จัดท า จึงเห็นว่าการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในรูปแบบโมชั่น 
อินโฟกราฟิก สามารถให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาในระยะเวลาที่สั้นและเป็นแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ และน าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  มาประยุกต์ใช้กับสื่อเพ่ือให้เข้าถึงสื่อดิจิตอลได้สะดวก
รวดเร็ว  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อของเยาวชนรุ่นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. สื่อประชาสัมพันธ์  
 สื่อประชาสัมพันธ์  หมายถึง  สื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน [3] มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กร ให้สังคมภายนอกรับรู้  โดย พัฒนาเป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ในรูปแบบสื่อดิจิตอล โมชั่น วิดีโอ  อินโฟกราฟิก หรือ วิดีโอ  
 2. โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  
 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  ตั้งอยู่ที่  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็น
สถาบันการศึกษาสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย  เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2480  เริ่ม เปิดสอนปีแรกในปี  
พ.ศ. 2483  มีนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ทั้งหมดมากกว่า  6 ,400 คน  (58 รุ่น)  
ด าเนินงานตามหลักวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เพ่ือมุ่งหวัง“เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรหลักให้กับ
การรถไฟแห่งประเทศไทยและการขนส่งระบบราง  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”  และ
ตามพันธกิจ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนาแรงงานผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพในระดับปฏิบัติการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 2) ให้มีหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  3) ให้หน่วยงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของหน่วยงาน   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะรับผู้จบ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
สาขา ที่เกี่ยวข้อง  เข้าเรียนและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในสายงานที่ต้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในการรถไฟ  โดยนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา  จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ในสายงานของฝุายการช่างกล  
ฝุายการช่างโยธา  ฝุายโครงการพิเศษและก่อสร้าง  ฝุายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและฝุาย
ปฏิบัติการเดินรถ  [1] [2] 
 3. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
 เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) เรียกว่าบาร์โค้ด 2 มิติ คือ รหัสชนิดหนึ่ง มี
ลักษณะเป็นภาพสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย สัญลักษณ์เส้นสีด าหักมุมในกรอบสี่เหลี่ยม  ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
สินค้า  เช่น ชื่อ ราคาสินค้า เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อเว็บไซต์  รวมถึงต าแหน่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  คิวอาร์
โค้ดพัฒนามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุุน คิดค้นขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ "QR Code" แล้วทั้งในญี่ปุุน และทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนาคิวอาร์
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โค้ดมุ่งเน้นให้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว  โดยการอ่านคิวอาร์โค้ด นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่มี กล้อง
ถ่ายภาพ  ที่ติดตั้งซอฟแวร์ QR Code Reader ส าหรับอ่านคิวอาร์โค้ดและน ากล้องที่อยู่บนมือถือสแกนบนคิว
อาร์โค้ด รอสักครู่ เครื่องจะอ่านคิวอาร์โค้ดสีด าและประมวลผลเป็นตัวหนังสือที่มีข้อมูลมากมาย เช่น 
รายละเอียดสินค้า โปรโมชัน สถานที่ตั้งของบริษัท ร้านค้า เว็บ ไซต์ รวมทั้งสามารถเข้าถึงสื่อที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทุกประเภท [4] 
 4. ความรู้เกี่ยวกับแอนิเมชั่น 
 แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน และ
แสดงผลอย่างต่อเนื่องท าให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) 
เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่อง เรตินาจะรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้น ๆ ประมาณ 1 ถึง 3 วินาที 
หากมีภาพอ่ืนแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าวสมองของมนุษย์  จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้เห็น
เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน แม้ว่าแอนิเมชั่นจะใช้หลักการเดียวกับวิดีโอ แต่แอนิเมชั่นสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มากมาย อาทิ  งานประชาสัมพันธ์  งานภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ งานพัฒนา
เกมส์ งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาเว็บไซต์ [5] 
 5. โปรแกรมท่ีใช้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
 5.1 โปรแกรม อะโดบี (Adobe Illustrator) 
 โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น 
หรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับ
สากลสามารถท างานออกแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหว  
ตลอดจนการสร้างภาพเพ่ือใช้เป็นภาพประกอบในการท างานอื่น ๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ [6]    
 5.2 โปรแกรม อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) 
 โปรแกรมแฟลช เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย  ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector)  สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบ
สเตริโอได้  สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นส าหรับการเขียน
โปรแกรม (Action Script) และยังท างานในลักษณะ CGI (Common Gateway Interface) โดยเชื่อมต่อกับ 
การเขียนโปรแกรมภาษาได้หลากหลาย อาทิ ภาษา PHP  JSP  ASP ASP.NET   C/C++   C#   C#.NET   
VB  VB.NET  JAVA  ข้อดีของโปรแกรมแฟลช คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลท าให้
แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอ่ืน ได้หลากหลาย เช่น avi  mov  gif   wav  
emf  eps  ai  dxf  bmp  jpg  gif  png  [7] 
 5.3 โปรแกรม อะโดบี ออดิชั่น (Adobe Audition) 
 โปรแกรมออดิชั่น  เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการแก้ไขไฟล์เสียงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุม
คุณภาพเสียงที่ออกมา และสามารถท างานร่วมกับซอฟต์แวร์อ่ืนได้ [8] 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการจัดท าการพัฒนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เพ่ือการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวิศวกรรม

รถไฟ  ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินโครงการ 5 ขั้น ดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการจัดท างานวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2560  จ านวน  300
คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ จ านวน 50 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
2. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟโดยใช้เทคโนโลยี QR Code
และ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 ขั้นวางแผน  โดยศึกษาเกี่ยวกับ  ปัญหาและความต้องการของหน่วยงาน  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โปรแกรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์  เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  และรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ 

3.2 ขั้นด าเนินการ  
     3.2.1 เขียนเรื่องและบท  ออกแบบตัวละคร  สร้าง Story Board พากษ์เสียงตัวละคร  โดยผ่าน

ความเห็นชอบและค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
     3.2.2 วางผังสร้าง (Layout) สร้างภาพเคลื่อนไหว น าตัวละครกับฉากมาประกอบกัน ใส่เสียงประกอบ 
     3.2.3 เผยแพร่บนเว็บไซต์  youtube.com  และ  facebook.com 
     3.2.4 น าต าแหน่งบนอินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Locator : url) ไปสร้างคิวอาร์โค้ด ด้วย

ซอฟต์แวร์  อาทิ  www.the-qrcode-generator.com  และเผยแพร่คิวอาร์โค้ดท่ีได้ 
3.3 ประเมินผลคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม  และท าการแจกแบบสอบถามและรับ

กลับคืนด้วยตนเอง  จ านวน 50 ชุด หลังจากนั้น น าไปประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามต้องผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ใน 
การวิเคราะห์ สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายแปลความหมายของข้อมูล
การประมาณค่า 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993) [10] 
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ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด   
คณะผู้วิจัย  ได้ให้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จ านวน 50 คน 

พบว่า  ผู้ชมพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด ในด้านการน าเสนอ  (  = 4.68  S.D.= 0.51)  ด้านการเคลื่อนไหว  

(  = 4.58  S.D.= 0.56)  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจาการรับชมสื่อ  (  = 4.72  S.D.= 0.50)   และพึงพอใจใน

ระดับดี ในด้านเสียง (  = 4.12  S.D.= 0.95)  ดังตารางที่  1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห ์

 S.D. ระดับคณุภาพ 

1. ด้านการน าเสนอ 
   1.1 ตัวการ์ตูน 
   1.2 ฉากพ้ืนหลังสีที่ใช้ 
   1.3 ความเหมาะสมของตัวการต์ูนและฉากหลัง 

เฉลี่ย 

 
4.76 
4.58 
4.70 
4.68 

 
0.48 
0.54 
0.51 
0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2. ด้านการเคลื่อนไหว 
   2.1 ความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวตัวการ์ตูน 
   2.2 เทคนิคการ Zoom และการเปลีย่นฉาก 
   2.3 การเคลื่อนไหวของฉาก 

เฉลี่ย 

 
4.58 
4.62 
4.54 
4.58 

 
0.54 
0.57 
0.58 
0.56 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. ด้านเสียง 
   3.1 เสียงบรรยาย 
   3.2 เสียงเพลงประกอบ 
   3.3 เสียง Effect 
   3.4 ระดับของเสียงเท่ากัน 

เฉลี่ย 

 
4.34 
4.20 
4.20 
3.72 
4.12 

 
0.77 
0.76 
0.86 
1.13 
0.95 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รบัจาการรับชมสื่อ 4.72 0.50 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 4.45 0.74 มาก 
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และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   ในด้านประโยชน์ที่ได้รับ

จากการรับชมสื่อ (  = 4.72  S.D.= 0.50)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการน าเสนอ (  = 4.68 S.D.= 0.51)  

ด้านการเคลื่อนไหว (  = 4.58  S.D.= 0.56)  และด้านเสียง  (  = 4.12  S.D.= 0.95)  
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด   จ าแนกเป็นรายด้าน 

รายการประเมนิ 
ผลการวิเคราะห์ 

 S.D. ระดับคุณภาพ จัดอันดับ 

1.ด้านการน าเสนอ 
2.ด้านการเคลื่อนไหว 
3.ด้านเสียง 
4.ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
จาการรับชมสื่อ 

4.68 
4.58 
4.12 
4.72 

0.51 
0.56 
0.95 
0.50 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

 

2 
3 
4 
1 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 4.45 0.74 มากที่สุด 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  ในภาพรวม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในสื่อเพ่ือ  
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่สร้างขึ้นในระดับมาก  

 (  = 4.45   S.D.= 0.74) 

ภาพที่ 1 สื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
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ภาพที่ 2  สื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ด้วยคิวอาร์โค้ด 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนวิศวกรรม

รถไฟ  โดยใช้เทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด..โดยสรุปพบว่า ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45  ส่วนเบี่ยงเบน
เท่ากับ 0.74  เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวิชญ์ จิ
โรจน์รัตน์  [9]  ที่ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์

โค้ด เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบางมด พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในระดับมาก (  = 4.39  

S.D.= 0.64) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58  S.D.= 0.50)  จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีคุณภาพดีและสามารถน าไปใช้
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการรับรู้ข้อมูลของกลุ่มเปูาหมาย
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น  ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ควรมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ประกอบด้วยต่อไป

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ที่

สนับสนุนการท าวิจัยในครั้งนี้ และขอพระขอบคุณ  คุณเกรียงศักดิ์  อยู่ คง พนักงานระดับ 6  แผนกติดตาม
ประเมินผลการฝึกอบรม  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการด าเนินโครงการ และ
ขอขอบคุณ กลุ่มตัวนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ที่สละเวลาร่วมประเมินและตอบแบบสอบถามประเมินสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่สร้างขึ้น  
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การพัฒนาระบบควบคุมการท างานชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็
ภายในบ้าน 

บัณฑิต  ผ่องโต 
Bandit  Phongto 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบควบคุมการท างานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาผ่านระบบ

เครืออินเทอร์เนตภายในบ้าน 2) ประเมินคุณภาพระบบควบคุมการท างานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาผ่านระบบ
เครืออินเทอร์เนตภายในบ้าน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบควบคุมการท างานอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟูาผ่านระบบเครืออินเทอร์เนตภายในบ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
ผลการวิจัยพบว่า ความเสถียรของการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้านมีความเร็วเฉลี่ยที่ 1.88 วินาที 
คิดเป็นร้อยละ 97%  การแจ้งเตือนกรณีเกิดอุบัติภัยภายในบ้าน มีความเร็วเฉลี่ยที่ 2 วินาที   คิดเป็นร้อยละ 
94% ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.18 , S.D. = 0.340)  

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบควบคุม, ชุดอุปกรณ์ปูองกันภัย, ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Abstract 
The purposes of this research were 1) develop the electrical appliances through 

internet home network. 2) assess the electrical appliances Control though internet home 
network 3) Study the user satisfaction Research samples were 30 education personnel and 
students derived through purposive sampling technique. The statistics used for analyzing the 
data were percentage (%), mean ( ) and standard deviation. The research findings were 1) 
the stability of controlling electrical appliances in the house had an average speed of 1.88 
seconds that equal to 97 percent  2) Warning alarm in case of an accident had an average 
speed of 2 seconds that equal to 94 percent  3)  user satisfaction was at high level (  = 
4.18, S.D. = 0.34).  

Keywords : Development of control systems, Protective equipment, Internet network system 
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บทน า 
สภาพการด ารงชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ผู้คนมากมายเข้าถึง

สื่อและสินค้าต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุที่ว่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
ความเสถียรในการสื่อสารที่รวดเร็ว ปัจจุบันจึงเกิดการพัฒนาประยุกต์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และมี
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมากมายเพ่ือตอบสนองผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นการควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชั่นโดยมีสื ่อกลางคือ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Scada System) ที่รวมอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานเข้า
ด้วยกันกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นจึงมีรูปแบบการ
น าเสนอที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นมากมาย อีกทั้งง่าย สะดวก ในการใช้งานเพราะทุกคนมีสมาร์ท
โฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง [1] 

ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
บ้าน ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่สั่งการและควบคุมชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน โดย
มีการแสดงผลการเปิด-ปิดการท างานของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้านที่
เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่าย แทนที่การเปิด-ปิดอุปกรณ์โดยผู้อาศัยต้องเดินเปิด-ปิด ทางคณะจึงเกิดแนวคิดที่น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาและประยุกต์เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถสั่งการเปิด-ปิดการท างาน
ของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้านจากที่ไหนก็ได้และแสดงผลสถานะการใช้
งานไฟฟูาผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมการท างานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน

บ้าน 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพระบบควบคุมการท างานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน

บ้าน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ควบคุมการท างานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1. Internet of Things (IoT)
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รูปที่ 1 Internet of Things (IoT) 
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้

ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องปูอนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท าให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอ่ืนๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ ได้แก่ Smart 
Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation ทั้งหลายที่เราเคย
ได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น [2] 

2. ภาษาซี (C Programming Language) เป็นภาษาที่ถือว่าเป็นทั้งภาษาระดับสูงและระดับต่ า ถูกพัฒนาโดย
เดนนิส ริดชี (Dennis Ritche) แห่งห้องทดลองเบลล์ (Bell Laboratories) ที่เมอร์รีฮิล มลรัฐนิวเจอร์ซี่ โดยเดน
นิสได้ใช้หลักการของภาษา บีซีพีแอล (BCPL : Basic Combine Programming Language)  ซึ่งพัฒนา   ขึ้นโดยเคน 
ทอมสัน (Ken Tomson) การออกแบบและพัฒนาภาษาซีของเดนนิส ริดชี มีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาส าหรับใช้
เขียนโปรแกรมปฏิบัติการระบบยูนิกซ์ และได้ตั้งชื่อว่า ซี (C) เพราะเห็นว่า ซี (C) เป็นตัวอักษรต่อจากบี (B) ของ
ภาษา BCPL ภาษาซีถือว่าเป็นภาษาระดับสูงและภาษาระดับต่ า ทั้งนี้เพราะ ภาษาซีมีวิธีใช้ข้อมูลและมีโครงสร้าง
การควบคุมการท างานของโปรแกรมเป็นอย่างเดียวกับภาษาของโปรแกรมระดับสูงอ่ืนๆ จึงถือว่าเป็นภาษาระดับ
สูง ในด้านที่ถือว่าภาษาซีเป็นภาษาระดับต่ า เพราะภาษาซีมีวิธีการเข้าถึงในระดับต่ าที่สุดของฮาร์ดแวร์ 
ความสามารถทั้งสองด้านของภาษานี้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ความสามารถระดับต่ าท าให้ภาษาซี
สามารถใช้เฉพาะเครื่องได้ และความสามารถระดับสูง ท าให้ภาษาซีเป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์ ภาษาซีสามารถ
สร้างรหัสภาษาเครื่องซึ่งตรงกับชนิดของข้อมูลนั้นได้เอง ท าให้โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาซีที่เขียนบนเครื่องหนึ่ง 
สามารถน าไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่งได้ ประกอบกับการใช้พอยน์เตอร์ในภาษาซี นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการ
เป็นอิสระจากฮาร์ดแวร์ [3] 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ การพัฒนา ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับระบบเครือข่าย และภาษาในการเขียนโปรแกรม 2) การออกแบบ (Design) ชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 3) การสร้างและพัฒนา (Development) ด าเนินการสร้างชุดอุปกรณ์
ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 4) การน าไปทดลองใช้ (Implementation) เพ่ือ
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ปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองเปิด-ปิดการท างานของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
บ้านบนโทรศัพท์มือถือ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้

1.1 ประชากร คือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยา
ยนต์ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยา
ยนต์ต าบลคานหาม อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการจัดสร้างชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน คณะผู้จัดท าได้

ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และภาษาในการเขียนโปรแกรม    
2.2 ออกแบบโครงสร้างชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 
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ภาพที่ 2 การออกแบบชุด Smart Care 

ตารางท่ี 1 แสดงรายการวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้าง 
รายการ จ านวน ราคา 

1. NodeMCU WeMos ESP 8266
2. Magnetic Door Switch
3. Motion Sensor
4. Module MQ-2 FC-22 Smoke
Sensor 
5. Solid State Relay (SSR)
6. PLA Filament 1.75 mm 1kg สีม่วง
7. PLA Filament 1.75 mm 1kg สีแดง
8. PLA Filament 1.75 mm 1kg สีด า
9. แผ่น PCB

8 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 
6  ชุด 
1  ม้วน 
1 ม้วน 
1 ม้วน 
1 ชุด 

1,440 
70 
70 
100 
660 

1,000 
1,000 
1,000 
800 

รวมทั้งหมด 6,140 

2.3 ด าเนินการสร้างชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 
2.4 น าไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยเปิด-ปิดการท างานของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน เช่นผ่านโทรศัพท์มือถือ 
2.5 ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
2.6 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน

บ้าน โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) [4] มีข้อค าถาม 3 ด้าน 
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จ านวน 9 ข้อ คือ ด้านการออกแบบ ด้านการท างานของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในบ้าน ด้านการแสดงสถานะ และแจ้งเตือนความปลอดภัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน โดยให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้เปิด-ปิด การท างานของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน แล้วท าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
น าแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมาหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
 4.1 สูตรหาค่าเฉลี่ย 

ΣX
X  = 

N

เมื่อ  X   คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ΣX  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N คือ   จ านวนข้อมูล 

4.2 สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.     
 

 1nn

XXn
22



 

เมื่อ n    คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
X    คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 

ผลการวิจัย 
ผลการสร้างและวิจัยชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน มีดังนี ้
1. ผลการสร้างชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน
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รูปที่ 3  แสดงชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 
2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ได้ผลดัง

ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน 

อุปกรณ์ 
ความเสถียร/ 

3 วินาที 
การแจ้งเตือน/ 

3 วินาที 
การสั่งการ/ 

3 วินาที 

ตรวจจับการบุกรุกริมรั้ว 2 2 2 
ตรวจวัดอุณหภมู ิ 2 1.8 3 

ตรวจจับควันและแกส๊ 2 2 2 
ตรวจจับเปลวไฟ 2 2.1 3 
ตรวจจับน้ ารั่ว 2 1.5 3 

ตรวจจับการเปิดประต ู 2 1.9 2 
สมาร์ทปลั๊ก 2 1.5 2 

ตรวจจับการเคลื่อนไหว 2 2 2 
เฉลี่ย 2 1.85 2.4 

ค่าร้อยละ 66.67 % 61.67 % 79.16 % 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
บ้าน พบว่าความเสถียรของชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้านมีความเร็วเฉลี่ยที่ 2 
วินาที คิดเป็นร้อยละ 66.67% การแจ้งเตือนกรณีเกิดอุบัติภัยภายในบ้าน มีความเร็วเฉลี่ยที่ 1.85 วินาที คิดเป็นร้อย
ละ 61.67% และการสั่งการผ่านเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต มีความเร็วเฉลี่ย 2.4 วินาที คิดเป็นร้อยละ 79.16% 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
บ้าน จ านวน 30 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
บ้าน      

หัวข้อที่ประเมิน X S.D. แปลผล 

ด้านการออกแบบ 
มีความสวยงาม 3.91 0.41 มาก 

การจัดวางชุดอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน 4.63 0.18 มากที่สุด 

มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.48 0.49 ปานกลาง 
ด้านการท างาน 

โปรแกรมสั่งการและควบคุมใช้งานง่าย 4.25 0.64 มาก 
ประสิทธิภาพในการท างาน 4.12 0.42 มาก 

สามารถสั่งการและควบคุมจากท่ีไหนก็ได้ 4.07 0.51 มาก 

ด้านการแสดงสถานะและแจ้งเตือนความปลอดภัย 
การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 3.68 0.22 มาก 

การแจ้งเตือนการเกิดไฟไหม้ที่แม่นย า 4.71 0.11 มากที่สุด 

การแสดงสถานะผ่านแอปพลิเคชั่น 4.84 0.07 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.18 0.34 มาก 

          จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (X = 4.18, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ อันดับแรกได้แก่การแสดงสถานะผ่านแอปพลิเคชั่น ได้ค่าเฉลี่ย (X = 4.84, S.D. = 
0.07) การแจ้งเตือนการเกิดไฟไหม้ที่แม่นย า (X = 4.71, S.D. = 0.11) การจัดวางชุดอุปกรณ์เหมาะสมกับการ
ใช้งาน (X = 4.63, S.D. = 0.18) โปรแกรมสั่งการและควบคุมใช้งานง่าย (X = 4.25, S.D. = 0.64) 
ประสิทธิภาพในการท างาน ( X = 4.12, S.D. = 0.42) 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน พบว่า

สามารถเปิด-ปิด การท างานของอุปกรณ์ปูองกันภัยภายในบ้านได้ดี  มีความเร็วเฉลี่ยที่ 2 วินาที คิดเป็นร้อยละ 
66.67% การแจ้งเตือนกรณีเกิดอุบัติภัยภายในบ้าน มีความเร็วเฉลี่ยที่ 1.85 วินาที คิดเป็นร้อยละ 61.67% 
การสั่งการผ่านเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต มีความเร็วเฉลี่ย 2.4 วินาที คิดเป็นร้อยละ 79.16% และมีความพึง
พอใจที่ประเมินโดยผู้ใช้งาน จ านวน 30 ท่าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.34) ทั้งนี้
เพราะชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ได้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  388



ส่งผลให้ชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสามารถใช้เปิด-ปิด การท างานของเครื่องใช้ภายในบ้านได้ดี 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
        จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การใช้งานจริง ควรศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรม อีกทั้งการประยุกต์ แอปพลิเคชั่นผ่านระบบเครือข่าย จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัย และสามารถน าชุดอุปกรณ์ปูองกันภัยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้านไป
พัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้น าเสนอ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา  2) ประเมินคุณภาพระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 3) ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน
ทั้งหมด 35 คน  

 จากผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ (1) ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (2) 
การวางแผน (3) การวิเคราะห์ (4) การออกแบบ (5) การพัฒนา (6) การน าไปใช้จริง และ (7) การประเมินผล 
2) คุณภาพของระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.29, S.D.=0.62) และ 3) ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ในภาคทฤษฎีมี
ค่าเท่ากับ 83.07/81.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (80/80) ในภาคปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 88.06 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ (75)  

ค าส าคัญ :  ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการอาชีวศึกษา 
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Abstract 
This research presented the development of a learning management system using 

information technology in colleges under Institute of Vocational Education. It aimed to 
1) develop a learning management system using information technology in colleges under
the Institute of Vocational Education, 2) asses the quality of the system and 3) asses the 
efficiency of the system. Eight steps were used for system development as the research 
methodology. The sample group were 35 teachers who were in charge of the of information 
technology system in colleges under the Institute of Vocational Education. 

It was found that 1) the development of learning management system using 
information technology in colleges under the Institute of Vocational Education consists of 7 
parts ; learning management system, planning, analysis, design, development, application 
and evaluation, 2) The quality of the system was at high level  ( 62.,29.4  DSx ) and 3) 
The efficiency of the system in theoretical sessions was 83.07/81.74, which in practical 
sessions, it was 88.06, which was higher than the criteria at 75. 

Keywords : learning management system, information technology, Institute of Vocational 
   Education 

บทน า 
 สภาการศึกษา [1] ได้กล่าวว่า สาระล าดับของแผนการศึกษาแห่งเดิม ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

เห็นควรจะให้ลงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิม แล้วปรับปรุงในส่วนของนิยาม  
เปูาหมายและกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในวัตถุประสงค์ที่ 3 
พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคนและสร้างเสริมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
โดยมีนโยบายโดยเฉพาะข้อที่ 1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [2] เป็นหน่วยงาน
หลักที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ มีสถานศึกษาในสังกัด 428 แห่งทั่วประเทศ ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฎิบัติการ โดยเปิดการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชาได้แก่ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม พณิชยกรรมและบริการ ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสื่อ
การสอนเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความขาดแคลนเครื่องมือที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานจะ
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ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์  และได้วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ติดตั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานไอซีที (ICT) รองรับการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) และอิเลิร์นนิ่ง (e-Learning)  ให้ครอบคลุมรายวิชาหลัก เพ่ือเสริม
อาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่นให้ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  

 เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนแต่ละวิธีย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังงานวิจัยของ [3-5] ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 
การเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน เป็นการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนโดยการผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างการเรียนแบบออนไลน์  และแบบเผชิญหน้าหรือการเรียนในห้องเรียนและเป็นการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการท างานเป็นทีมของผู้เรียน เช่นเดียวกับ [6-8] ซึ่งได้
ข้อสรุปว่า รูปแบบการเรียนรู้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้จนเป็นกิจนิสัยในการรับรู้สร้างความคิดรวบยอด 
จดจ า และน าความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลมาจากความถนัด 
ความชอบ เจตคติ ประสบการณ์เดิม และบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 
  จากข้อมูลสภาพปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะครูอาจารย์มีการพัฒนาสื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับอัตราบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสื่อ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังล้าสมัย ไม่สามารถรองรับหรือใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันได้ ส่วนใหญ่ใช้งานแบบออฟไลน์ (Offline) เพ่ือเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนของตนเองเท่านั้น สื่อที่
เผยแพร่และให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์ยังมีปริมาณน้อย 
ส่งผลเกิดปัญหาในการบริหารจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนกลางของสถาบันการอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะในระบบทวิภาคีที่นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการและต้องเรียนตามรายวิชาที่ก าหนดใน
ช่วงเวลาฝึกงานด้วย ดังนั้นเพ่ือให้บริการรองรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรือการเรียนรู้แบบอิเลิร์นนิ่ง 
หรือโมบายเลิร์นนิ่ง เพ่ือให้สามารถแบ่งปันทรัพยากร สื่อการเรียนรู้ ครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้  อีกทั้งควรมีระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม หรือมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนยีสารสนเทศ แก่คณะครู อาจารย์
หรือบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษา 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ขึ้นไป 
2. ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ในภาคทฤษฎี  80/80 และในภาคปฏิบัติ 75 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักออกแบบ

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน นักการศึกษานักเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้วิเคราะห์ออกมาเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วน าองค์ประกอบเหล่านั้น
มาสังเคราะห์ดูว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่เหมือนกันซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าองค์ประกอบนั้น ๆ มีความส าคัญ
มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นก็น าองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น ไปสร้างแบบจ าลองระบบการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป รูปแบบของระบบที่น ามาวิเคราะห์ในครั้งนี้มีจ านวน  19 รูปแบบ  เช่น 
รูปแบบของ  Dick and Carey  รูปแบบของ Barron and Ivers รูปแบบของ Gagne เป็นต้น โดยสังเคราะห์
รูปแบบของระบบการเรียนการสอนเหล่านี้ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์และการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง ออกแบบการออกแบบระบบการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ PADDIE Model ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเคราะห์ขั้นตอนในการพัฒนาระบบจากทฤษฎีและ

นักวิชาการศึกษาต่างๆ สรุปขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 8 ขั้นตอนดังนี้  

1. การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยว ผู้วิจัยได้ศึกษาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
1) ทฤษฏีการเรียนรู้ 2) รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3) สื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งและระบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้ 4) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 5) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และ 6) 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. การศึกษาสภาพปัญหา การบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ด าเนินการในกลุ่มเปูาหมาย บุคลากรในสถานศึกษาที่สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาที่ได้รับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ประจ าจังหวัด 77 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวมทั้งหมด 385 คน ได้แก่ 1) 
รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 2) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 3) หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 4) หัวหน้าแผนก
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือหัวหน้าปฏิบัติการกลาง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเลือกตามเกณฑ์ 

3. การร่างระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา ทฤษฏีการ
เรียนรู้  รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งและระบบบริหารจัดการ
เรียนรู้  ได้องค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management 
System) 2) การวางแผน (Planning)  3) การวิเคราะห์ (Analysis) 4) การออกแบบ (Design) 5) การพัฒนา 
(Development) 6) การน าไปใช้จริง (Implementation) และ7) การประเมินผล (Evaluation) 

Plan
4M 

MAN 

MONEY 

MATERIAL 

MANAGEMENT 

Instructional Systems Design (ADDIE MODEL) Planning
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4. การประเมิน (ร่าง) ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผลการประเมินความเหมาะสม ด้วยวิธีการอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 
ท่าน  

5. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หัวข้อเรื่องส าหรับสร้างหลักสูตรฝึกอบรม โดยก าหนดหัวข้อเรื่องของระบบการ
บริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา และผ่านการ
ประเมินคุณหลักสูตรการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

6. การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try–out) ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับลุ่มทดลองใน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ านวนครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกวิชาปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
จ านวน 10 คน 

7. การน าไปใช้จริง (Implementation) ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติและจ านวนกลุ่มเปูาหมายในการน า
ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาไปใช้
จริง ได้แก่ ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่สอน ที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

8. การประเมินผลหลังการน าไปใช้จริง ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการน าไปใช้
งานจริง ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่สอน ที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา จ านวนทั้งหมด 35 คน 

ผลและสรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษามีผลการวิจัย 2 ด้านดังนี้ 
1. ผลการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษา พบว่ามีองค์ประกอบ 7 ส่วนได้แก่  1) ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) มี 5 
ระบบย่อยได้แก่ 1.1) ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 1.2) ระบบการสร้างบทเรียน 
(Content Management) 1.3) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 1.4)
ระบบสื่อสาร (Communication System) 1.5) ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)  ส าหรับ
จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลบทเรียนตามที่ผู้ดูแลระบบก าหนดให้ 2) การวางแผน (Planning) 3) การ
วิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร  การวิเคราะห์เนื้อหาและ การวิเคราะห์ผู้เรียน 4) การ
ออกแบบ (Design) 5) การพัฒนา (Development) 6) การน าไปใช้จริง (Implementation) และ7) การประเมินผล 
(Eval3ation) ดังแสดงในภาพที่ 2 และพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ภาพที่ 2  แสดงระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

2. ผลการประเมินคุณภาพระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยภาพรวมมีความความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงใน
ตารางที1่    
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ 

 โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา โดยภาพรวม 
   (n=11) 

รายการองค์ประกอบ 
ระดับความเหมาะสม 


S.D. แปลความหมาย 

1.ระบบบริหารจัดการเรียนรู้(LMS) 4.52 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านการวางแผน (Planning) 4.57 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) 4.32 0.56 มาก 
4. ด้านการออกแบบ (Design) 4.14 0.71 มาก 

5. ด้านการพัฒนา (Development) 4.16 0.59 มาก 

6. ด้านการน าไปใช้จริง (Implementation) 4.24 0.68 มาก 
7. ด้านการประเมินผล (Evaluation) 4.28 0.55 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.29 0.62 มาก 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี เท่ากับ 83.07/81.74 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 และในภาคปฏิบัติมีค่าเท่ากับร้อยละ 88.06  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (75) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการวิจัย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้วัจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
   1. จากผลการประเมินระบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานกศึกษาของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  แสดงให้เห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและในอนาคต สอดคล้องกับถนอมพร [9] จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้
ความส าคัญกับอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เช่นเดียวกับปัญญา [10] ได้ก าหนดองค์ประกอบของอิเลิร์นนิ่ง         
(e-learning)  จะต้องมีระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ซึ่งเป็น
ระบบของการน าฐานข้อมูลมาใช้ให้ผู้สอนได้รับประโยชน์ในการจัดการ บริหารบทเรียนและเป็นช่องทางในการ
ติดต่อกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งสองทาง สามารถที่จะท าการประเมินผู้เรียนได้อีกด้วย 
   2.  จากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา  ด้วยวิธีการอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 7 ส่วน โดยเฉพาะส่วนการวางแผน (Planning) มี
ประสิทธิภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดนั้น แสดงให้เห็นว่าการวางแผนนั้นมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการจัดการเรียนรู้หรือในการปฏิบัติการทุกอย่าง โดยเฉพาะวงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
(System Development Life Cycle) ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่  1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการ
วิเคราะห์   3) ขั้นการออกแบบ 4) ขั้นการน าไปใช้ และ5) ขั้นการสนับสนุน ในการพัฒนาวงจรระบบที่ดี
จ าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผน ก าหนดตารางการท างาน เตรียมภารกิจที่จะต้องกระท าเพ่ือเป็นแนวทาง
ไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดีขององค์กร  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
    1.1  การใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บไซต์ http://lmsl.vec.go.th ส าหรับบริการ
ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องมีรายชื่ออยู่ใน
ระบบคลังข้อมูลบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงสามารถใช้งานได้ และผู้เรียนหรือ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ หากต้องการเข้าไปลงทะเบียนเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกและ
ต้องใช้อีเมล์ในการสมัครสมาชิก 
    1.2 ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถน าระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ที่มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ไปประยุกต์หรือน าไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ในสถานศึกษาได้ 
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2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดย

ผู้วิจัยมีซอสร์โค๊สต้นฉบับ ให้ส าหรับผู้ที่ต้องการน าไปวิจัยหรือพัฒนาเพ่ิมเติมให้ตรงกับความต้องการหรือ
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงได้  

 2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการระบบบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานจริง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

A STUDY OF BLENDED LEARNING ACTIVITIES MODEL. : A CASE STUDY OF INFORMATION 
AND TECHNOLOGY COMMUNICATION PROGRAM, UNDER THE INSTITUTE OF 

VOCATIONAL EDUCATION 

คมสรรค์ ภูทอง1 นายวรกิจ  วิริยะเกษามงคล2 สุปรียา รัตนวิทยาพันธุ์3 ศลิษา หนูเสมียน4 

Khomson putong1  Vorakit viriyakasamongkhol2  Supareeya attanavittayapan3 Salisa nusamien4 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) ศึกษา

ความสัมพันธ์สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามมาตรฐานรายวิชาและวิธีการเรียนรู้ 3) ศึกษาความ
ต้องการการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนประจ าแผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 73 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สัดส่วนรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมมี
ระดับสัดส่วนรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบปกติ คิดเป็นร้อยละ 45 และแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
55 2) ความสัมพันธ์ของสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรายวิชา และวิธีการเรียนรู้ ได้แก่วิธีการเรียน
แบบทฤษฎีมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติคิดเป็นร้อยละ 46 และแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54 วิธีการ
เรียนแบบปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติคิดเป็นร้อยละ 47 และแบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 53 
วิธีการเรียนแบบทฤษฎี/ปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติคิดเป็นร้อยละ 46 และแบบออนไลน์คิดเป็น
ร้อยละ 54 3) ระดับสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีระดับสัดส่วนกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ แบบปกติคิดเป็นร้อยละ 35 และแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 
65 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้  การเรียนรู้แบบผสมผสาน  กิจกรรมการเรียนรู้  สัดส่วนการเรียนรู้  
  การสังเคราะห์สัดส่วนรูปแบบการเรียนรู้ 

1  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
2  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก 
3  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออก 
4  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study the proportion of blended learning model, 2) study 
the relation of proportion for blended learning according to the course competency and 
learning method, 3) study the need for learning support. The sample group were 73 teacher 
from IT department of colleges under the Institute of Vocational Education. The statistic 
used for data analysis were percentage, mean and I.O.C.  
 IT was found that 1) the proportion of blended learning for Higher Certificate 
Curriculum B.E. 2557, IT program and Trad in overall were 45% of normal learning and 55% 
of online learning,2) For the relation of proportion for blended learning revealed that for 
theory learning the proportion should be 46% of normal learning and 54% of online 
learning, for practical learning the proportion should be 47% of normal learning and 53% of 
online learning, where as the theory / practical learning should have the proportion of 46% 
normal learning and 54% online learning, 3) the level of learning activities that were in need 
for support were the ratio of 35% of normal learning and 65% of online learning 
 
Keywords  :  learning, blended learning, learning activities,  proportion learning ,                                            
                   proportion synthetic learning .  

 

บทน า 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ แต่ปัญหาที่
ส าคัญท าอย่างไรให้ครูผู้สอนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่ต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความ
ต้องการของสังคม เป็นกระบวนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้
ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ด้านทักษะหรือความช านาญงาน (Psychomotor Domain) และด้านเจต
คติ (Affective Domain) เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันครูผู้สอน
อาชีวศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างอิสระ โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชาต่างๆ ซึ่ง
ได้ก าหนดค าอธิบายรายวิชาเป็นกรอบแนวทางหรือก าหนดหัวข้อของเนื้อหาที่จะเรียนรู้เท่านั้น ดังนั้นครูผู้สอน
อาชีวศึกษาต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ แต่เนื่องครูผู้สอนมีความรู้แตกต่างกัน 
ประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีทั้งครูประจ าการสอนหรือเป็นข้าราชการและครูพิเศษสอนที่มีความ
รับผิดชอบแตกต่างกันสมรรถนะของผู้สอนที่ต้องเป็นผู้วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาให้ละเอียด เขียนโครงการ
เรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยนั้นเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผลก็แตกต่างกันด้วย  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น  ดังนั้นท า
อย่างไรให้ครูผู้สอนรู้ตัวว่าตนเองนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างไร และสามารถวิเคราะห์
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ได้ว่าตนเองขาดหรือต้องเสริมเรื่องใดในสัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผู้สอนควร
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้หรือมีเครื่องมือส าหรับจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันแล้วแต่ลั กษณะของ
เนื้อหาวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และความแตกต่างของผู้เรียน ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้สอนต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวิชานั้น ๆ ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานจึงเหมาะสมที่จะใช้เพ่ือการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา แต่ปัญหาของครูผู้สอนดังนั้นจ าเป็นต้องศึกษาสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ก าหนดสัดส่วนและรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เหมาะสมด้วย จึงจะท าให้ผู้เรียนนั้นมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการก าลังคนอาชีวศึกษา 

การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน
การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนใน
ห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอน
น าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน 
รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนสอดคล้องกับ พิมพ์พันธ์ และพเยาว์ [1] ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ไว้ว่า 
หมายถึงการมีความรู้ความสามารถ ทักษะและความประพฤติชอบของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้  สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [2] ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้หมายถึง กรปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด
และพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น
เดียวกับฮันนี และมัมฟอร์ด [3] อธิบายว่า รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง วีการที่ผู้เรียนชอบใช้เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของการเรียนรู้โดยมีประสบการณ์ เจตคติ และอิทธิพลของบุคลิกภาพ เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับ โคล์บ [4] กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้ไว้ว่า เป็นวิธีการ หรือช่องทางที่บุคคลรับรู้แล้วจัด
กระบวนการสิ่งที่ได้รับรู้นั้นซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะนิสัยทางพันธุกรรม ประสบการณ์เดิม และสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่นเดียวกับ   อิลลิส [5] ให้ความหมายของรูปแบบ
การเรียนรู้ไว้ว่า เป็นวีการที่ผู้เรียนใช้อย่างสม่ าเสมอในการเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด จัดระเบียบและจดจ า
ข้อมูล รูปแบบการเรียนรู้เป็นผลมาจากความชอบ ประสบการณ์เดิมและรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนอาศัย
อยู่ด้วย ซึ่ง ดวงกมล [6] ได้สรุปความหมายรูปแบบการเรียนรู้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) รูปแบบการเรียนรู้ 
หมายถึง วิธีการเรียนรู้ หรือยุทธวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะการรับ และ
คงไว้ซึ่งสิ่งที่เรียน 3) รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อสภาพ แวดล้อมทางการ
เรียนรู้ 

 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน  (Blended  Learning)  เป็นวิธีการกระบวนการในการประยุกต์การ
เรียนการสอนโดยการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเผชิญหน้าหรือเรียนในห้องเรียน 
เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนแต่ละวิธีย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษา [7]  [9] [10] 
[11]  [12  [13]  [14] ได้ให้ความหมายนั้น ผู้วิจัยได้สรุปความหมาย การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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(Blended  Learning)  คือ การประยุกต์การเรียนการสอนโดยการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ และเผชิญหน้าหรือเรียนในห้องเรียน   เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนแต่ละวิธีย่อมมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย จึงต้องมีการใช้วิธีการที่หลากหลายผสมผสานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

สัดส่วนที่ใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน บุปผชาติ [15] กล่าวว่าในการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้น จะมี
ระดับการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวจัดระดับการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ มีระดับการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
มากเพียงใดก็จะเรียกการเรียนรู้แบบผสมผสานตามลักษณะนั้นๆ ได้แก่ 1)Informational : ออนไลน์ 5-10% 
ใช้ เป็นส่วนของประมวลผลการสอน 2) : ออนไลน์ 10-20% ใช้ เป็นตารางเวลา และประกาศข่าว 
3)Supplement : ออนไลน์ 20-30% ใช้เป็นส่วนที่มากกว่า Informational โดยมีการเก็บและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่นเอกสารประกอบ การสอน เอกสารอ่านประกอบการเชื่อมโยงผ่านเว็บไซด์ การติดต่อผ่านทาง
อีเมลล์ 4)Blended : ออนไลน์ 50-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์อีก50% ใช้แทนการเรียน
ในชั้นเรียน มีการศึกษาสื่อออนไลน์ แทนการฟังการบรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบออนไลน์ 
5)Distance : ออนไลน์ 90-100% มีการเรียนในชั้นเรียนน้อยมากหรือไม่มีเลย เป็นโปรแกรมการเรียนแบบ
เต็มรูปแบบหรือพบปะกันในชั้นเรียนเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น สอดคล้องกับ The Sloan Consortium [16] แห่ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และการปรับปรุง
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้จัดกลุ่มอัตราการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับตาม
รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้ สัดส่วนของเนื้อหาที่น า เสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 0 เป็นรูปแบบของการ
เรียน การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning )น าเสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 1-29 เป็นรูปแบบของ
การเรียนการสอนที่ใช้เว็บเป็นส่วนสนับสนุน (Web Facilitated Learning) น าเสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 
30-79 เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended/Hybrid Learning) และน าเสนอทาง
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 80-100  การเรียนแบบออนไลน์ หรือแบบอีเลิร์นนิ่ง (Online/E-learnning) โดยสรุป การ
เรียนการสอนแบบผสมผสานมีสัดส่วน ของเนื้อหาที่น าเสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 30-79 เป็นรูปแบบของการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended/Hybrid Learning) ถ้าสัดส่วนส่วนน าเสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 0 
เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning )น าเสนอทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 1-29 
เป็นรูปแบบของการเรียนการสอนที่ใช้เว็บเป็นส่วนสนับสนุน (Web Facilitated Learning) และน าเสนอทาง
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 80-100  การเรียนแบบออนไลน์ หรือแบบอีเลิร์นนิ่ง (Online/   E-learnning) 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาการศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน  กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสังเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานของผู้สอน จะช่วยให้ผู้สอนได้รู้ว่าตนเองมีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร มีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้
เท่าไร และมีความต้องการจะเพ่ิมสัดส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ หรือวิธีการเรียนรู้เท่าไร เพ่ือช่วยให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ใช้กรณีศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  403



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพราะว่า เป็นสาขาวิชาที่มีจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดกาเรียนการสอนทั้งเนื้อหา และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน และใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทาง
จัดการเรียนการสอนและการศึกษาสัดส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสานต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสัดส่วนรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามมาตรฐานรายวิชา และวิธีการเรียนรู้
3. เพ่ือศึกษาความต้องการการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. กลุ่มเปูาหมาย

1.1 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการเรียนรู้  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
แบบสอบถาม จ านวน 7 คน และครูผู้สอนประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 73 คน    

2. ขั้นตอนการศึกษาสัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมสม
2.1 การวิเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบและสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน จากงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
รายละเอียดมาตรฐานรายวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 42 วิชา 

 2.2 การเตรียมผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือก าหนดผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านหลักสูตรการเรียน 
จากสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น
แบบเจาะจง ได้ จ านวน 7 คน 

3. เครื่องมือเก็บข้อมูล
การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล ร่าง พัฒนาและประเมินดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C.)ของเครื่องมือเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นครูอาจารย์ที่สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือศึกษาสัดส่วนของรูปแบบ
การเรียนรู้แบบผสมผสาน และผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนประจ าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 73 สถานศึกษา ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงอย่างง่าย (Purposive Sampling) ได้ จ านวน 73  คน  การเลือกตัวอย่างท าโดยเฉพาะเจาะจงจาก
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนและตามขนาดของสถานศึกษา 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัย

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละและก าหนดในรูปตาราง ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานจาก
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) หาค่าร้อยละ (Percentage) 2) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) 3)หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (I.O.C)  

ผลและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สังกดัสถาบันการอาชีวศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการสังเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในรายวิชาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า หมวดวิชาชีพ รายวิชาชีพพ้ืนฐาน ในภาพรวม มีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 53 หมวดวิชาชีพ รายวิชาชีพสาขาวิชา ใน
ภาพรวม มีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 45 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55  
และ หมวดวิชาชีพ รายวิชาชีพสาขางานในภาพรวม มีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
45 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55   

2. ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามมาตรฐานรายวิชาและ
วิธีการเรียนรู้  ในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ในภาพรวม วิธีการเรียนแบบทฤษฎี
มีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 46 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54 วิธีการ
เรียนแบบปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 53 วิธีการเรียนแบบทฤษฎีมี/ปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 46 และ
แบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54  

3. ผลการสังเคราะห์สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือในรายวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าระดับสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใน
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รายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาชีพ รายวิชาชีพพ้ืนฐานในภาพรวม มีสัดส่วนกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนแบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 33 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 67 หมวด
วิชาชีพ รายวิชาชีพสาขาวิชา ในภาพรวม ระดับสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ ออฟไลน์  คิดเป็นร้อยละ 37 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 63  และหมวดวิชาชีพ รายวิชาชีพ
สาขางาน  ในภาพรวม มีระดับสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ แบบ 
ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 34 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66   

สรุปผลการวิจัย การศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า 

1. ได้สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานพบว่า สัดส่วนรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่าเฉลี่ยโดยรวมมีระดับสัดส่วนรูปแบบของการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบ 
ออฟไลน์  คิดเป็นร้อยละ 45 และแบบ  ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 55 หรือสัดส่วน 45 : 55 

2. ความสัมพันธ์สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามมาตรฐานรายวิชาและวิธีการเรียนรู้พบว่า
สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามรายวิชา และวิธีการเรียนรู้   ในรายวิชาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม วิธีการเรียนแบบทฤษฎีมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 46 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54 วิธีการเรียนแบบปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ออฟไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 47 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 53 วิธีการเรียนแบบทฤษฎีมี/ปฏิบัติมีสัดส่วนกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 46 และแบบ ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54 หรือสัดส่วน 46 : 54   

3. ความต้องการการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ระดับสัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีระดับสัดส่วน
กิจกรรม การเรียนรู้ที่ต้องการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ แบบ ออฟไลน์ คิดเป็นร้อยละ 35 และแบบ 
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 65 หรือสัดส่วน 35 : 65 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

 ผลการสังเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญใน
ทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในทุกกระบวนการ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีวิธีการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้เป็นตัวอย่างในการทดลอง ครูผู้สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สามารถน าผลการวิจัยไป วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ควรใช้สัดส่วนกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้สูงขึ้น
กว่าเดิม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 ควรน าผลการสังเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  เป็นแนวทางในการเลือก

สาขาวิชาหรือ ประเภทวิชาอ่ืน  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีวิธีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้เป็น
ตัวอย่างในการทดลอง และควรน าไปทดลองและใช้งานจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
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ระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ 
THE OPERATIVE REGISTRATION SYSTEM TRADITIONAL THAI MEDICAL UNIT 

 IN BUENGKAN HOSPITAL  

สุขสนัต์ สุทธิเสน¹  อุไรวรรณ จันทร์นนท์2 กรรณิกา สายสิญจน์3  กฤษณะ  เสาะสาย4  จารุวรรณ  พรหมศิริ5 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลบึงกาฬ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการใช้งานระบบทะเบียนหัตถการหน่วย
หัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบปะเมินระบบทะเบียนหัตถการ
หน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อระบบ
ทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ ประชากร ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการ
หัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ จ านวน 100 คน โดยวิธ ีการเจาะจง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2561 การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการ
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.46) 2) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬโดยภาพรวม 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =3.84)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านความถูกต้องและการประมวลผล อยู่ในระดับมาก (  = 3.90) รองลงมา คือ ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.88) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ อยู่ในระดับมาก ( = 
3.86) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการใช้งานทั่วไป โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( = 3.84) 

¹สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ²วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ³สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
¹Information Technology ²BuengKan Technical College ³Institute of Vocational Education: Northeastern Region 1 *Corresponding 
Author, E-mail : sutisen@gmail.com 
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Abstract 
This research objectives were to create the operative registration system about 

traditional thai medical unit in BuengKan hospital, and access the satisfaction to recipients 
service. The research method were 1) Creating The system assesment about traditional thai 
medical unit in BuengKan hospital. 2) Satisfaction assessment to recipients service of 
registration system about traditional thai medical unit in BuengKan hospital. Population were 
recipients of service from the traditional thai medical unit 100 persons in BuengKan hospital, 
By purposesive sampling, the research period was the academic year 2018. The analysis of 
the statistics used in the research is percentage mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) The evaluation of the quality from 
experts at the traditional thai medical unit in BuengKan hospital, the average score was at a 
high level. ( =4.46) 2)The satisfaction of the users on the registration system of the 
traditional thai medical unit in BuengKan hospital was at a high level. ( = 3.84) Considering 
each aspect, found that the highest average score is accuracy and processing at a high level. 
( = 3.90) Followed by efficiency and benefits at a high level. ( = 3.88) The safety was at 
a high level.( = 3.87) The design and format at a high level. ( = 3.86) and the lowest 
average score was general use. Overall, satisfaction was at a high level. ( = 3.84) 

1. บทน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ได้เข้ามามีความส าคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

ของคนเราในแทบทุกด้าน แล้วยังเข้าไปมีบทบาทในองค์กรโดยส่วนใหญ่ได้น า ไอที เข้ามาใช้ ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ นับไม่ถ้วน ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจน คือ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งโดยปกติ
หน่วยงานเหล่านี้จะมีเครื่องโทรศัพท์และโทรสาร ส าหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่ องเครื่องโทรศัพท์และโทรสารเหล่านี้ จัดว่าเป็น
อุปกรณ์ ไอที ขั้นต้น ต่อมาเมื่อโลกเรามีวิวัฒนาการจนเข้าสู่ยุคใหม่ คือ ยุคปัจจุบัน การประดิษฐ์ คิดค้นอุปกรณ์ 
ไอที ประเภทต่างๆ จึงมีออกมาจ าหน่ายอย่างมากมาย อุปกรณ์ที่มีความส าคัญหรืออยู่ใกล้ตัวเราคือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญเทียบเท่ากับมันสมองหรือประสาทมนุษย์เพราะ ท าหน้าที่
ช่วยบริหารและควบคุมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ส าคัญอีกประการ คือ ท าหน้าที่เป็นระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ช่ วยให้มนุษย์เราสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว[1] แพทย์ทางเลือกประเภทการนวดได้มีบทบาทเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แผน
ไทยปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ปุวยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเยียวยาบ าบัดโรคภัย
ไข้เจ็บที่ไม่ต้องรับประทานยาแก้ปวด ส าหรับผู้ใช้แรงงานรวมถึงอาชีพรับราชการที่ต้องใช้ก าลังแรงงานอยู่
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ตลอดเวลา นอกจากนี้นโยบายรัฐยังมีการสนับสนุนให้แพทย์แผนไทยได้รับความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคสามารถ
ได้รับความม่ันใจเมื่อได้รับการบริการ[2] 

ในปัจจุบันระบบคิวทั่วไปตามโรงพยาบาลบึงกาฬ จะมีเจ้าหน้าที่คอยท าการจัดการคิวด้วยตัวเอง 
และท าการตรวจเช็คคิวว่างอยู่เสมอ เมื่อคิวเต็มผู้ปุวยจะต้องเข้าคิวและนั่งรอ ถ้ามีคนมาเข้าคิว ก่อนหน้ามาก 
ต้องใช้เวลาในการรอนาน หากไม่อยู่รอ เมื่อถึงคิวเนื่องจากต้องไปท าธุระที่ส าคัญก็จะท าให้ต้องเสียสิทธิ์ไปหรือ
เข้าคิวใหม่ ระบบคิวที่ดีต้องสามารถจองคิวได้โดยไม่ต้องมาจองคิวด้วยตนเองที่โรงพยาบาล และไม่ต้อง 
เสียเวลามานั่งรอคิวเป็นเวลานาน แต่ระบบคิวส่วนใหญ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาเป็นจ านวนมาก เช่น ต้อง
เสีย เงินค่าเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลเพ่ือจองคิว และต้องนั่งรอคิวเพ่ือเข้ารับบริการ ทางคณะผู้จัดท าจึง
เล็งเห็นว่าถ้ามีระบบทะเบียนหัตถการส าหรับผู้ปุวยที่มาเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย มาช่วยในการจัดระบบคิว 
จะท าให้การจองคิวมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการจัดคิวและท าให้การจัดคิวมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดท า ระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์
แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ เพื่อพัฒนาระบบในการจัดการ จองคิว และเรียงคิวให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้
บริการจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อรอคิวเหมือนในอดีต โดยการน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงานในส่วนของการจัดการจองคิว เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลด
เวลาในการรอคิว และลดขั้นตอนในการน าส่งเอกสาร เพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ใช้และแผนกแพทย์แผนไทย 
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือลดปัญหาความล่าช้า และยังลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร
แผนกแพทย์แผนไทย ที่มีการบันทึกลงในแฟูมบ้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่แผนก
แพทย์แผนไทย ในการเข้ารับบริการรักษาแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อโรงพยาบาลได้มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
2.1  เพ่ือสร้างระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 
2.2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อการใช้งานระบบทะเบียนหัตถการหน่วย

หัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 

3. สมมติฐานโครงการ
ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล

บึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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4.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้ารับบริการหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
บึงกาฬ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 100 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
4.2.1  แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์

แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 
4.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วย

หัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
4.3.1  รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน และ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน ได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง 

4.3.2  ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ฉบับ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ คือ จ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่
ส่งไปทัง้หมด 

4.3.3  รวบรวมแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาด าเนินการตามขั้นตอน
การวิจัยต่อไป 

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดยน าแบบสอบถามที่เก็บ

รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์

แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ ต่อไป 
5. ผลการวิจัย

5.1  ผลการสร้างระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ พบว่าการ
ประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ 
มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) รายละเอียดดังภาพที่ 1-12 
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ภาพที่ 1  แสดงหน้าจอการเข้าใช้โปรแกรม ภาพที่ 2  แสดงหน้ากรอกข้อมูล ส าหรับผู้ที่ยังเข้ารบั
บริการ 

ภาพที่ 3  แสดงหน้าข้อมลู ส าหรบัผู้ที่เคยเข้ารับบริการ   ภาพที่ 4  แสดงหน้าเลือกจองวันท่ี กรอกอาการเบื้องต้น
และเลือกประเภทท่ีต้องการ 

ภาพที่ 5  แสดงหน้าเลือกจองคิว ช่วงเวลาที่ต้องการ      ภาพที่ 6  แสดงหน้ารายละเอียดข้อมลู และรายละเอียดการ 
 จองคิว 

ภาพที่ 7  แสดงหน้าจอ Login การเข้าใช้โปรแกรม 
ส าหรับ Admin 

ภาพที่ 8  หน้าแสดงข้อมูล วันท่ี ช่วงเวลา ท่ีมีการจองคิว
เข้ามา 
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ภาพที่ 9  หน้าแสดงการแกไ้ขข้อมูลส่วนตัว และการจอง
วันท่ีของแต่ละบุคคล 

ภาพที่ 4.10 หน้าแสดงการเพิ่มขอ้มูลของผู้เข้ารบับริการ 
ในกรณีให้ Admin เพิ่มให ้

 

  
ภาพที่ 11  แสดงหน้าสรปุผู้เข้ารบับริการทั้งหมด ภาพที่ 12  แสดงหน้าการพิมพ์ข้อมูลของผู้เข้ารบับริการ 

 
5.2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล

บึงกาฬ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการ
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87,  =0.69) รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้เข้ารับบริการต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการ
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ องค์ประกอบด้าน      แปลผล 

1 ด้านการใช้งานทั่วไป 3.84 0.71 มาก 
2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 3.86 0.71 มาก 
3 ด้านความถูกต้องและการประมวลผล 3.90 0.68 มาก 
4 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 3.87 0.68 มาก 
5 ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ 3.88 0.69 มาก 
 รวม 3.87 0.69 มาก 
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6. การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปลาย พบว่า 1)ประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ

ต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.46) 2) ผลของระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลบึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.87) ประกอบด้วย 5 ด้าน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) ด้านการใช้งานทั่วไป พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) ได้แก่ ความ
เหมาะสมของขั้นตอนการท างาน ความน่าเชื่อถือของระบบ ความง่ายของการใช้งาน ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ถูกต้องของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายพุทธินันท์ พันศิริกุล. (2554, บทคัดย่อ) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับการใช้บริการทางแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการยอมรับการใช้ระบบการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยของ
ประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เปรียบเทียบการยอมรับการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยของ
ประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้บริการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยของประชาชนอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล [3] 

2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 
3.86) ได้แก่ ความสวยงาน ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม ความเหมาะสมของเมนู
การใช้งาน ความสมบูรณ์ของระบบมีความง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายประชาสันต์ 
แว่นไธสง (2555, บทคัดย่อ) เรื่องการลดระยะเวลาการให้บริการส าหรับโรงพยาบาลทางจิตเวชด้วยเทคนิค
การจ าลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือช่วยวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแบบผู้ปุวย
นอกของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ โดยศึกษาเวลาการให้บริการโดยรวมของผู้รับบริการแต่
ละประเภท ได้แก่ ผู้รับบริการรายใหม่ ผู้รับบริการรายเก่า และผู้รับบริการรับยาเดิม ซึ่งเวลาให้บริการโดยรวม 
คือ ผลรวมของเวลาบริการ เวลารอคอย และเวลาเดิน[4]  

3) ด้านความถูกต้องและการประมวลผล พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 
3.90) ได้แก่ ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ความเร็วในการแสดง
ภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัทลิยา 
วสุธาดา (2560, บทคัดย่อ) เรื่องการพัฒนารูปแบบการด า เนินงานเพ่ือลดระยะเวลารอคอยการรับบริการใน
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือลดระยะเวลารอคอยการรับบริการในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ต่อระยะเวลารอคอย
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การรับบริการ และความพึงพอใจ ต่อบริการที่ได้รับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่มารับบริการในศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 210 คน[5] 

4) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 
3.87) ได้แก่ การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบฯ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิญญา ชัย
สุวรรณ (2555, บทคัดย่อ)  เรื่องการบริหารจัดการในการให้บริการแพทย์แผนไทยเพ่ือการชะลอวัยของสถาน
บริการสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
ของการให้บริการชะลอวัยด้วยการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ 2) ศึกษาการบริหารจัดการในการ
ให้บริการแพทย์แผนไทยเพ่ือการชะลอวัยของสถานบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[6]  

5) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.88) 
ได้แก่ ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบฯ ช่วยให้การท างานเร็วขึ้น ระบบฯ ช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษ ภาษาที่ใช้ในระบบฯ เป็นทางการ ตรงประเด็นและสื่อความหมายชัดเจน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ์ (2554 , บทคัดย่อ) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ บุคลากรสายสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จ านวน 222 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา อยู่ในระดับ ปานกลาง 2) ปัจจัยน าได้แก่ เจตคติต่อการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์
แผนไทยและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งบริการด้านการดูแลสุขภาพตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆและการได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01[7] 

 
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1  ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในการใช้งานและพัฒนาระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการ

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบึงกาฬ  
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 7.1.2  ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาระบบและเผยแพร่ผลงานไปยังโรงพยาบาลที่สนใจ
เกี่ยวกับระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ อย่างต่อเนื่อง  
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1  ควรวิจัยและศึกษาพัฒนาระบบทะเบียนหัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาล
บึงกาฬ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  7.2.2  ควรพัฒนาระบบและเผยแพร่ผลงานไปยังโรงพยาบาลที่สนใจเกี่ยวกับระบบทะเบียน
หัตถการหน่วยหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ 

7.2.3  ควรถ่ายทอดความรู้ควรมีการเตรียมการ และจัดท าสื่อการใช้งานให้ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจ 

7.2.4  ควรพัฒนาในการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าหน้าระบบจองคิว เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
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ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
CONTROL SYSTEM FOR THE TEST DRIVE CAR USAGE  

OF TOYOTA BUENGKAN COMPANY 
 

กฤษณะ  เสาะสาย¹  อุไรวรรณ จันทร์นนท์2  กรรณิกา สายสิญจน์3  สุขสันต์ สุทธิเสน4 จารุวรรณ  พรหมศิริ5 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬและ
ประเมินความพึงพอใจของพนักงานบริษัทโตโยต้าบึงกาฬคณะผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจั ยแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสร้างระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 2) ประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงานบริษัทโตโยต้าบึงกาฬต่อการใช้ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
พนักงานโตโยต้าบึงกาฬต่อการใช้ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ 
พนักงานบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ จ านวน 100 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคือ ปี
การศึกษา 2561 การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญต่อระบบระบบควบคุมการใช้รถทดลอง
ขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.16) 2) ความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัทโตโยต้าบึงกาฬต่อระบบระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬโดยภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =4.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.21) รองลงมา ด้านความปลอดภัยใน
การใช้งานอยู่ในระดับมาก ( =4.20) ด้านความถูกต้องและการประมวลผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( =4.11) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการใช้งาน
ทั่วไป อยู่ในระดับมาก ( = 4.03) 
 
ค าส าคัญ : ระบบควบคุม รถทดลองขับ ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The objectives of the research were to 1)create the control system for the test drive 

car usage of Toyota  Buengkan Company and 2) to assess satisfaction of employees of 
Toyota Buengkan company. The research method was conducted in 2 step ; 1) creating a 
control system for the test drive car usage 2) assessing satisfaction of employees on using 
the control system. The research tools were the control system for the test drive car usage 
and the satisfaction questionnaire on the use of the control system. The informant were 100 
employees from Toyota Buengkan Company selected by Purposive Sampling. The research 
was conducted in the Academic year of 2017. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. 

It was found that 1) The result of quality assessment by experts towards the control 
system for the test drive car usage of Toyota  Buengkan Company shoed the mean scores at 
high level ( = 4.16) 2) The satisfaction of the employees of Toyota Buengkan company 
towards the control system in overall were at the high level ( = 4.11). In consideration to 
each item, it was found that the item with the highest mean scores was the design and the 
style ( = 4.21), followed with the safety for usage in high level ( = 4.20), Accuracy and 
processing in high level (  = 4.17), effectiveness and usefulness in high level ( = 4.11), 
respectively and the item with the lowest mean scores was the general usage in high level 
( = 4.03) 

Keywords : Control system, The Test Drive Car, Satisfaction 

บทน า  
 การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่

เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (networked economy) มีการ
เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว เสมือนดังไม่มีพรมแดนของประเทศ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ ส่งผลให้โลกมี
สภาพเหมือนเป็นหนึ่งเดียว มีการแข่งขันสูงผลกระทบในวงกว้าง (systemic and dynamism ) ต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ท าให้ทรัพยากรมนุษย์เกิด การ
ปรับตัวพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในโลกเศรษฐกิจใหม่ ท าให้องค์กรสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
ประมวลผลข้อมูลไปใช้ในการช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหารการควบคุม การ
วิเคราะห์และติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และแม่นย ามากขึ้น [1] 
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 ในปัจจุบันท่ามกลางสภาวการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูง องค์กรที่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้อ่ืนจะ
โดดเดี่ยวและด าเนินธุรกิจได้ล าบาก องค์กรสมัยใหม่จึงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและแสวงหาโอกาสทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  ได้
เอ้ือประโยชน์ให้แต่ละองค์กรสามารถท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ได้ เช่น การซื้อขายสินค้าและท า
ธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมถึงช่วยเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ การกระจายสินค้าหรือส่งมอบสินค้าตามก าหนด การโฆษณาและ      
การส่งเสริมการขาย การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนการผลิต การวิจัยและพัฒนา  เป็นต้น และเมื่อ
องค์กรธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถ
ประสบความส าเร็จได้ คือการท างานที่เป็นระบบ รวดเร็วแม่นย า และถูกต้อง และงานฝุายขายเป็นฝุายหนึ่งที่
ต้องให้ความส าคัญ เพราะฝุายขายมีการใช้งานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์มาใช้ เพ่ือให้ลูกค้าได้รู้จักข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งในท่ีนี้รวมไปถึงการ(Test drive ) เพ่ือให้ลูกค้าได้ลองขับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งเมื่อ
ลูกค้าตัดสินใจทดลองขับจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของรถ รวมไปถึง
วันที่และเวลาที่ลูกค้ายืมและคืนรถทดลองขับ ท าให้การเก็บข้อมูลมีข้อมูลที่เยอะและเมื่อต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลรถที่ลูกค้าน าไปใช้ทดลองขับ เกิดความไม่สะดวกและไม่เป็นระบบ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายหากเอกสาร
สูญหายไป และอาจจะส่งผลเสียต่อฝุายอื่นได้ [4] 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัท  
โตโยต้าบึงกาฬแล้วน าเอาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการยืมและคืนรถทดลองขับ และประวัติ
การยืมรถทดลองขับตลอดจนไปถึงข้อมูลของลูกค้าและการปูองกันการสูญหายของข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการบริการ ซึ่งจะท าให้มีความสะดวกในการใช้งานและท าให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความเป็นระบบมาก
ขึ้นและเพ่ือช่วยในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ และการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบัน และที่ส าคัญคือให้ผู้ใช้มีการยอมรับการใช้งานของระบบ
สารสนเทศได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดังนี้ 
1  เพ่ือสร้างระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของพนักงานบริษัทโตโยต้าบึงกาฬต่อการใช้งานระบบควบคุมการใช้รถทดลอง
ขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมี
ขั้นตอนการศึกษาดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  พนักงานบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ จ านวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
  2.1  ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
  2.2  ประเมินความพึงพอใจของพนักงานโตโยต้าบึงกาฬต่อการใช้งานระบบควบคุมการใช้รถทดลอง

ขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
3.1  ผู้วิจัยน าระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับไปทดลองกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
3.2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยตนเอง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.50-5.00 มากที่สุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 น้อย 
1.00-1.49 น้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ

1. แสดงการ Login เข้าสู่ระบบ 5. แสดงหน้าที่ User เลือกรุ่นและสีรถทดลองขับ
2. แสดงการสมัครสมาชิก 6. แสดงการยืมรถทอดลองขับ
3. แสดงหน้าแรกของระบบ 7. แสดงผลการสั่งพิมพ์รายงานการยืม
4. แสดงหน้าเลือกรถที่จะทดลองขับ 8. แสดงข้อมูลการยืม
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รูปที่ 1 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 2  แสดงการสมัครสมาชกิ 
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ภาพที่ 3  แสดงหน้าแรกของระบบ 

ภาพที่ 4  แสดงหน้าเลือกรถที่จะทดลองขับ 
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ภาพที่ 5  แสดงหน้าที่ User เลือกรุ่นและสีรถทดลองขับ 

ภาพที่ 6  แสดงการยืมรถทอดลองขับ 
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ภาพที่ 7  แสดงผลการสั่งพิมพ์รายงานการยืม 

 

 
ภาพที่ 8  แสดงข้อมูลการยืม 

 
          2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ  
               1. การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้า 

บึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.16, S.D. =0.40) 
               2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการต่อระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโต
โยต้าบึงกาฬ 
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 ตารางที่ 1  พบว่า พนักงานบรษิัทโตโยต้าบึงกาฬ มีความพึงพอใจต่อระบบควมคุมการใช้รถทดลองขับ

บริษัทโตโยต้าบึงกาฬ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14, S.D. =0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 – 4.21 ตามล าดับ 

ล าดับ องค์ประกอบด้าน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 การใช้งานทั่วไป 4.03 0.30 มาก 
2 การออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.21 0.44 มาก 
3 ความถูกต้องและการประมวลผล 4.17 0.54 มาก 
4 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.20 0.47 มาก 
5 ประสิทธิภาพและประโยชน์ 4.11 0.38 มาก 

 รวม 4.14 0.42 มาก 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปลายผลของระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัท
โตโยต้าบึงกาฬ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้งานทั่วไป 2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 
3) ด้านความถูกต้องและการประมวลผล 4) ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และ 5) ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ 
 ด้านการใช้งานทั่วไป ได้แก่ ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกรายงานผลความน่าเชื่อถือของ
ระบบ ความง่ายของการใช้งานระบบ ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พูลศักดิ์ หลาบสีดา (2555)  งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัท
ประกันภัย รวมทั้งหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสาย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 
Application) และได้นาหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสาย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีได้พัฒนาขึ้น แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ และ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสาย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายใน
บริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษั ทกรณีศึกษา
บริษัทประกันภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44 ที่ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0. 9210 และผลการประเมินความ
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พึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.43 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7493 [12] 

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ได้แก่ ความสวยงาน ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้า
โฮมเพจ การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก (2557)  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้ระบบการยืม -คืน
หนังสือด้วยตนเอง ความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ต่อระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้
กลุ่มสานักวิชาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น ได้จ านวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มส านักวิชา ประกอบด้วย นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 504 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 118 คน และคณาจารย์ จานวน 73 
คน แบบสอบถามที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ for Windows สถิติที่ใช้
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์
และนักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้บริการยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง 2 ปี มากที่สุด การเรียนรู้
วิธีการใช้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองเรียนรู้จากการแนะน าบนหน้าจอของระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง
มากที่สุด ส าหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมด้วยระบบการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองมากท่ีสุด คือ หนังสือ ตารา 
และน าส่งคืนหนังสือ ณ ตู้รับคืนอาคารบรรณสาร มากที่สุด [18] 

ด้านความถูกต้องและการประมวลผล ได้แก่ ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้องในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม ความถูกต้องของผลลัพธ์ใน
รูปแบบรายงาน ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูล
ต่างๆ ความถูกต้องของการประมวนผล สูตรการค านวณและรายการต่างๆ ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุเดช เพียรความสุข (2558)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 2) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการบริการกับความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3) เพ่ือหาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 10,283 คน (แหล่งข้อมูล : 
ส านักส่งเสริมและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ข้อมูลวันที่ 13 กันยายน 2558 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจานวน 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973 : 887,อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 
135) โดยมีความเชื่อมั่นร้อยละ95 และมีความความเคลื่อนเท่ากับ 0.05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
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แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอนคือตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการบริการ ที่มารับบริการ ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนและระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการในแต่ละประเภทมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.89 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับการบริการของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97 ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.99 และตอนที่ 5 [14] 
 ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่ การก าหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ การ
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ความเหมาะสมของระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (2558)  การวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให้ บริการของส านักงานตรวจสอบภายใน 2) เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและความต้องการที่เกิดจากการให้ บริการของส านักงานตรวจสอบภายในเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามของผู้รับบริการของส านักงานตรวจสอบภายใน ปร าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของส านักงานตรวจสอบภายใน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และส่งกลับมายังส านักงานตรวจสอบภายในได้รับแบบสอบถามกลับมา จานวน 
132 ฉบับ ซึ่งข้อมูลจะถูกน าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์ หาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2558
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน ในแต่ละด้ าน คือ ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ สูงสุด รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพ และด้าน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก [17] 
  ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ระบบฯ ช่วยให้
การท างานเร็วขึ้น ระบบฯ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ภาษาที่ใช้ในระบบฯ เป็นทางการ ตรงประเด็นและ
สื่อความหมายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรทศ มากมูล (2559) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) พัฒนาระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดเก็บ ยืม -คืน 
อุปกรณ์กีฬา กลุ่มทดลองท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูพลศึกษา และตัวแทนนักเรียนที่ท าหน้าเบิกจ่ายอุปกรณ์
กีฬาของโรงเรียนวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของ การจัดเก็บ ยืม -คืน 
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อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน เลือกโดยวิธีเจาะจง จ านวน 18 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย
พบว่า ระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน มีลักษณะการท างานของโปรแกรมเป็นระบบ
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยเมนูของระบบ ซึ่งการเลือกชนิดอุปกรณ์กีฬา วันที่ เวลา การยืม -คืนอุปกรณ์กีฬา 
จ านวนอุปกรณ์ที่ สมาชิก ยืม-คืน จ านวนอุปกรณ์คงเหลือช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และผู้ใช้
ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับมาก [7] 
 
7.  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 7.1  ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ 
 7.2  ควรพัฒนาระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
 
8.  เอกสารอ้างอิง 
 [1] กรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์.(2558).การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
 [2] ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 [3] คณิต ดวงหัสดี (2537).แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขา
 จิตวิทยาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 [4] จันทนี รุ่งเรืองธนาผล.(2558).พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. 
 [5] ชนะดา วีระพันธ์.(2555).ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา 
 [6] ณธัชสร จุติสงขลา.(2559).ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
 [7] ไตรทศ มากมูล .(2559).การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา 
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์).มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
 [8] บุญชม ศรีสะอาด (2553) การวิจัยเบื้องต้น พิมพ์ครั่งที่ 5 กรุงเทพมหานคร ส านักพิมพ์สุวีริยา
สาส์น 
 [9] บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.(2543).รวมบทความการวิจัยการวัดผลและประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพฯ  

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  429



[10] พงษ์พิชญ์ อุดมศิริ รัตน์ และนุชนาฎ สัตยากวี.(2555).ระบบยืมคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน. 

[11] พรพิมล สีเหลือง.(2559).ระบบยืม-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

[12] พูลศักดิ์ หลาบสีดา (2555) ).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการของสายงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

[13] เพ็ญนภา จรัสพันธ์.(2557).ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการ
ลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา. 

[14] ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ.(2558).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 

[15] ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมี
บุคส์พับลิเคชั่นส์ 

[16] สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.(2555).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

[17] ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร.(2558).ความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
ส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ2558.มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

[18] สุภารักษ์ เมินกระโทก.(2559).การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ 
กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

[19] สุมิตรา  นวลมีศรี.(2555).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์ผู้เข้าศึกษาโดยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

[20] สุเมธ พิลึก.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 

[21] หทัยรัตน์ บรรลือ.(2556).ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา
สวนจิตรลดา.มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

[22] [ออนไลน์].(2555).ทฤษฏีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม bootstrap [สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2561].จาก http://www.softmelt.com 

[23] [ออนไลน์].(2555).ทฤษฏีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Xampp [สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561].
จาก http://www.ninetechno.com 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  430



การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 บณัฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
THE STUDY OF SATISFACTION OF 2nd YEAR STUDENTS , NEW GRADUATES AND 

GRADUATES’EMPLOYERS TOWARD THE BACHELOR OF TECHNOLOGY 
PROGRAM IN ACCOUNTING (CONTINUING PROGRAM), BE.2557 

INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION; EASTERN REGION 

เสาวนีย์ เพชรนาค1 นภาภรณ์  ศรีขวัญใจ2 พรรณวดี กาศอุดม3

Saowanee  Phetnark1 Napaporn  Srikwanjai2 Panwadee  Kasu-dom 3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาการบัญชี 

(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก บัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2560 และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ านวน 18 คน บัณฑิตใหม่ที่
ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 คน 
และผู้ใช้บัณฑิตจากสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่  สถิติ พ้ืนฐาน คือ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า
นักศึกษาชั้นปี 2 บัณฑิตใหม่และผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิต 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
1 Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education ; Eastern Region 
2 Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education ; Eastern Region 
3 Chonburi Vocational College, Institute of Vocational Education ; Eastern Region 
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Abstract 
This research aimed to study the satisfaction of the 2nd year students and new 

graduates of Bachelor of Technology Program in Accounting (Continuing Program), Chonburi 
Vocational College, Institute of Vocational Education ; Eastern Region and the graduates’ 
employers. The target group were 18 of the 2nd year students, 13 new graduates and 24 
graduates’ employers. The research instrument was a questionnaire, the statistics used in 
this research were percentage, mean and standard deviation. The results found that the 2nd 
year students, new graduates and graduates’employers had satisfaction toward Bachelor of 
Technology Program in Accounting (Continuing Program), Chonburi Vocational College, 
Institute of Vocational Education ; Eastern Region overall was at the high level. 

Keyword : Satisfaction , Bachelor of Technology Program, new graduates, 
  graduates’employers 

บทน า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เปิดสอนในปี พ.ศ.2558 เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในชั้นเรียน 
ปรัชญาของหลักสูตร คือ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และ
พัฒนางานอาชีวะระดับเทคโนโลยีด้านการบัญชี สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ [1] 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการไว้ว่า  บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต้องเป็นผู้มีคุณภาพครอบคลุม
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
เช่นเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 ในมาตรา 28 ว่าด้วยแนวทางการจัด
การศึกษา หลักสูตรของการศึกษา และสาระส าคัญของหลักสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้มีความสมดุล ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยเฉพาะหลักสูตรอุดมศึกษาที่มุ่ งหมายพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาสังคม จนท าให้ผู้ ส า เร็จ
ระดับอุดมศึกษาได้มีโอกาสน าความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงในการพัฒนาประเทศ [2] 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ ไว้ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 2) มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 3) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ
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ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ 4) มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์พัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 5) มี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3]   

ตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) และผลิตบัณฑิตออกไปท างานในสถานประกอบการ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 บัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตร  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่2 ต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ านวน 18 คน 2) บัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก จ านวน 13 
คน 3) ผู้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกจ านวน 24 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1

ส าหรับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สา
ชาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีความเที่ยงเท่ากับ 0.98 
ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ใช้บัณฑิตแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาชาวิชาการ
บัญชี (ต่อเนื่อง) มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีความเที่ยงเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 3 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
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3. การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน

18 คน คิดเป็นร้อยละ100 บัณฑิตใหม่จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการน าเสนอ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา บัณฑิตใหม่ และผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อ
ค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต และความพึงพอใจต่อบัณฑิต ลักษณะข้อค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผู้วิจัยได้แปล
ความหมายของระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ [4] ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า 
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ชลบุรี ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
   ที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  (N=18) 

รายการประเมินความพึงพอใจ x S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านหลักสูตร 4.20 0.57 มาก 
2. ด้านอาจารยผ์ูส้อน 4.40 0.71 มาก 
3. ด้านระบบให้ค าแนะน าปรึกษา 4.21 0.57 มาก 
4. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.02 0.34 มาก 
5. ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ 4.13 0.54 มาก 
6. ด้านผลการเรียนรู้ที่มผีลต่อการท างาน 4.41 0.45 มาก 
7. ด้านความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4.44 0.39 มาก 

รวม 4.26 0.16 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.26) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ ( x ตั้งแต่ 4.02 ถึง 4.44) โดยรายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ รายการที่ 7 ด้านความ
ภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (x = 4.44) 
รายการที่ 6 ด้านผลการเรียนรู้ที่มีผลต่อการท างาน ( x = 4.41) และ รายการที่ 2 ด้านอาจารย์ผู้สอน ( x = 4.40) 
ตามล าดับ 

2. ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จากสาขาวิชาการบัญชี
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  (N=13) 

รายการประเมินความพึงพอใจ x S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านหลักสูตร 4.55 0.42 มากที่สุด 
2. ด้านอาจารยผ์ูส้อน 4.62 0.37 มากที่สุด 
3. ด้านระบบให้ค าแนะน าปรึกษา 4.42 0.33 มาก 
4. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.27 0.41 มาก 
5. ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ 4.35 0.44 มาก 
6. ด้านผลการเรียนรู้ที่มผีลต่อการท างาน 4.50 0.46 มาก 
7. ด้านความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4.58 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.13 มาก 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  435



จากตารางที่ 2 พบว่า บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.47) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
3 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ รายการที่ 2 ด้านอาจารย์ผู้สอน ( x = 4.62)  รองลงมา รายการ
ที่ 7 ด้านความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก ( x = 4.58) และรายการที่ 1 ด้านหลักสูตร ( x = 4.55) ตามล าดับ 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ  

  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (N=24) 

รายการประเมินความพึงพอใจ x S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.08 0.39 มาก 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.47 มาก 
3. ด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว 4.32 0.45 มาก 

รวม 4.30 0.21 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.30) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
รายการ ( x ตั้งแต่ 4.08 ถึง 4.50)  

อภิปรายผล 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสาขาวิชาการบัญชีที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้สร้างไว้ อีกทั้งความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ช่วยให้นักศึกษามี
โอกาสได้งานที่ดี มีระบบให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาและให้ค าปรึกษาที่ดี อาจารย์
ผู้สอนมีความสามารถในการสอนการถ่ายทอดเนื้อหา จึงส่งผลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  

2. บัณฑิตใหม่ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)วิทยาลัย
อาชีวศึกษาชลบุรี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม เมื่อส าเร็จ
การศึกษามีแหล่งงานรองรับ อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดวิชามีการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ช่วยให้มีโอกาสได้งานที่ดี
และสามารถปฏิบัติงานได้ทันท ี
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3. ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต เช่นเป็น 
ผู้สัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการท างาน มีความสามารถในการใช้
โปรแกรมทางบัญชี 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแต่ละครั้งควรมีการศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการใช้บัณฑิตของสถานประกอบ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไป ควรเป็นการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษาและสถานประกอบการในการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้
โครงการเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL  MODEL USING MULTIMEDIA PROGRAM BY 

THE PROJECT BASE LEARNING FOR DIPLOMA STUDENT IN 
 BUSINESS COMPUTER PROGRAM 

วีระศักดิ์ เดือนแจม1 เนติมา ชาญชัยศักดิ2์ พัทธนันท ภูแกว3 นิตยา เสาหงส4 จันทนา ลัยวรรณา5

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรม

สื่อประสมโดยใช้โครงการเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้ทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง   ปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ านวน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ค านวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้
โครงการเป็นฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้
โครงการเป็นฐาน มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ 82.50/ 84.28 

Abstract 
This research aimed to develop the pattern of learning and teaching in the subject of 

applying multimedia program by project based learning for diploma students in the business 
computer department. The target group was 36 students of the business computer 
department. Research instruments for collecting data were observation form and evaluation 
form. The data analyzed by efficiency of the pattern of learning and teaching in the subject 
of applying multimedia program by project based learning. The result found that the pattern 
of learning and teaching in the subject of applying multimedia program by project based 
management was efficiency at 82.50 : 84.28. 
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บทน า 

 ในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ได้  เช่น ผลต่อ

ความต้องการทางด้านแรงงาน การท างานซึ่งในอดีตสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องใช้

แรงงานคนปฏิบัติการในภาคการผลิตเป็นจ านวนมากแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัย

มากขึ้น มีการใช้สมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์ แขนกล เครื่องจักรในภาคการผลิตที่ท างานได้แม่นย า เข้ามาท างาน

แทนที่มนุษย์ ท าให้ความต้องการแรงงานมนุษย์ลดลง รวมทั้งเทคโนโลยีบางอย่างเกิดขึ้นมานานแล้ว และใช้

งานมาเป็นเวลานาน ๆ ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ท างานได้รวดเร็วและแม่นย ากว่า ท างานได้รวดเร็วกว่า 

และใช้คนควบคุมการท างานที่น้อยกว่า นั่นหมายถึงในภาคอุตสาหกรรมจะมีการจ้างงานแรงงานมนุษย์น้อยลง 

มีผลให้การหางานท าในอนาคตจะมีการแข่งขันสูงขึ้น 

การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานถึงความต้องการทางด้านทักษะ 10 

ทักษะแรกท่ีนายจ้างต้องการจากการรับบุคคลเข้าท างานในปี ค  .ศ .  2020 คือ มีความสามารถในการแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การมีความคิดสร้างสรรค์ การจัดการงานบุคคล การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

การบริหารอารมณ์ การวิเคราะห์และตัดสินใจ การให้บริการ การเจรจาต่อรอง และการยืดหยุ่นทางปัญญา ซึ่ง

เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคตซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจะต้องมี  หากวิเคราะห์จาก 10 ทักษะที่

ต้องมีในอนาคตจะพบว่า โลกต้องการคนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถในงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการ

ผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่การจัดการศึกษาที่ผ่านมา

พบว่ามีการให้ความส าคัญและมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เน้นการสอบแข่งขันดังที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน หลายครั้งจะพบเห็นข่าวนักศึกษาที่รับไม่ได้กับผลการเรียนที่ตกต่ าของตนเองจนต้องหา

ทางออกท่ีผิด ๆ นักเรียนจะต้องไปเรียนพิเศษเพ่ือที่จะสอบแข่งขันเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ฉะนั้นการศึกษาใน

ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องลงทุนสูงมากในการส่งบุตรหลานเรียน ในขณะที่นักเรียนขาดทักษะการเข้า

สังคม ทักษะการใช้ชีวิต เหล่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ[1] 

การจัดการเรียนสอนในวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมในงานธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อเพ่ือน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ผู้วิจัยใช้วิธีการให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน เป็น

รายการ สารคดีท่ีผู้เรียนสนใจ ซึ่งในการจัดท ารายการดังกล่าวจะมีขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ผู้เรียนจะต้อง

ท างานเป็นกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน ปัญหาที่พบบ่อยจาก

การจัดการเรียนการสอนคือผู้เรียนคิดไม่ออกว่าจะท าสารคดีเรื่องอะไร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดความรู้

ประสบการณ์  หรือความเข้าใจเรื่องการน าเสนอรายการในรูปแบบสารคดี และปัญหาการท างานเป็นกลุ่มที่

ผู้เรียนบางคนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การท าโครงการหรือชิ้นงานเป็นฐาน เป็นวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมี

ทักษะการคิด การท างานเป็นกลุ่มได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์เพราะการท างานเป็น

กลุ่มจะต้องมีการอภิปรายความคิดเห็นโต้แย้งกับเพ่ือนร่วมกลุ่มในการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเหล่านี้จะต้องพบ

เจอเมื่อเข้าไปท างาน ดังนั้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการหรือชิ้นงานเป็นฐานจะ

สามารถสร้างบุคคลากรให้ตอบโจทย์กับสังคมและตลาดแรงงานในอนาคตได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนในการ

ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมในงานธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงการ

เป็นฐานส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสอนครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา (ADDIE Model) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นคือ 
1.1 วิเคราะห์ปัญหา ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมพบว่า

ผู้เรียนขาดทักษะดังนี้ 
1.1.1 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เมื่อผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน ผู้เรียนใช้

เวลาในการคิดและตัดสินใจในการหาหัวเรื่องในการท างานนาน ส่งผลให้ชิ้นงานเสร็จล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และเม่ือผู้สอนเป็นผู้ก าหนดหัวเรื่องชิ้นงานให้ผู้เรียนท า โดยที่ไม่ได้มาจากความคิดของผู้เรียนเอง 
ซึ่งบางครั้งไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนท าให้ผลงานออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

1.1.2 การท างานเป็นทีม ในการสร้างชิ้นงานตามที่ผู้สอนก าหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม พบว่าผู้เรียนขาดทักษะการท างานเป็นทีม เช่น การออกความคิดเห็นของตนเองต่อเพ่ือร่วม
กลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในกลุ่ม 

1.1.3 การท าชิ้นงานของผู้เรียนขาดการวางแผนที่ดี 
2. ออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

วิชาการประยุกต์การใช้โปรแกรมสื่อประสม โดยใช้โครงงานเป็นฐานดังนี้ 
2.1 ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงาน 
2.2 ใช้กิจกรรมกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
2.3 การท างานเป็นกลุ่ม 
2.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  440



3. พัฒนา (Development)ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยใช้ชุดการจัดการสอน C-PBL21 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4. การน าไปใช้ (Implementation) 
น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อ

ประสมโดยใช้โครงงาน เป็นฐาน คือนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 36 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินผลงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปทดลองใช้ โดยข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

- เก็บข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลงานในกิจกรรมระหว่างเรียน 

- เก็บข้อมูลหลังกิจกรรมการเรียนการสอนจากการประเมินผลงานของนักศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพกระบวนการ ( ) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ ( ) 

5. ประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น ด้วยการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 82.50/84.28 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงการเป็นฐานส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม ร้อยละ 

กระบวนการ ( ) 36 39 32.175 82.50 
ผลลัพธ์ ( ) 36 30 25.284 84.28 

ผลลัพธ์– ไดร้ายการ

น าเสนอสารคด ี

ขั้นส ารวจชุมชน และ

วิเคราะห์การตดัสินใจ 

กิจกรรม ฟุ้ง 

Force Connection 

เลือกหัวข้อ 

Mind Mapping 

ได้เรียนรู ้
กระบวนการความคิด

สร้างสรรค ์

ผลลัพธ์– ได้หัวข้อเรื่องใน
การท าสารคด ี

Mind Mapping 

ขั้นเตรียมนักศึกษา 

กิจกรรม พับกระต่าย 

ได้เรียนรู ้
System Approach 

Input 
Process 
Output

ผลลัพธ์– กระต่าย 

ขั้นวางแผนและลงมือ

ปฏิบัต ิ

กิจกรรม  
เขียนบท 

เขียน Story Board 

การถ่ายท า 

การตัดต่อ 
พากย์เสียง 

ใส่ดนตรีประกอบ 

ได้เรียนรู ้
กระบวนการผลติรายการ 
กระบวนการสร้างสื่อการ

น าเสนอ 

ขั้นการน าเสนอและต่อ

ยอดความรู ้

Preproduction

Production

Postproduction
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รูปแบบการจัดเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงการเป็นฐานส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ ( ) ต่อประสิทธิภาพผลลัพธ์ ( ) เท่ากับ 82.50/84.28 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

การอภิปรายผลการวิจัย 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้โครงการเป็นฐาน

ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับชุด

การจัดการสอน C-PBL21 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนที่มีความหลากหลายและชัดเจน นอกจากนี้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท าชิ้นงาน

อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ประกอบกับในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ใช้ขั้นตอนการ

พัฒนา ADDIE Model ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดเด่นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

พัฒนาขึ้น คือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ 

การระดมความคิด กระบวนการท างานเป็นทีม การสรุปความคิดและการท าชิ้นงานที่มีการวางแผนอย่างเป็น

ระบบและมีข้ันตอน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะต่าง เหล่านี้จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมโดยใช้

โครงการเป็นฐานส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนจะต้องมีการท ากิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเพ่ือ

สร้างชิ้นงาน ผู้สอนจะต้องท าหน้าที่คอยกระตุ้นเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดและกล้าแสดงความ

คิดเห็น

2. สถานที่ ที่ใช้ในการท ากิจกรรมกลุ่มควรจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสม มีพื้นที่ในการให้ผู้เรียนได้

ท ากิจกรรมกลุ่มได้สะดวก

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานทั้งรายวิชา 
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การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
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CHANTHABURI POLYTECHNIC COLLEGE 
   

ไพฑูรย์ สุขผลานันท์1 
Phaithun Sukphalanun1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
และ 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และสายงาน กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายงานการสอนและ
บุคลากรสายงานสนับสนุนของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 51 คน 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่าง
จันทบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามอยู่ในช่วง 
.31 ถึง .89 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  โดยรวม  
อยู่ ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และสายงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ส่วนผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าแนกตาม
อายุและประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
 
1 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
1 Chanthaburi Polytechnic College, E-mail : pomhiland@gmail.com 
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Abstract 
The aims of this research were to 1) To study human resource administration existing 

conditions of Chanthaburi Polytechnic College and 2) compare human resource administration 
of Chanthaburi Polytechnic College in term of gender, age, experience, education level and 
work job.The sample used in this study included teachers and supporting staff of this 
college. It was conducted in the second semester of 2018. Fifty one persons took part in this 
research. The instruments used for collecting the data was a 5 -rating scale questionnaire, 
with the discrimination value between 0.31- 0.89 and the reliability at 0.96. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The result of this research revealed that 1) The human resource administrations 
existing condition of Chanthaburi Polytechnic College in overall was at a high level  2) The 
comparison of human resource administration of Chanthaburi Polytechnic College in terms 
of gender, education level and work job in overall difference was statistically significant at 
the 0.05 level. (3) The comparison of human resource administration of Chanthaburi 
Polytechnic College in terms of age and experience in overall not had no statistical 
significant.  

Keywords : Human Resource Administration, Chanthaburi Polytechnic College 

บทน า 
ในองค์กรรูปแบบใดก็ตาม จุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการบริหารงานนั้นอยู่ที่การบรรลุผลส าเร็จตาม

เปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหาร คือ 4Ms ซึ่งประกอบไปด้วยคน (Man) เงิน 
(Money) วัตถุดิบ (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทรัพยากร
บุคคลจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอันดับหนึ่ง มีค่าสูงสุดและมีประโยชน์มากที่สุด เพราะเนื่องจากทรัพยากรอ่ืนๆ 
ทั้งหลายนั้นหากไม่มีคนน าไปประยุกต์ใช้ ไม่น ามาบริหารจัดการก็จะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น
ทรัพยากรบุคคลจึงมีลักษณะพิเศษกว่าทรัพยากรอ่ืนทั้งเป็นทรัพยากรที่ท าให้เกิดความส าเร็จโดยตรงและเป็น
กลไกส าคัญที่จะไปใช้ทรัพยากรอย่างอ่ืนให้เกิดผลงาน[1] จากสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วก้าวเข้าสู่ยุคการบริหารเน้นองค์ความรู้ (Knowledge Economy) องค์กรต่างๆ เผชิญภาวการณ์
แข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้องค์กรต้องเริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ 
“คน” ในองค์กรมากยิ่งข้ึนเพื่อสร้างคนให้สร้างคุณค่า (Value Creation) และความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) ให้กับองค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรขององค์กรที่มีสภาพเป็นทุน ซึ่ง
ส าคัญยิ่งต่อการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร องค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่เหนือกว่า ก็จะสามารถยืนอยู่ในสถานะที่
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เหนือกว่าองค์กรคู่แข่งขันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต[2] บุคคลในหน่วยงานนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่
ท าให้งานประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ ถ้าหากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถธ ารง
รักษาไว้ หน่วยงานนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต[3] คนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
และแตกต่างไปจากปัจจัยอ่ืนๆ เพราะคนเป็นปัจจัยเดียวที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ใช้ ปัจจัย
หรือทรพัยากรอ่ืนๆ ขององค์การโดยในการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ อาจก่อให้เกิดการสร้างสรรค์หรือเป็นการท าลาย
ย่อมเป็นไปได้ทั้งสองทาง ฉะนั้น คนในองค์กรจึงเป็นได้ทั้งผู้สร้างองค์กรให้ก้าวหน้าหรืออาจเป็นผู้ท าลาย
องค์กร หากคนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง[4] 

การบริหารงานบุคลากรเป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ขององค์กรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร [5] การ
ด าเนินงานในสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายจะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่ดี มีคุณภาพ
และมีการด าเนินงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญและในขณะเดียวกัน
บุคลากรที่มีอยู่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมสูงขึ้น [6] 
สอดคล้องกับ วิชัย โถสุวรรณจินดา[7] ได้สรุปไว้ว่า การด าเนินงานบุคลากร เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานในองค์กร พร้อม
ทั้งพัฒนาและการบ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทการ
ท างานให้กับองค์กรพร้อมทั้งสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของสถานศึกษา 
ท าให้ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร ซึ่งควบคุมดูแลงาน
บุคลากร มีความสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เพ่ือน าผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  จ าแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และสายงาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากร ดังภาพประกอบ 1 
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รูปที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  บุคลากรสายงานการสอนและสายงานสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 
2/2561  ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ านวน  51 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสายงานการสอน 25 คน 
โดยแบ่งออกเป็น ข้าราชการครูจ านวน  9  คน  พนักงานราชการท าหน้าที่สอนจ านวน  11 คน  ครูอัตราจ้าง
จ านวน  5  คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  26  คน โดยแบ่งออกเป็น ลูกจ้างประจ าจ านวน 4 คน 
ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 22 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ประกอบด้วยข้อค าถามใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการ
วางแผนงานบุคลกร 2) ด้านการสรรหาบุคลากร 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 5) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร โดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) โดยใช้การพิจารณา 5 ระดับ[8] ดังนี้ 
  5  หมายถึง  สภาพการบริหารงานบุคลากรระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  สภาพการบริหารงานบุคลากรระดับมาก 
  3  หมายถึง  สภาพการบริหารงานบุคลากรระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  สภาพการบริหารงานบุคลากรระดับน้อย 
  1  หมายถึง  สภาพการบริหารงานบุคลากรระดับน้อยที่สุด 
 
 

ตัวแปรต้น 
 

สถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณ์การท างาน 
4. ระดับการศึกษา 
5. สายงาน   

ตัวแปรตาม 
 

สภาพการบริหารงานบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 

1. ด้านการวางแผนงานบุคลกร 
2. ด้านการสรรหาบุคลากร 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 3. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาครบทั้ง 51 ฉบับและมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายตามช่วง
คะแนนซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ [9]  ดังนี้  
  4.51 - 5.00  หมายถึง สภาพการบริหารงานบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.51 - 4.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานบุคลากรอยู่ในระดับมาก 
  2.51 - 3.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานบุคลากรอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.50  หมายถึง สภาพการบริหารงานบุคลากรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และสายงาน  โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่าง
จันทบุรี โดยรวมและรายด้าน  

 

สภาพการบริหารงานบุคลากร 
n = 51 

  S.D. อันดับที่ ระดับ 

1. ด้านการวางแผนงานบุคลกร   3.65 .44 3 มาก 
2. ด้านการสรรหาบุคลากร 3.68 .65 2 มาก 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.57 .33 1 มากที่สุด 
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 3.43 .45 4 ปานกลาง 
5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 3.29 .68 5 ปานกลาง 

รวม 3.72 .20  มาก 
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 จากตาราง 1 แสดงว่า สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ  ด้านการพัฒนาบุคลากร (  = 4.57) ด้านการสรรหาบุคลากร   
( = 3.68) และด้านการวางแผนงานบุคลากร ( = 3.65) ตามล าดับ 

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่าง
จันทบุรี โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

สภาพการบริหารงาน 
บุคลากร 

เพศ 

t p 
เพศชาย 
(n = 25) 

เพศหญิง 
(n = 26) 

 S.D.  S.D. 

1. ด้านการวางแผนงานบุคลกร 3.71 .53 3.60 .35 .86 .39 
2. ด้านการสรรหาบุคลากร 3.87 .48 3.49 .73 2.18 .03* 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.60 .30 4.54 .35 .70 .48 
4. 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3.56 .42 3.30 .46 

2.05 
.04* 

5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 3.18 .76 3.40 .60 -1.12 .26 
รวม 3.78 .20 3.67 .18 2.19 .03* 

*p  .05

จากตาราง 2 แสดงว่า สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร 
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้าน
การวางแผนงานบุคลกร  ด้านการพัฒนาบุคลากร  และด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน  
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ตาราง  3  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

สภาพการบริหารงาน 
บุคลากร 

ระดับการศึกษา 

t p 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
(n = 17) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(n = 34) 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านการวางแผนงานบุคลกร 3.65 .47 3.65 .43 -.04 .96 
2. ด้านการสรรหาบุคลากร 4.05 .24 3.49 .71 3.13 .00* 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.57 .31 4.57 .34 -.05 .95 
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 3.37 .37 3.46 .49 -.62 .53 
5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 3.62 .39 3.13 .74 2.55 .01* 

รวม 3.85 .16 3.66 .19 3.54 .00* 

*p  .05
จากตาราง 3 แสดงว่า สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าแนกตามระดับ

การศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสรร
หาบุคลากร และด้านการธ ารงรักษาบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
วางแผนงานบุคลกร  ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ไม่แตกต่างกัน  

ตาราง  4  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
จ าแนกตามสายงาน 

สภาพการบริหารงาน 
บุคลากร 

สายงาน 

t p 
การสอน 
(n = 25) 

สนับสนุน 
 (n = 26) 

 S.D.  S.D. 

1. ด้านการวางแผนงานบุคลกร 3.71 .53 3.60 .35 .86 .39 
2. ด้านการสรรหาบุคลากร 3.87 .48 3.49 .73 2.18 .03* 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.60 .30 4.54 .35 .70 .48 
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 3.56 .42 3.30 .46 2.05 .04* 
5. ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 3.18 .76 3.40 .60 -1.12 .26 

รวม 3.78 .20 3.67 .18 2.19 .03* 

*p  .05
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จากตาราง 4 แสดงว่า สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าแนกตามสายงาน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร 
และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
วางแผนงานบุคลกร  ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ สภาพการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัย 

สารพัดช่างจันทบุรี ดังต่อไปนี้ 
1. สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับ คือ  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการวางแผนงานบุคลากร ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและขอบข่ายของการบริหารงานบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจในการ
บริหารงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของภิรวัฒน์ ดาษดา[10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า พฤติ
กรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการมอบหมายงานบุคลากร ด้านการ
พัฒนาบุคลากร และด้านการธ ารงรักษาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี สุธรรมา[11] ได้ศึกษา การ
บริหารงานบุคลากรโรงเรียนเอกชนเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการวางแผนก าลังคน ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการธ ารงรักษาบุคลากร มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล ตีระดิเรก [12] ได้ศึกษา การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการธ ารงรักษาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 

2. สภาพการบริหารงานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และ
สายงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรสายงาน
การสอนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครูและพนักงานราชการ ซึ่งมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่าบุคลากร
สายงานสนับสนุนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ ยั่งยืน [13] ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร โดยจัดท าประกาศยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้บุคลากรมากขึ้น 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยการประเมิน

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะต่างๆ ให้เพ่ิมมากขึ้น การนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานอย่าง
กัลยาณมิตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากร  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) หรือใน

ระดับอาชีวศึกษาภาค (อศภ.) 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร 
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การสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
GREATING BIRD AND BAT REPELLENT IN LOGAN ORCHARD 

BY USING SOLAR POWER 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไย  

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตขึ้นมาเพ่ือต้องการช่วยเหลือชาวสวนล าไยในการเพ่ิมผลผลิต โดยใช้วิธีการขับไล่
ศัตรูทางธรรมชาติได้แก่นกและค้างคาว ที่มากัดกินผลล าไยทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยใช้หลักการ
ขับไล่โดยใช้เสียงและหุ่นไล่กาขับไล่  และใช้พลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิต
กระแสไฟฟูาและจัด เก็บ ไว้ ในแบตเตอร์ รี่  ตั ว อุปกรณ์ อุปกรณ์ ไล่นกและค้ างคาวในสวนล า ไย 
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ชุดขับไล่นกและค้างคาว 2) ระบบผลิต
กระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์  

 ผลวิจัยพบว่า อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ สามารถไล่
นกและค้างค้าวได้ในระดับยอมรับได้ และมีคุณภาพอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.47, S.D. = 0.71) 
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.52,  S.D. = 0.56)   

ค าส าคัญ : อุปกรณ์ไล่นก  อุปกรณ์ไล่ค้างคาว  สวนล าไย  พลังงานแสงอาทิตย์ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to create and find the effectiveness of bird and 

bat repellent in a Logan Orchard by using solar power to help farmers increase productivity 
by using a natural way to get rid of birds and bats that came to eat Logan during day and 
night time. The machine used sound and a scarecrow and used electrical power generated 
by the solar paned and stored the current inside the battery. There are 2 main parts of the 
bird and bat repellent. The first part was bird and bat repellent and the second was a solar 
energy generating system. 

 The result shown that bird and bat repellent had effectiveness in an acceptable 
level and had quality in high level ( = 4.47, S.D. = 0.71). The satisfaction of users was 
in the highest level. ( = 4.52, S.D. = 0.56) 

Keywords :  Birds Repellent , Bats Repellent , Logan Orchard , Solar power 

บทน า 
จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี มีภูมิประเทศแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ เป็นที่ราบลุ่มน้ า

และชายฝั่งทะเล เป็นภูเขาและเนินเขา และเป็นที่ราบลุ่ม จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวฯ ชาวจังหวัดจันทบุรี
ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๐ อาชีพที่ท า ได้แก่ การท าอาชีพประมง  
อาชีพท านา อาชีพสวนยางพารา และ อาชีพท าสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรีได้ขึ้นชื่อว่า เป็นแหล่งผลิตผลไม้และ
ส่งผลไม้ขายทั่วไปทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ผลไม้ที่มีชื่อเสียงมีหลายชนิด  ได้แก่ ทุเรี ยน  เงาะ 
ลองกอง  สละ  มังคุด  และล าไย เป็นต้น 

เกษตรกรชาวล าไยของจังหวัดจันทบุรี ที่มีชื่อเสียงได้แก่แถบพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ อ าเภอสอยดาว อ าเภอโปุง
น้ าร้อน และ พ้ืนที่ทั่ว ๆ ของจังหวัดจันทบุรี  ในการปลูกล าไยจะมีผลผลิตออกมาปีละ 1 ครั้ง ครั้งละจ านวน
มาก แต่ชาวสวนก็ไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามที่ผลิตมาได้ เนื่องจากมีการเสียหายจ านวนมาก สาเหตุหนึ่งที่
ชาวสวนพบปัญหาคือ นกและค้างคาวมากัดกินผลล าไยของเกษตรกร ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลา
กลางคืน   ดังนั้น ชาวสวนจึงต้องหาวิธีการปูองกันนกและค้างคาวมากินผลล าไย การปูองกัน ท าได้หลายวิธี 
เช่น ใช้เสียงดังเพ่ือขับไล่วิธีนี้อาจสร้างความรบกวนกับผู้คนในบริเวณนั้น  หรือถ้าใช้ตาข่ายเพ่ือดักจับก็จะต้อง
ใช้ตาข่ายที่มีขนาดใหญ่ ๆ จึงจะคลอบคลุมพ้ืนที่และต้องคอยมาเก็บค้างคาวออกจากตาข่าย จึงท าให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
           จากปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์จึงมีความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  โดยคิดประดิษฐ์
อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  โดยใช้วิธีการขับไล่ด้วยเสียงและหุ่นไล่กา  
กล่าวคือ สร้างเป็นชุดอุปกรณ์ขับไล่นกและค้างคาวโดยใช้เสียง  โดยส่งคลื่นเสียงที่หูมนุษย์ไม่ได้ยินออกไปขับ
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ไล่ จึงไม่รบกวนผู้คน และใช้หุ่นไล่กาในการขับไล่นก  ส่วนด้านพลังงานใช้พลังงานไฟฟูาจากแบตเตอร์รี่ที่
จัดเก็บพลังงานมาจากแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด จึงไม่ต้องพะวงว่า
แบตเตอรี่จะหมดหรือต้องคอยน าแบตเตอรี่ออกมาชาร์จ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนกและค้าวคาวมา
กินล าไยของชาวสวนได้ และจะท าให้เกษตรกร ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น  และมีรายได้เพ่ิมขึ้น ภาพตัวอย่างการ
ติดตั้งใช้งาน ดังแสดงใน ภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 การใช้งานอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพ่ือหาคุณภาพอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
3. เพ่ือหาความพึงพอใจอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ หลักการของ ADDIE Model  ซึ่งมีล าดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์  การออกแบบ  การสร้างและพัฒนา การน าไปทดลองใช้ และการประเมินผล 
ของ Richey 1986 :19 และ Seels  and Glesgow  1997: 9  
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อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สร้างขึ ้นมาโดยใช้วิธ ีการ
เช่นเดียวกันกับวิถีชาวบ้านที่ใช้กัน สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรหรือชาวสวนล าไย 
โดยใช้วิธีการขับไล่ศัตรูทางธรรมชาติได้แก่นกและค้างคาว ที่มากัดกินผลล าไยทั้งในช่วงเวลากลา งวันและ
กลางคืน โดยใช้หลักการขับไล่โดยใช้เสียงและหุ่นไล่กา ในการขับไล่ และ ใช้พลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้จาก
แสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟูาและจัดเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ เพื่ อเก็บไว้ใช้งานในเวลา
กลางคืน ตัวเครื่องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1)ชุดขับไล่นกและค้างคาว 2) ระบบผลิตกระแสไฟฟูาจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  มีดังนี้ 
1. ประชากร คือ ชาวสวนล าไยในจังหวัดจันทบุรี
2. กลุ่มตัวอย่าง
        2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ ชาวสวนในจังหวดัจันทบุรีที่ปลูกล าไย จ านวน 5 คน ได้จากการ

เลือกแบบเจาะจง 
       2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 คือผู้เชี่ยวชาญด้านการท าสวนล าไย ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านไฟฟูา

และอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

ขั้นที่ 2 (Design) 

การออกแบบ 

ออกแบบโครงสรา้งอุปกรณ์

ไล่นก และค้างคาวในสวน

ล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นที่ 3 (Development) 

การสร้างและพัฒนา 

ด าเนินการสร้างอุปกรณไ์ล่นก

และค้างคาวในสวนล าไยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นที่ 5E (Evaluation) 

การประเมินผล 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ให้
ค าแนะน า  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นที่ 4 (Implementation) 

การน าไปทดลองใช้ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยน า

อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวใน

สวนล าไยใช้พลังงานสงอาทิตย์

ไปทดลองใช้

ขั้นที่ 1 (Analysis) 

การวิเคราะห์ 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการไล่นก

และค้างคาวในสวนล าไยใ ช้

พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์  จ า ก

ชาวสวนในจังหวัดจันทบุรี
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ในการจัดสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  คณะผู้จัดท าได้

ด าเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 

�    

           �                          

                            

     �      

   �               �        

   �                          

         �         

  

     

   �               

             

             

ภาพที่ 2   แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการไล่นกและค้างคาวในสวนล าไย และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
2. ออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามข้อมูลที่ได้

ศึกษาค้นคว้ามา และจากค าปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ  ดังแสดงภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  แบบร่างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

              ออกแบบระบบการจัดเก็บพลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ผลิต
กระแสไฟฟูาและจัดเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ ชุดผลิตกระแสไฟฟูาดังแสดงใน ภาพที่ 4  

ภาพที่ 4  ชุดผลิตกระแสไฟฟูาจากแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ 
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            ออกแบบระบบการท างานที่ใช้ในการขับไล่ ใช้วิธีไล่โดยใช้คลื่นเสียงและใช้หุ่นไล่กา ตัวอย่างการ
ควบคุมดังแสดงใน ภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาว 

3. ด าเนินการสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบร่างที่ได้
ออกแบบไว้  ท าการทดลอง ทดสอบ  ปรับปรุง  จนกระทั่งตัวอุปกรณ์ฯ สามารถท างานและใช้งานได้  

4. น าไปทดลองใช้ และเพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองขับไล่นกและค้างคาวในสวนล าไย
5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
6. หาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยทดลองขับ

ไล่เป็นเวลา 3 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ทีต่ิดตั้งตาข่ายดักจับนกและค้างคาว จากนั้นสังเกตจากจ านวนนกและค้างคาว
ที่มาติดตาข่าย เปรียบเทียบกัน  ระหว่างใช้อุปกรณ์ขับไล่กับการไม่ใช้อุปกรณ์ขับไล่    

7. ประเมินคุณภาพอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถาม จ านวน 7 ข้อ คือ 
ด้านความสามารถในการท างาน รูปแบบที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม มีขนาดที่เหมาะสม 
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟูา  ความสามารถในการไล่นก  และความสามารถในการไล่ค้างคาว 

8. ประเมินความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  โดย
ผู้ใช้งาน  โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถาม จ านวน 
7 ข้อ คือ ด้านการออกแบบที่สวยงาม   ด้านความสะดวกในการใช้งาน  ด้านการเลือกใช้วัสดุ  ด้านความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน  ด้านการจัดเก็บกระแสไฟฟูา  ความสามารถในการไล่นก  และด้านความสามารถในการไล่
ค้างคาว   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานที่ที่ใช้ในการทดลองใช้พ้ืนที่ชาวสวนล าไย และเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ทดลอง  วิธีการเก็บ
ข้อมูล ด้านประสิทธิภาพทดลองการขับไล่นกและค้างคาวในสถานที่ทดลอง  ด้านคุณภาพและความพึงพอใจ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  การประเมินคุณภาพสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจ
สอบถามจากผู้ทดลองใช้งาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและจากผู้ทดลองใช้งาน ที่ท าการ
ประเมินอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและจากผู้ทดลองใช้งานมาวิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี ้
 

        1. ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร   
 

  ΣX
X  = 

N
  

        

 เมื่อ     X   คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
  ΣX  คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N คือ   จ านวนข้อมูล 
 

 2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร   
 

                    S.D.     
 

 1nn

XXn
22



     

 

  เมื่อ S.D.    คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   n    คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   X    คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 
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ผลการวิจัย 
          1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์    
         1.1   ผลการสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

ภาพที่ 6 อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ผลการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์    
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์    

 จ านวนวันที่ท าการ
ทดลองหาประสิทธิภาพอุปกรณ์
ไล่นกและค้างคาว ในสวนล าไยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพ้ืนที่ 1 ไร่   

   ไม่ใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาว 
ในสวนล าไยใช้พลังงานสงอาทิตย์ 

    ใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวใน
สวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวนนกและค้างคาวที่ติดข่าย จ านวนนกและค้างคาวที่ติดข่าย 
นก 
(ตัว) 

ค้างคาว 
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

ค้างคาว 
(ตัว) 

วันที่ 1 6 10 2 4 

วันที่ 2 7 8 3 3 

วันที่ 3 5 7 2 3 
เฉลี่ย 6 8.33 2.33 3.33 

รวมเฉลี่ย 14.33 5.66 

จ านวนนกและค้างคาวที่ติด     
ตาข่ายลดลงร้อยละ 

 

60.50 

           จากตารางที่ 1 เป็นตารางผลการทดลอง โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาว 
ในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการไม่ใช้ใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาว ในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์   พบว่าเมื่อใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลั งงานแสงอาทิตย์ จ านวนนกและ
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ค้างคาวที่มาติดตาข่ายลดน้อยลง   ซึ่งแสดงว่าอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มี
ประสิทธิภาพ สามารถไล่นกและค้างคาวได้จริง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ  
3. ผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 ผลจากการทดลองใช้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน  ได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์    โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

      รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความสามารถในการท างาน 4.50 0.55 มาก 
รูปแบบที่เหมาะสม 4.20 0.84 มาก 

การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

มีขนาดที่เหมาะสม 4.55 0.60      มากที่สุด 
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟูา 4.60 0.89      มากที่สุด 

ความสามารถในการไล่นก 4.60 0.89      มากที่สุด 

ความสามารถในการไล่ค้างคาว 4.50 0.70 มาก 
รวม 4.47 0.71 มาก 

          จากตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.47  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้าน
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟูาและด้านความสามารถในการไล่นก   มีความเห็นด้วยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยที่ 
4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านมีขนาดที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด   ต่ าสุด
ด้านรูปแบบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก  

4. ผลการหาความพึงพอใจอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ จ านวน 5 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์     

รายการ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านการออกแบบที่สวยงาม 4.45 0.53 มาก 
ด้านความสะดวกในการใช้งาน  4.50 0.55 มาก  
ด้านการเลือกใช้วัสดุ 4.50 0.55 มาก 

ด้านความคุม้ค่าต่อการลงทุน 4.42 0.45 มาก 
ด้านการจัดเก็บกระแสไฟฟูา 4.65 0.52      มากที่สุด 

ความสามารถในการไล่นก 4.60 0.60      มากที่สุด 

ความสามารถในการไล่ค้างคาว 4.55 0.70     มากที่สุด 
รวม 4.52 0.56     มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยผู้ทดลองใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
ด้านการจัดเก็บกระแสไฟฟูา  มีความเห็นด้วยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยที่ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ความสามารถในการไล่นก  มีค่าเฉลี่ยที่ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด  ต่ าสุดด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุน   มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.42 ซึ่งยังอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
             ในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้วิจัยฯได้
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟูา วงจรไล่นกและค้างคาว ศัตรู
ส าหรับผู้ท าสวนล าไย   จากเอกสารและจากการค้นคว้าบนอินเทอร์เนต และปรึกษาข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
จึงได้น ามาสร้างอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นได้จัดสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยฯ ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินคุณภาพที่สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่สอบถามความคิดเห็นจากผู้ทดลองใช้งาน จากนั้นจึงน าอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไปทดลองใช้งานในพ้ืนที่ของชาวสวนล าไย และเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ทดลองใช้
งาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยฯใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและจากผู้
ทดลองใช้งานมาวิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
           จากผลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนน ามาจัดสร้างอุปกรณ์ไล่นก
และค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงท าให้อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  มีประสิทธิภาพท าให้จ านวนนกและค้างคาวที่มากินล าไยลดลง ด้านมีคุณภาพมีค่าระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 และด้านความพึงพอใจมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.52 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        5.3.1  อุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเครื่องต้นแบบ  ดังนั้นผู้ที่สนใจ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
        5.3.2  สามารถน าไปพัฒนาต่อให้ขนาดของอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาวในสวนล าไยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  มีขนาดที่เหมาะสม น้ าหนักเบาลง และสะดวกต่อการติดตั้งใช้งาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
        5.3.3  ข้อมูลทางด้านเทคนิค อาจจะยังไม่ครบถ้วน ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถน าอุปกรณ์ไล่นกและค้างคาว
ในสวนล าไยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ไปท าการวิจัยต่อยอดได้อีก  
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การพัฒนาเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมตั ิ
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC DRY BETEL NUT PEELING MACHINE 

นพดล  เฉลิมพงษ์1   ศักดิ์สิทธิ์  แกล้วกล้า2  บรรจง  มะลาไสย3 
Noppadon  Chalermpong1  Saksit   Klawkla2  Banchong  Malasai3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอกหมากแห้งอัตโนมัติ           

2) เปรียบเทียบการปอกหมากด้วยมือกับเครื่องปอกหมากแห้งอัตโนมัติ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้
ทดลองใช้งาน กลุ่มตัวอย่างคือชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกหมาก จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องปอกหมากแห้งอัตโนมัติ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้
ทดลองใช้งาน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เครื่องปอกหมากแห้งอัตโนมัติที่สร้างขึ้น สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยสามารถปอกหมากแห้งได้ชั่วโมงละ 100 กิโลกรัมขึ้นไป และผลการประเมินของผู้ทดลองใช้เครื่องปอก

หมากแห้งอัตโนมัติ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.540) 

ค าส าคัญ : เครื่องปอกหมากแห้ง  หมากแห้ง  อัตโนมัติ 
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Abstract 
This research aims to 1) create and find the efficiency of the automatic dry Betal Nut pealing 
machine. 2) comparison with the manual and automatic dry betal peeling.  
3) assessing the user satisfaction. The sampling group were the 10 Betal Nut gardeners in 
chantaburi province, by purposive sampling. The research tools were : the automatic dry 
betal nut peeling machine, user satisfaction assessment from, the research statistic, mean, 
percentage and standard deviation. 
The results of this research found that this Automatic Dry Betel Nut peeling Machine is fit for 
purpose.  It peeled up to 100 kg per hour.  And the result of the trial of the Automatic Dry 
Betel Nut Peeling Machine found that user’s satisfaction in the overview was at highest level 
( X = 4.60, S.D. = 0.503) 
 
Keywords : Dry Betel Nut Peeling Machine, Dry Betel Nut 

 
บทน า 
 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีการปลูกผลไม้และปลูกหมากแซมตามริมสวน ซึ่งมี
การปลูกหมากเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคตะวันออก  ส่วนใหญ่จะขายเป็นหมากสด หากเก็บไม่ทันหมากจะสุก
แก่เกินก าหนดต้องขายเป็นหมากแห้ง  โดยต้องปอกเปลือกก่อนจึงจะขายได้  ดังนั้นชาวสวนโดยทั่วไปจะท า
อุปกรณ์ปอกหมากใช้เองหรือซื้อหามา  หากหมากมีปริมาณมาก ๆ จะต้องใช้แรงงานคนและเวลามากในการ
ปอกหมากให้ได้ 100-200 กิโลกรัม   
 จากเหตุผลดังกล่าวฯ  คณะผู้จัดท าจึงมีแนวความคิดสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
การปอกหมากแห้งให้ไดป้ริมาณมากๆ ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน  
   
วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ 
 2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ หลักการของ ADDIE Model  ซึ่งมีล าดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์  การออกแบบ  การสร้างและพัฒนา การน าไปทดลองใช้ และการประเมินผล   
ของ Richey 1986 :19 และ Seels  and Glesgow  1997: 9  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  มีดังนี้ 
1. ประชากร คือ ชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกหมาก
2. กลุ่มตัวอย่าง  คือ ชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกหมาก จ านวน 10 คน ได้จากการเลือกแบบ

เจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ในการจัดสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ คณะผู้จัดท าได้ด าเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 2 (Design) 
การออกแบบ 
ออกแบบโครงสรา้ง  
เครื่องปอกหมากแห้ง
ระบบอัตโนมัต ิ

ขั้นที่ 3 
(Development) 
การสร้างและพัฒนา 
ด าเนินการสร้าง
เครื่องปอกหมากแห้ง
ระบบอัตโนมัต ิ

ขั้นที่ 5E 
(Evaluation) 
การประเมินผล 
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
ให้ค าแนะน า  เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นที่ 4 
(Implementation) 
การน าไปทดลองใช้ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
โดยน าเครื่องปอก
หมากแห้งระบบ
อัตโนมัต ิ
ไปทดลองใช้ 

ขั้นที่ 1 (Analysis) 
การวิเคราะห์ 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การปอกหมากแห้ง
จ า ก ช า ว ส ว น ใ น
จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปอกหมากจากชาวสวนในจังหวัดจันทบุรี 
 2. ออกแบบโครงสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ  โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 2  แสดงแบบร่างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ 
 

      3.  ด าเนินการสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ   
 4. น าไปทดลองใช้  เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองปอกหมากแห้ง 
 5.  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน า  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 6.  หาประสิทธิภาพของเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ  โดยทดลองหาระยะเวลาที่ใช้ปอกเปลือกหมาก
แห้งโดยใช้เครื่องปอกเปรียบเทียบกับการใช้มือปอก  
         7. ประเมินคุณภาพเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติโดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยแบบประเมินเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ คือ ด้านรูปแบบเครื่องเหมาะสม ความ
สะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง และความปลอดภัยในการใช้งาน  
         8. ประเมินความพึงพอใจการใช้เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติโดยผู้ใช้งาน  โดยแบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ คือ  ด้านรูปแบบเครื่องเหมาะสม 
ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง และความปลอดภัยในการใช้งาน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติจาก
ผู้ใช้งาน  โดยให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาทดลองใช้เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ แล้วท าการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ   
 

ที่บรรจลุกูหมากแห้ง 

สวิตช์เปิด-ปิด เคร่ือง 

ล้อรถยนต์ที่ใช้ในการ
หมนุดนัปอกหมาก
แห้ง 

มอเตอร์สง่ก าลงั 
ขนาด 1 แรงม้า 

หมากที่ผา่น 

การปอกแล้ว 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
       น าแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมาหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
1. สูตรหาค่าเฉลี่ย

ΣX
X  = 

N

เมื่อ  X คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ΣX  คือ   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N คือ   จ านวนข้อมูล 

2. สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  S.D.     
 

 1nn

XXn
22



 

เมื่อ  n    คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
X    คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 

ผลการวิจัย 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ มีดังนี้ 
1. ผลการสร้างเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

ภาพที่ 3  แสดงเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ 
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

ตารางที ่2  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเคร่ืองปอกหมากแหง้ระบบอตัโนมติั 

จากตารางที่ 1  เป็นตารางผลการทดลอง โดยเปรียบเทียบระหว่างการปอกเปลือกหมากแห้งด้วยมือ
และการปอกเปลือกหมากแห้งโดยใช้เครื่องปอกเปลือกหมากแห้งระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น พบว่า หมากแห้ง 
จ านวน 1 กิโลกรัม ใช้มือปอก ใช้เวลา 20 นาที และใช้เครื่องปอก ใช้เวลา 0.5 นาที (30 วินาที) หมากแห้ง 
จ านวน 10 กิโลกรัม ใช้มือปอก ใช้เวลา 200 นาที และใช้เครื่องปอก ใช้เวลา 5 นาที และหมากแห้ง จ านวน 
20 กิโลกรัม ใช้มือปอก ใช้เวลา 430 นาที และใช้เครื่องปอก ใช้เวลา 10 นาท ี 

ผลจากการทดลองใช้เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  ได้ผลดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

      รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 
รูปแบบเครื่องเหมาะสม 4.33 0.577 ดี 
ความสะดวกในการใช้งาน 4.33 0.577 ดี 
ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง 4.67 0.577 ดีมาก 
ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.67 0.577 ดีมาก 

รวม 4.50 0.577 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่

ในระดับดีมาก  ( X =4.50, S.D. = 0.577)    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   อยู่ในระดับดีมาก  2  ด้าน และมีค่า

เท่ากัน  คือ ด้านระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้งและด้านความปลอดภัยในการใช้งาน  ( X =4.67, S.D. = 0.577)    ส่วน

อีก 2 ด้าน อยู่ในระดับดี คือ ด้านรูปแบบเครื่องเหมาะสม ( X =4.33, S.D. = 0.577)   และด้านความสะดวกในการใช้

งาน ( X =4.33, S.D. = 0.577)  

วิธีการปอกเปลือกหมากแห้ง เวลาที่ใช้ปอกเปลือกหมากแห้ง (นาที) 

1 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม 

ใช้มือปอกหมาก 20  200 430 
ใช้เครื่องปอกหมาก 0.5 5 10 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ จ านวน 10 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 
รูปแบบเครื่องเหมาะสม 4.20 0.632 ดี 
ความสะดวกในการใช้งาน 4.50 0.527 ดีมาก 
ระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง 4.60 0.516 ดีมาก 
ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.70 0.483 ดีมาก 

รวม 4.50 0.540 ดีมาก 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติในภาพ

รวมอยู่ในระดับดีมาก  ( X = 4.50, S.D. = 0.540) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับดีมาก 3 ด้าน 

คือ ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ( X = 4.70, S.D. = 0.483)  ด้านระยะเวลาที่ใช้งานแต่ละครั้ง ( X = 

4.60, S.D. = 0.516)  และด้านความสะดวกในการใช้งาน ( X = 4.50, S.D. = 0.527) ส่วนอีก 1 ด้าน อยู่ใน

ระดับดี คือ ด้านรูปแบบเครื่องเหมาะสม ( X = 4.20, S.D. = 0.632)  

การอภิปรายผลการวิจัย 
การปอกเปลือกหมากแห้งโดยใช้เครื่องปอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ สามารถปอกเปลือกได้เร็วกว่า

คนถึง 40 เท่า และท างานได้ครั้งละหลายกิโลกรัม เป็นเพราะการออกแบบที่ดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน
และมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ มีความสะดวกในการใช้งาน 
ประหยัดค่าแรงงาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมผลผลิตอีกทางหนึ่งด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรจัดท าชุดคัดแยกเปลือกหมากกับเมล็ดออกจากกันแบบอัตโนมัติโดยที่คนไม่ต้องมาคัดแยก

เพ่ือไม่ให้เสียเวลา และสามารถคัดลูกแตกออกจากลูกหรือเมล็ดที่สมบูรณ์ด้วย จะท าให้ได้มูลค่าผลผลิตมากขึ้น 
และท าตัวโครงสร้างที่มีน้ าหนักเบา ขนาดเล็ก และราคาถูกลง  

2. หน่วยงานควรส่งเสริมให้น าผลงานไปเผยแพร่กับชุมชน เพ่ือน าไปทดลองใช้ให้มากข้ึน และน าผล
การทดลองจากหลายๆ พ้ืนที่มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลผลิตทางการค้าต่อไป 
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การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์  
ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี 

ในสถานประกอบการ 
THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION FOR MULTIMEDIC PACKAGE 

TO THE EDUCATIONS DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT)  
IN THE WORKPLACE 

 
นางสาวทัศนีย์  ชูจันทราภรณ์1   นายกิติพงศ์  โกวิทวณิชชา2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลัง
เรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มี บทเรียนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสน ระบบ ทวิภาคี ใน
สถานประกอบการใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ                  
สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 
ค าส าคัญ : บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระบบทวิภาคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  476



Abstract 
 This research objectives were : to develop a web-based instruction for a multimedia 
package to the Education Dual Vocational Training (DVT) in the workplace of the diploma 
level. To compare the studying achievement before and after learning by wed base 
instruction. The sample group were 18 students from Songphinong Industrial and 
community Education College by the purposive sampling. 
 The research tools were : web based lesson from Multimedia Package to the DVT in 
the workplace, work sheets and achievement tests. The analysis statistic of data were 
standard deviation and t-test. The learning achievement after study was higher than before 
study at .05. 
 
Keywords:  WBI, Achievement, Dual Vocational 
 
บทน า 

ตามแนวทางจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระส าคัญอยู่หลาย
หมวด หลายมาตรา ได้แก่ หมวด 4 ซึ่งเป็นแนวจัดการศึกษา ตามมาตราที่ 22 ผู้สอนจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตราที่ 24 
ผู้สอนจะต้องจัดสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้สาระที่ส าคัญอีกหมวดหนึ่งได้แก่ หมวดที่ 9 ซึ่งเป็นหมวดเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดย
สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของคนไทย [1] 

จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็น
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ
ในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมีการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝึกอาชีพ การวัดผล และการประเมินผลเพ่ือมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทักษะคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคในการท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน 
จัดการพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มี
สมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
ของสาขาวิชานั้นๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
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(แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ :ศูนย์อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

การใช้สื่อการสอน เช่น ภาพถ่าย สไลด์น าเสนอข้อมูล เป็นต้น เป็นการน าเสนอแบบทางเดียว หรือ
ผู้สอนเป็นหลักนั้นก็อาจจะท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจได้ง่าย ในปัจจุบันจึงได้มีการน าเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน  หรือการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน [2] งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์บทเรียนให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือความสมบูรณ์
ต่อการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ้น ท าให้เป็นสื่อการเรียนที่สามารถสนองความแตกต่าง แต่ละบุคคลได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้อีกเป็นอย่างมาก ความ
แปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์ยังเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนมากข้ึน [3] 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน
อย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีสื่อชนิดใดในสังคมสารสนเทศเช่นปัจจุบันที่ได้รับความนิยมต่อการจัด
การศึกษามากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการที่สถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้
งานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากทุก ๆ ฝุายได้เล็งเห็นประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ที่
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีคุณภาพขึ้นโดยที่ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ตลอดเวลา  หากไม่เข้าใจก็
สามารถศึกษาบทเรียนซ้ าได้ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงใน
การศึกษาเนื้อหา [4] 
 ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แบบทวิภาคีร้อย
เปอร์เซ็นต์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึก
ประสบการณใ์นสถานประกอบการ 2 ปีการศึกษา จะเรียนโดยมีครูฝึกในสถานประกอบเป็นผู้ดูแล ในเรื่องการ
เรียนการสอนในช่วงการฝึกงาน โดยทางวิทยาลัยฯ จะท าการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการให้เป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการ โดย ในรายวิชาที่อยู่ในสถานประกอบการโดยร่วมมือกับครูผู้สอนที่อยู่ในวิทยาลัยฯ ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนักศึกษาจะกลับมาเรียนกับครูผู้สอนที่อยู่ในวิทยาลัยฯ ในวันอาทิตย์ ซึ่งท าให้
ผู้เรียนกับครูผู้สอนในวิทยาลัยฯ ไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียนการสอนให้ครบสมบูรณ์ตามรายวิชา  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม จาก
การวิเคราะห์เนื้อหาและจากประสบการณ์ในการสอนพบว่าวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม เป็น
รายวิชาที่ต้องมีท้ังภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางด้านปฏิบัติเพ่ือที่จะให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพได้ฝึกปฏิบัติจริงซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่มาก และยากในการเข้าใจทั้ งหมดส าหรับในเวลาที่
จ ากัดในการเรียนวันอาทิตย์เท่านั้น อีกทั้งประกอบกับผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถและทักษะที่ต่างกัน            
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การรับรู้เนื้อหาของผู้เรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเป็นเหตุท าให้ผู้วิจัยจึงการพัฒนาบทเรียนบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิ
ภาคี ในสถานประกอบการ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้มีเวลาทบทวน และเรียนซ้ าโดยไม่จ ากัดครั้งที่เข้าไปเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาที่ต้องการ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือการพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน                  
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 

 
สมมติฐาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย                                                                                                            
ddddผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดวิจัย โดยศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้การใช้ใบงานซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่ม 

 
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

การพัฒนาบทเรียน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาการประยุกต์ใช้ โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานระกอบการ 

 
 

 

                      

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

การวิจัย 
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- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ที่เรียนรายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สื่อประสม จ านวน 18 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้               
โดยก าหนดช่วงเวลาเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ส่วนที่ 2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเลือกข้อสอบเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังนี้  
- ศึกษาเนื้อหาศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม              
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากหนังสือแบบเรียน เอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้อง โดยจากการรวบรวม
เนื้อหาทั้งหมด 6 หน่วย 
- สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสาร จากหนังสือแบบเรียน เอกสาร ต าราที่เก่ียวข้อง  
- น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือหาคุณภาพ คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 0.80–1.00 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.805 ค่า
ความยาก ระหว่าง 0.27 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.27 – 0.80 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                     
2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบที (t-test)                                      
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อ
ประสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน  โดยใช้                            
t-test (Dependent)  
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ผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยการทดสอบ
หาค่าท ี(t-test) ซึ่งแสดงผลในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
แบบทดสอบ จ านวนผู้เรียน (n) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t ค านวณ t ตาราง 

ก่อนเรียน 18 20 5.61 0.91 
25.15 1.74 

หลังเรียน 18 20 17.38 1.58 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 17

จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน ได้ค่า t คะแนน 17.38 และจากการเปิดตารางค่า t     ที่ df = 17 
มีค่า 1.74 ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่า t ค านวณ สูงกว่าค่า 
t ตารางดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า อาจเนื่องจากบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้

โปรแกรมสื่อประสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการที่พัฒนาขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงสามารถน าพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถาน
ประกอบการ ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จงจิต [5] ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์  จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนดีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการน าเสนอเนื้อหาแบบสรุปไว้ท้ายบทเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหาในการเรียนดูง่ายและเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 
2. ควรน าบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนเพ่ือเป็น
การยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียน 
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การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL SET ON TEMPERATURE CONTROL  

BY PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 
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Nathaphat  Sansuk1  Apichart  Phayungsuksri2  and Sudarat  Sansuk3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 2) หาคุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์                     
3) หาประสิทธิภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ และ 4) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้  2 
จ านวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดทดลองการ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) จากการทดลองใช้งานพบว่า ชุดทดลองสามารถควบคุมการท างานของฮีต
เตอร์ได้ในช่วงอุณหภูมิ 80-120 องศาเซลเซียส โดยมีหลอดสัญญาณแสดงผล เมื่อค่าอุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่า
ค่าท่ีก าหนดซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 98 และความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลอง 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78)   
 

ค าส าคัญ : ชุดทดลอง, การควบคุมอุณหภูมิ, โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to create the experiment set on temperature 

controlled by Programmable controller, 2) to find the quality of the experiment set on 
temperature controlled by Programmable Controller, 3) to find the efficiency of the 
experiment set on temperature controlled by Programmable Controller, 4) to study the 
satisfaction of users. The population used in this research were instructors who teach the 
Industry Control System Course. The sampling groups selected by specific group were 10 
vocational instructors in the Vocational Education Institute, 2nd.Southern Region. The 
research tools were the qualification form evaluated by the experts, data recording form and 
satisfaction questionnaire. The statistics used were mean and standard deviation. 

The research found that the experimental set on Temperature Controlled by 
Programmable Controller has qualified at highest level (  = 4.60) the Experimental set on 
Temperature Controlled by Programmable Controller can control the heater operation at 
the temperature range of 80 - 120 degree Celsius. The display signal tube showed the 
degrees Celsius when the temperature is higher or lower than the specified value. The 
efficiency has met the criteria at 98 percent. The overall satisfaction is at the highest level 
(  = 4.78) 

บทน า 
การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบันตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2557 ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  12 และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือผลิตและพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียนรู้ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งในชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีการวางแผนการสอน มีการใช้ชุดทดลองเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน ให้มีคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  

จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104 2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของนักศึกษา 
ระดับ ปวส.2 สาขาไฟฟูาก าลัง สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จากผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษาปีการศึกษา 2560) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาขาดสมรรถนะด้านการเขียน
โปรแกรมควบคุมและการน าอุปกรณ์ไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก เพ่ือน าไปใช้งานจริงในกระบวนการงาน
ด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอกที่ต่อร่วมกับสัญญาณแอนะลอกซึ่งมี
การใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
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ทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเป็นชุดทดลองที่จ าลองกระบวนการ
ท างาน ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับสัญญาณแอนะลอกอินพุต เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. เพ่ือหาคุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
3. เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับมาก
2. ชุดทดลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ผู้ใช้ชุดทดลองมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าระดับมาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การพัฒนาชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  ได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดใน 
การวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรต้น ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
ตัวแปรตาม   

1. คุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การสร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้

        

                                  

                  

              

        

                         
                                            

       

                                     
                             

                         
                                          

       

    

    

       

        

ภาพ 1 ขั้นตอนการสร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  

1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์  

2. ออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ที่จ าลอง
กระบวนการควบคุมในงานอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสะดวกต่อการใช้งาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สาขาวิชา

ไฟฟูาก าลัง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จ านวน 10 คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling)  

เครื่องมือในการวิจัย  
1. แบบประเมินคุณภาพของชุดทดลอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งการ

ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน 
2. แบบบันทึกผลการทดลองส าหรับบันทึกผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของชุด

ทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การหาคุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ด าเนินการโดย 
1) ก าหนดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนประกอบด้วย ครูผู้สอนผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

สอนในรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน และบุคคลที่ท างานในสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการควบคุมในงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 คน 

2) น าแผงชุดทดลองที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พร้อมทั้งอธิบาย
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดทดลอง และสาธิตการใช้งานของชุดทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา ให้ค าแนะน า 
และประเมินคุณภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้นด้วยแบบประเมิน  

3) ปรับปรุงแก้ไขชุดทดลองตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ชุดทดลองมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. การหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ น าชุดทดลองที่สร้างขึ้นไปให้ครูผู้สอนแต่ละสถานศึกษา 7 สถานศึกษา จ านวน 10 คน ทดลอง
ใช้งานกับนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ต่อวงจรการทดลอง และท าการทดสอบใช้งานชุดลองตามใบงานการทดลองที่สร้างขึ้น
จ านวน 3 ใบงาน ได้แก่ การต่อใช้งานทรานสมิตเตอร์ร่วมกับเทอร์โมคัปเปิล การเชื่อมต่อสัญญาณแอนะลอก
อินพุตร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ และการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุณหภูมิ
ของฮีตเตอร์ ดังภาพ 2 และภาพ 3 
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ภาพ 2 วงจรการต่อใช้งานทรานสมิตเตอร์ร่วมกับฮีตเตอร์ 
 

 
 

ภาพ 3 วงจรการต่อใช้งานการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
    

   2) เขียนชุดค าสั่งโปรแกรมควบคุมการท างานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดังภาพ 4 และ
ทดสอบการท างานแต่ละใบงานพร้อมบันทึกผลการทดลอง 

 
ภาพ 4 ชุดค าสั่งโปรแกรมควบคุมการท างานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
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    3) ท าการทดลองใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุมอุณหภูมิตามค่าต่าง ๆ 
ทีก่ าหนด เปรียบเทียบกับค่าตัวเลขที่แปรค่ามาจากสัญญาณมาตรฐาน 4-20mA เพ่ือไปเขียนค าสั่งในชุดค าสั่ง
โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิของฮีตเตอร์ที่ค่าต่าง ๆ ได้แม่นย าหรือไม่ โดยท าการทดลองควบคุมอุณหภูมิ 80-
120 o C จากนั้นน าผลการทดลองในแต่ละครั้ง จ านวน 10 ครั้ง มาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลอง 
 3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ โดยน าชุดทดลองไปให้ครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 7 สถานศึกษา 
จ านวน 10 คน ให้ทดลองใช้งาน 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การประเมินคุณภาพของชุดทดลองโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับระดับชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
     4.50–5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
     3.50–4.49 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
     2.50–3.49 หมายถึง มคีุณภาพปานกลาง 
     1.50–2.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
     1.00–1.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
    หากค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมาก แสดงว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
  2) การหาประสิทธิภาพของชุดทดลองโดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังนี้  
    (1) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงอุณหภูมิที่ก าหนด คืออุณหภูมิช่วง 80 –120 o C
    (2) เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่าค่าท่ีก าหนดอุปกรณ์เอาต์พุตต่อวงจรให้ฮีตเตอร์ท างาน และเม่ือ 
อุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ก าหนดอุปกรณ์เอาต์พุตตัดวงจรหยุดการท างานของฮีตเตอร์ 
    (3) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นย าทุกครั้งตามค่าอุณหภูมิที่ก าหนด เทียบผลการ
ทดลองที่ได้กับประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    - ควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80–100 % หมายถึงประสิทธิภาพดีมาก 
    - ควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70–79 % หมายถึงประสิทธิภาพดี 
    - ควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 60–69 % หมายถึงประสิทธิภาพปานกลาง 
    - ควบคุมอุณหภูมิได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 50–59 % หมายถึงประสิทธิภาพต่ า 
   หากผลการทดลองที่ได้มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าระดับ ดีมาก แสดงว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 
  5. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับชั้น
คุณภาพ ดังนี้ 
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    4.50–5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    3.50–4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
    2.50–3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
    1.50–2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
    1.00–1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   หากค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมาก แสดงว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ที่สร้างข้ึน ลักษณะดังภาพ 5 
 

 
 

ภาพ 5 ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 

  จากภาพ 5 เป็นชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้น
ประกอบด้วย เครื่องโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ทรานสมิตเตอร์ ฮีตเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล หลอดสัญญาณ 
โมดูลแอนะลอก แมกเนติกคอนแทกเตอร์ และโต๊ะทดลอง ประกอบเป็นชุดทดลองเพ่ือน าไปควบคุมอุณหภูมิ
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ซึ่งควบคุมด้วยการโปรแกรมควบคุมรับสัญญาณแอนะลอกอินพุต 4-20 
mA จากทรานสมิตเตอร์ส่งสัญญาณให้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ จากการ
ทดลองใช้งาน พบว่าชุดทดลองสามารถควบคุมการท างานของฮีตเตอร์ได้ในช่วงอุณหภูมิ 80-120o C และมี
หลอดสัญญาณแสดงผลเมื่อค่าอุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินคุณภาพชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.60 โดยด้านโครงสร้างมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.80 และด้านการน าไปใช้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 4.40 ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพชุดทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.  ด้านโครงสร้าง 4.80 0.40 มากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบ 4.60 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านการน าไปใช้งาน 4.40 0.80 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.60 0.56 มากที่สุด 
 

  3. ผลการหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ พบว่าเมื่อท าการทดลองตามอุณหภูมิที่ก าหนดจ านวน 50 ครั้ง พบว่าชุดทดลองสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิการท างานของฮีตเตอร์ให้ท างานในช่วงอุณหภูมิ 80-120 o C ได้แม่นย า คิดเป็นร้อยละ 98 
แสดงให้เห็นว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามค่าที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานคิดเป็นร้อยละ 98 
ดังแสดงในตาราง 2 
ตาราง 2 ประสิทธิภาพการท างานของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

            (การควบคุมอุณหภูมิของฮีตเตอร์ในช่วงอุณหภูมิ  80 o C –  120 o C) 

ที ่
จ านวนครั้ง 
ที่ทดสอบ 

ช่วงอุณหภูมิ  80 o C ช่วงอุณหภูม ิ 120 o C 
หมายเหต ุ

ท างาน ไม่ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 
1 10 9 1 9 1  

2 10 10 - 10 -  
3 10 10 - 10 -  
4 10 10 - 10 -  
5 10 10 - 10 -  

รวม 50 49 1 49                1  
คิดเป็นร้อยละ 98 

  

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.54 โดยด้านมีความปลอดภัยในการใช้
ชุดทดลองค่าเฉลี่ย 4.75 และด้านความเหมาะสมของการใช้สีมีความชัดเจนและน่าสนใจค่าเฉลี่ย 4.35 ดัง
ตาราง 3  
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ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ถูกต้องมีคุณค่าทางวิชาการ 4.60 0.66 มากที่สุด 
2 ชุดทดลองมีความถูกต้องทันสมัย 4.65 0.65 มากที่สุด 
3 รูปแบบขนาดและน้ าหนักเหมาะสม 4.60 0.80 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมในการตดิตั้งอุปกรณ ์ 4.50 0.97 มากที่สุด 
5 มีความแข็งแรงและทนทาน 4.55 0.97 มากที่สุด 
6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเหมาะสมกบัชุดทดลอง 4.65 0.65 มากที่สุด 
7 มีความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย 4.40 1.02 มาก 
8 ความน่าสนใจในการเรียนรู้และใช้งาน 4.40 1.20 มาก 
9 ความเหมาะสมของการใช้สีมีความชัดเจนและน่าสนใจ 4.35 1.01 มาก 
10 มีความปลอดภัยในการใช้ชุดทดลอง 4.75 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.85 มากที่สุด 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินด้านคุณภาพของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเมธ สงวนใจ [2] ได้จัดท าชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ ด้วยพีแอลซี พบว่า
คุณภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้นมีคุณภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38   
 2. ประสิทธิภาพการท างาน ของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
พบว่าชุดทดลองสามารถควบคุมอุณหภูมิการท างานของฮีตเตอร์ให้ท างานในช่วงอุณหภูมิ  80–120 o C ได้
แม่นย า คิดเป็นร้อยละ 98 สอดคล้องกับณัฐดนัย เรือนค า [1] ได้ท าการสร้างแบบจ าลองเครื่องคัดแยกโลหะ
และอโลหะอัตโนมัติบนสายพานล าเลียง พบว่าประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถ
จ าแนกวัตถุและต าแหน่งที่ต้องการคัดแยกวัตถุที่เป็นโลหะและอโลหะได้อย่างถูกต้อง แม่นย าคิดเป็นร้อยละ 
100  
 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานของชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ [3] พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง
ล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.54  
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ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ทรานสมิตเตอร์ (Transmitter) ที่ใช้ในชุดทดลองไม่สามารถปรับย่านตามความต้องการได้

โดยตรง ค่าที่ปรับตั้งในโปรแกรมจะต้องปรับตั้งตามค่า XW04 ที่ค่าอุณหภูมิต่าง ๆ ตามความต้องการ ดังนั้น
ถ้าต้องการปรับตั้งค่าของอุณหภูมิในโปรแกรมให้ตรงกับค่าที่ทรานสมิตเตอร์จะต้องเลือกใช้ทรานสมิตเตอร์รุ่น
พิเศษ 

2. เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย ควรจะมีตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหลาย ๆ ชนิด เช่น
อาร์ทีดี เทอร์มิสเตอร์ เพราะชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนมีตัววัดอุณหภูมิเพียงชนิดเดียว คือ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K 

3. ควรจัดท าชุดทดลองที่มีการต่อใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ที่ ต่อร่วมกับสัญญาณ
แอนะลอกอินพุตและแอนะลอกเอาต์พุตที่เป็นการควบคุมแบบวงรอบปิด (Closed loop Control) 
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ชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 
THE DEMONSTRATION OF PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL (PLC) 

 
กมล  สมภักดี 1  และธชณัฐ  ผ่องโต 2 

Kamol  Sompakdee 1 , Thachanat Phongto 2 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้น า เสนอชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  วัตถุประสงค์ของบทความ  
คือ 1) เพ่ือสร้างชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2) เพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดสาธิต
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิตโปรแกรมเม
เบิลลอจิกคอนโทรล กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 20 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  มีคุณภาพสามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้ 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล อยู่ในระดับมาก               
( =4.28, S.D=0.61) และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจชุดสาธิตโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  
อยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.74)  
 
ค าส าคัญ : ชุดสาธิต โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) construct the demonstration of Programmable 
Logic Control (PLC) 2) find out the quality and effectiveness of Programmable Logic Control.         
3) study the satisfaction of the experts to PLC demonstration set. Research samples were 20 
students of Electronics Technology major. Derived through Purposive Sampling technique.  
The statistics used for analyzing the data were percentage, mean and standard deviation.  
The research findings were 1) Programmable Logic Control machine could apply in teaching and 
learning method with quality 2) Satisfaction of the experts towards Programmable Logic Control 
was at high level (  = 4.28, S.D. = 0.61) 3) satisfaction of the students towards Programmable 
Logic Control was at high level ( = 4.17, S.D. = 0.74)  
 
Keywords : Programmable Logic Control (PLC) 
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1.  บทน า 
 ในงานทางอุตสาหกรรมได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (Programmable Logic Control) เป็นอุปกรณ์ควบคุมชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการควบคุมการ
ท างานของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ งานอุตสาหกรรมทั้งหลายจะมีขบวนการต่าง ๆ ในการควบคุมการผลิต
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนการควบคุมที่มีอยู่แบบเดิม การตอบโจทย์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจึงต้อง
สัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเราจะต้องสอดแทรกไว้กับการเรียนการสอน สาขาไฟฟูา-อิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาเครื่องมือวัดและควบคุม ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและในสังคมได้ เนื่องจากเป็น
กระบวนการ ที่ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข แต่กิจกรรมการเรียน การ
สอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านั้น ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลักษณะ
ต่างๆ ของคนท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เพ่ือสอดคล้อง กับขบวนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งในงานอุตสาหกรรมที่อาศัยเครื่องจักรท างาน
แทนคนในรูปของระบบ ผู้วิจัย จึงสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control เป็นการส่งเสริม ทักษะการ
ใช้งานก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือพัฒนาชุดสาธิต Programmable Logic Control  
2. เพ่ือหาคุณภาพ ของ Programmable Logic Control 
3. เพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อชุดสาธิต Programmable Logic Control 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีล าดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาข้อมูล 2) การ
ออกแบบ (Design) ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control 3) การสร้างและพัฒนา 
(Development) ด าเนินการสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control 4) การน าไปทดลองใช้ 
(Implementation) เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 5) การประเมินผล (Evaluation) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน า  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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4.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  มีดังนี้ 
 4.1.1  ประชากร คือ นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 53 คน  
 4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 20 คน  ได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
   ในการจัดสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control คณะผู้จัดท าได้ด าเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 

�                                           
                                    

�                                      

                                       

  

    

                                                   
                                      

                                     

                                       
       

    

        

           

ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 4.2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์  และระบบให้น้ าพืชสวน 
 4.2.2 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 2  ชุดสาธิต Programmable Logic Control 

4.2.2 ด าเนินการสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control 
4.2.3 น าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  
4.2.4 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ให้ค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4.2.5 ประเมินคุณภาพชุดสาธิต Programmable Logic Control โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมิน

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  มีข้อค าถาม จ านวน 3 ด้าน คือ ประเมินด้าน
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ ด้านเทคนิค และด้านสื่อการเรียนการสอน  

4.2.6 ประเมินความพึงพอใจการใช้ชุดสาธิต Programmable Logic Control โดยผู้ใช้งาน โดยแบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีข้อค าถาม จ านวน 3 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาภาคทฤษฎี (ใบความรู้) ด้าน คุณภาพของชุดฝึกภาคปฏิบัติ และด้าน คุณภาพของคู่มือการใช้งานของ
ชุดฝึกฯ 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้ชุดสาธิต 

Programmable Logic Control แล้วท าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ   
4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

         น าแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานมาหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี ้

4.4.1  สูตรหาค่าเฉลี่ย 

ΣX
X  = 

N

เมื่อ    X   คือ   ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ΣX  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
N คือ   จ านวนข้อมูล 
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4.4.2  สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 S.D.     
 

 1nn

XXn
22



 

เมื่อ n    คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม X  คือ ค่าของคะแนนแต่ละคน 

6. ผลการวิจัย
ผลการสร้างและวิจัยชุดสาธิต Programmable Logic Control มีดังนี้
6.1 ผลการสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control

ภาพที่ 3  แสดงการใช้งานชุดสาธิต 
      ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  ได้ผลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต Programmable Logic Control โดยผู้เชี่ยวชาญ 
รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค ์ 4.23 0.599 มาก 
ด้านเทคนิค 4.33 0.61 มาก 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.28 0.62 มาก 
รวม 4.28 0.610 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต Programmable Logic Controlโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.610) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 

ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ( X = 4.23, S.D. = 0.599)  ด้านเทคนิค ( X =4.33, S.D. = 0.61) และ

ด้านสื่อการเรียนการสอน  ( X =4.28, S.D. = 0.62)  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ใช้งานชุดสาธิต Programmable Logic Controlจ านวน 

20 คน ได้ผลดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อใช้ชุดสาธิต Programmable Logic Control 

รายการ X S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาภาคทฤษฎี  (ใบความรู)้ 4.16 0.689 มาก 
ด้านคุณภาพของชุดฝึกภาคปฏิบัต ิ 4.18 0.765 มาก 
ด้านคุณภาพของคู่มือการใช้งานของชุดฝึกฯ  4.19 0.792 มาก 

รวม 4.17 0.749 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อใช้ชุดสาธิต Programmable Logic 

Control ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.749) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ

มากทั้ง  3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาภาคทฤษฎี (ใบความรู้) ( X = 4.16, S.D. = 0.689)  ด้านคุณภาพของชุดฝึก

ภาคปฏิบัติ ( X = 4.18, S.D. = 0.765)  และด้านด้านคุณภาพของคู่มือการใช้งานของชุดฝึกฯ ( X = 4.19,   
S.D. = 0.792)  

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ชุดสาธิต Programmable Logic Control ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ในการจ าลองตามการใช้งานในสถานประกอบการ ซึ่งมีคุณภาพที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.610) และมีความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อใช้ชุดสาธิตฯ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.749) ทั้งนี้เพราะชุดสาธิตฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  ส่งผลให้ชุดสาธิต Programmable Logic Control ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

8.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการสร้างชุดสาธิต Programmable Logic Control ที่น ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเราควรในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายให้เหมาะกับผู้ผลิต
อุปกรณ์โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ของแต่ละบริษัท ส าหรับชุดสาธิต Programmable Logic Control 
ที่นี้ สามารถพัฒนาเป็นชิ้นงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริง ชุดสาธิต Programmable Logic Control ที่
พัฒนาขึ้นนี้ถ้าน ามาใช้กับชุดแขนกลและชุดคอนเวเยอร์จะท าให้เห็นการท างานของชุดสาธิต Programmable 
Logic Control มากขึ้น 
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การพัฒนาชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
DEVELOPMENT OF A DEMONSTRATION SET METAL SENSING CONTROL BY 

PROGRAMMABLE CONTROLLER 

สุดารัตน์ แสนสุข1   อ าไพ สุชาโต2  จิรวัฒน์ ย่องซ่ือ3 
Sudarat Sansuk1   Aumpai Sucharto2    Jirawat Yongsue3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ 2) หาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจของชุดสาธิต สถิติที่ใช้
ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บข้อมูลโดยนัดหมายวันเวลากับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าชุด
สาธิตไปให้ทดสอบการท างาน และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลต่อ ไป ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของชุดสาธิตที่สร้าง ด้านโครงสร้างอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74) ด้าน
การน าไปใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) และด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
จากการทดสอบการท างานของชุดสาธิตมีประสิทธิภาพในการตรวจจับโลหะ มีความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 
และความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70)   
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Abstract 
 The objectives of the research were 1) to construct the Metal Sensing  
Demonstration Set  controlled by Programmable Controller 2) to find the efficiency of  the 
Metal Sensing Demonstration Set  controlled by  Programmable Controller 3) to study the 
satisfaction of users. The sampling groups were 20 vocational instructors who were selected 
by specific group who also teach Industry Control System Course in the Vocational 
Education Institute, 2 nd. Southern Region.The research tools were the qualification form 
evaluated by the experts, data recording form and satisfaction questionnaire. The statistics 
used were mean and standard deviation. The data was collected when the sampling group 
were appointed to examine Metal Sensing Demonstration Set controlled by Programmable 
Controller.  
 The research found that the experts agreed with the quality followed by the 
structure aspect at the highest level (  = 4.74) the usage aspect at the highest level of 4.68, 
and the design aspect at the high level (  = 4.56). The efficiency has met the criteria at 100 
percent. The overall satisfaction is at the highest level (  = 4.70) 
 
บทน า 
 การเรียนการสอนในรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา รหัสวิชา 2104-2109 ระดับชั้นปีที่ 3 
แผนกวิชาไฟฟูาก าลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในรายวิชานี้ต้องเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยในการเรียนทางด้านวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถและผ่านการเรียนทางด้านสาขาไฟฟูาก าลัง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการน าความรู้ต่าง ๆ 
มาใช้ในการเรียน และพัฒนาให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ตนเองในอนาคต แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านความสามารถการออกแบบโปรแกรมการควบคุม โดยใช้โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาทางแก้ไขและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
ตามหมวด 1 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน
กล่าวคือ ต้องลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอก ผู้บรรยาย ผู้สาธิต เป็นการวางแผนกิจกรรมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่แรกเริ่ม คือการวางแผนการเรียน การ
วัดผลประเมินผล และต้องค านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผนลงมือ
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ปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล 
การแก้ปัญหาและการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพ่ือน าไปสู่
ค าตอบของปัญหาหรือค าถามต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้
เจริญก้าวหน้า พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ในการออกแบบ
การเรียนรู้ควรมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยความสนใจ
และอย่างมีความสุข การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและจัดท าชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานได้จริงเน้นกระบวนการคิดและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ทั้งนี้ผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้ างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี แบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกันและกัน เรียนอย่างมีความสุข เป็นสื่อช่วยกระตุ้นความสนใจ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนาน
ในการเรียน ให้ผู้เรียนใช้ฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในด้านต่าง ๆ มีผลท าให้เกิดเจตคติที่ดีในการเรียน อันจะได้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 2. เพื่อหาคุณภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 3. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
  ตัวแปรต้น ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
  ตัวแปรตาม   
   1. คุณภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
   2. ประสิทธิภาพชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
   3. ความพึงพอใจของผู้ ใช้ ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การสร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ มีข้ันตอนการ

ด าเนินการดังนี้ 

        

                                  

                  

              

        

                            
                                            

       

                                       
                             

                            
                                          

       

    

    

       

        

ภาพ 1 ขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  

2. ออกแบบ และสร้างชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
โดยจ าลองกระบวนการท างานในด้านอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา สาขาวิชา
ไฟฟูาก าลัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา 
สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จ านวน 20 คน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. แบบประเมินคุณภาพของชุดสาธิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน 
  2. แบบบันทึกผลการทดสอบการท างานเพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิต จ านวน 10 ข้อ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การหาคุณภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
ด าเนินการโดย 
   1) ก าหนดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนในรายวิชาการโปรแกรม
และควบคุมไฟฟูา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน  
   2) น าชุดสาธิตที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ผู้วิจัยอธิบายส่วนโครงสร้างและ
ประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา ให้ค าแนะน า และประเมินคุณภาพของชุด
สาธิตที่สร้างขึ้นด้วยแบบประเมินผล 
   3) ปรับปรุงแก้ไขชุดสาธิตตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ชุดสาธิตที่สร้างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. การหาประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิต การตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ โดยท าการทดสอบการท างานของชุดสาธิตให้ตรวจจับชิ้นงานแล้วบันทึกผลการทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิต 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ โดยน าชุดสาธิตไปให้ครูผู้สอนรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา จ านวน 20 คน ทดสอบ
ใช้งาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การประเมินคุณภาพของชุดสาธิตโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับระดับชั้นคุณภาพ ดังนี้ 
    4.50–5.00 หมายถึง มีคุณภาพมากท่ีสุด 
    3.50–4.49 หมายถึง มีคุณภาพมาก 
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    2.50–3.49 หมายถงึ มีคุณภาพปานกลาง 
    1.50–2.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อย 
    1.00–1.49 หมายถึง มีคุณภาพน้อยที่สุด 
   หากค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมาก แสดงว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
  2. การหาประสิทธิภาพของชุดสาธิต พิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้  
   สามารถคัดแยกชิ้นงานที่เป็นโลหะได้แม่นย าทุกครั้งตามเงื่อนไขที่ก าหนดเทียบผลการ
ทดสอบท่ีได้กับเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
    - ตรวจจับชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80–100 % หมายถึงประสิทธิภาพดีมาก 
    - ตรวจจับชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 70–79 % หมายถึงประสิทธิภาพดี 
    - ตรวจจับชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 60–69 % หมายถึงประสิทธิภาพปานกลาง 
    - ตรวจจับชิ้นงานได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 50–59 % หมายถึงประสิทธิภาพต่ า 
   หากผลการทดสอบที่ได้มีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าระดับ ดีมาก แสดงว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดสาธิต โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับชั้นคุณภาพดังนี้ 
    4.50–5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
    3.50–4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
    2.50–3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
    1.50–2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
    1.00–1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   หากค่าเฉลี่ยที่ได้มีค่าไม่ต่ ากว่าระดับมาก แสดงว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย   
 1. ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้น ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 ชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
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 2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วย โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.  ด้านโครงสร้าง 4.74 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านการออกแบบ 4.56 0.64 มากที่สุด 
3. ด้านการน าไปใช้งาน 4.68 0.48 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.66 0.49 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ด้านโครงสร้าง ด้านการออกแบบ และด้านการน าไปใช้งาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.66 มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  
 3. ผลการหาประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ประสิทธิภาพการท างานของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
โดยทดสอบกับชิ้นงาน จ านวน 10 ชิ้น  

คร้ังท่ี 
จ านวนชิ้นงาน จ านวนชิ้นงานโลหะที่

ตรวจจับได้ 
ความถูกต้อง 

โลหะ อโลหะ 

1 10 0 10 100% 
2 9 1 9 100% 

3 8 2 8 100% 

4 7 3 7 100% 
5 6 4 6 100% 

 
 จากตาราง 2 เมื่อท าการทดสอบการท างานของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ พบว่าชุดสาธิตที่สร้างขึ้น สามารถตรวจชิ้นงานที่เป็นโลหะได้แม่นย าและถูกต้องทั้ง 5 ครั้ง 
แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดสาธิตคิดเป็นร้อยละ 100 
 4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ ดังตาราง 3  
 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  507



ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิต 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ถูกต้องมีคุณค่าทางวิชาการ 4.65 0.65 มากที่สุด 
2 ชุดสาธติมีความถูกต้องทันสมยั 4.60 0.80 มากที่สุด 
3 รูปแบบขนาดและน้ าหนักเหมาะสม 4.65 0.65 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมในการตดิตั้งอุปกรณ ์ 4.65 0.85 มากที่สุด 
5 มีความแข็งแรงและทนทาน 4.80 0.40 มากที่สุด 
6 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเหมาะสมกบัชุดสาธิต 4.65 0.65 มากที่สุด 
7 มีความสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้ายได้ง่าย 4.65 0.65 มากที่สุด 
8 ความน่าสนใจในการเรียนรู้และใช้งาน 4.85 0.48 มากที่สุด 
9 มีความปลอดภัยในการใช้ชุดสาธิต 4.65 0.65 มากที่สุด 
10 ชุดสาธิต/คู่มือการใช้งาน มีความชดัเจนและเข้าใจง่าย 4.80 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.63 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.70 แสดงว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุด
สาธิตดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินด้านคุณภาพของชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันตภณ พลิ้วไธสง [1] เครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติตามสายพานล าเลียง ผลการ
ทดลองการท างานของชุดคัดแยกวัตถุแบบสายพานล าเลียง พบว่าสามารถคัดแยกวัตถุที่เป็น พลาสติก ไม ้
เหล็ก และสามารถผลักวัตถุในต าแหน่งที่ต้องการได้ถูกต้อง โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้ท างานตาม
โปรแกรมอย่างถูกต้อง 
  2. ประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ พบว่าชุดสาธิตที่
สร้างขึ้นสามารถตรวจจับและคัดแยกชิ้นงานที่เป็นโลหะได้แม่นย าทุกครั้งที่ท าการทดสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ชุดสาธิตที่สร้างขึ้นสามารถตรวจจับโลหะได้ตามค่าที่ก าหนด และมีประสิทธิภาพในการท างานคิดเป็นร้อยละ 
100 สอดคล้องกับ ณัฐดนัย เรือนค า [2] ได้ท าการสร้างแบบจ าลองเครื่องคัดแยกโลหะและอโลหะอัตโนมัติบน
สายพานล าเลียง พบว่าประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถจ าแนกวัตถุและต าแหน่งที่
ต้องการคัดแยกวัตถุท่ีเป็นโลหะและอโลหะได้อย่างถูกต้อง แม่นย าคิดเป็นร้อยละ 100  
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 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตการตรวจจับโลหะควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ [3] พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง
ล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย ควรจะมีตัวเซนเซอร์หลาย ๆ ชนิด เพ่ือการตรวจจับที่
หลากหลาย  
  2. ควรจัดท าชุดสาธิตที่มีการท างานร่วมกับทัชสกรีนเพ่ือให้ผู้ใช้งาน สามารถเห็นกระบวนการการ
ท างานของระบบควบคุมในรูปกราฟฟิค เพ่ือจะเป็นการช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  3. ควรจัดท าชุดทดลองที่มีการต่อใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ที่ต่อร่วมกับสัญญาณ
แอนะลอกอินพุตและแอนะลอกเอาต์พุตที่เป็นการควบคุมแบบวงรอบปิด (Closed loop Control) 
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รูปแบบการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชือ่มโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดสงขลา 

THE MODEL OPERATION DEVELOPMENT EDUCATION CONTINUITY FOUNDATION WITH 
VOCATIONAL AND HIGHER EDUCATION CURRICULUM THAT CONFORM TO SONGKHLA 

CONTEXT 

ณรงค์ ฤทธิเดช1  ภาวนา นัครามนตรี2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
สงขลา 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัดสงขลา 3) เพ่ือขยายเครือข่ายหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 คน โดยการสุ่ม
ขนาดแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ ประกอบด้วย          
1) แบบประเมินความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา วิเคราะห์ผลค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

1
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2

2
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

1
Institute of Vocational Education : southern Region 2

2
Supervisory Unit : Provincial Education Songkra Office

1E-mail: Rittidejdvt@yahoo.co.th 
2E-mail: Pnachara123@gmail.com 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.76) 2) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67)   
3) ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่องและโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย มีความคิดเห็น ต่อแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.69) 
 

ค าส าคัญ : โมเดล  พัฒนาหลักสูตร  อาชีวศึกษา 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) create the continuing curriculum development 
operating model linked to the fundamental education with vocational and higher education of 
Songkhla Provincial Education Office. 2) develop the continuing curriculum development operating 
model linked to the fundamental education with vocational and higher education of Songkhla 
Provincial Education Office and 3) expand the networking of the continuing curriculum 
development operating model linked to the fundamental education with vocational and higher 
education of Songkhla Provincial Education Office. The sample group of this research was 115 
people from the purposive random sampling. The research instruments were the questionnaire 
and satisfaction form. The data were collected and analyzed by using mean and standard division.  
  The results of this research were 1) the qualified committee’s opinion of the continuing 
curriculum development operating model linked to the fundamental education with vocational 
and higher education of Songkhla Provincial Education Office was at strongly agree level 
( X =4.76).2) the qualified committee’s opinion of the continuing curriculum development linked 
to the fundamental education with vocational and higher education of Songkhla Provincial 
Education Office was at strongly agree ( X =4.67).3). the administrators and teachers ‘opinion was 
at strongly agree also ( X =4.69). 
 
Keywords : Model, Development Education Continuity, Vocational 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คร้ังที่ 1/2529 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 พล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณา
การความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความ
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0 [1] 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้ เรียนในสายอาชีพ สามารถเข้าสู่ เส้นทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค
และจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีสมรรถนะทางความรู้ ทักษะ และจิตพิสัยที่พึงประสงค์ ตลอดจนต่อยอด
ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด [2] 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความตระหนักเห็นความส าคัญของนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ความส าคัญในการศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ในเรื่องการส่งเสริมการมีงานท าโดยเฉพาะใน
จังหวัดสงขลา ดังนั้นจึงได้จัดท าวิจัยรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบด าเนนิงานพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบรบิทของจังหวัดสงขลา 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
3.1 รูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่

สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ประกอบด้วย 5 ด้าน 
1) ด้านเข้าใจ   2) ด้านเข้าถึง 3) ด้านพัฒนา 4) ด้านขยายผล 5) ด้านประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ด้านเข้าใจ หมายถึง การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของนโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า สภาพปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนการโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหา ก่อนท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษากับ
อุดมศึกษา  
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  2) ด้านเข้าถึง หมายถึง การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุดก่อนจัดท าหลักสูตร  
  3) ด้านพัฒนา หมายถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตามกลุ่มสาระอาชีพที่โรงเรียนได้ด าเนินการอยู่สามารถ
เชื่อมโยงสู่อาชีวศึกษาและต่ออุดมศึกษาได้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มโรงเรียนน าร่อง สร้างทีมพี่เลี้ยง การ
ออกแบบหลักสูตร การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชนและติดตามสนับสนุน  
    4) ด้านขยายผล หมายถึง การน าหลักสูตรที่ด าเนินการพัฒนาแล้ว ไปใช้ขยายผลกับกลุ่มโรงเรียน นิเทศ
ติดตามปรับปรุงแล้วใช้กับโรงเรียนขยายผล และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษา     
  5) ด้านประเมินผล หมายถึง การวัดประเมินผลหลักสูตร และประเมินผลผู้เรียน หลังใช้หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องบริบทจังหวัดสงขลา 
   3.2 แนวทางด าเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา หมายถึง แนวทางด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
วิเคราะห์สมรรถนะงานตามอาชีพ 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 3) การเปรียบเทียบงานหลักของสมรรถนะอาชีพกับ
รายวิชาที่จัดสอน 4) การวิเคราะห์ระดับความรู้ ความสามารถและลักษณะนิสัย 5) การวิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องจัดการเรียน
การสอน 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การน าหลักสูตรไปใช้ 8) การประเมินหลักสูตร 9) จัดท าคู่มือพัฒนาหลักสูตร 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1  การพัฒนารูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา  ดังภาพที่ 1 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ภาพที่ 1 กรอบการพัฒนารูปแบบด าเนนิงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
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4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1 ประชากร  คือ ผู้บริหาร ครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนกลุ่มน าร่องและโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารและ

ผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลา ตัวแทนสถานประกอบการ ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  

4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษา
จังหวัดสงขลา ตัวแทนสถานประกอบการ ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 115 คน ดังนี้ 

1) ผู้บริหาร ครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนกลุ่มน าร่อง 4 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน จ านวน 24 คน 
2) ผู้บริหาร ครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 10 โรงเรียน ๆ ละ 6 คน จ านวน 60 คน 
3) ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 6 คน 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 10 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาสังกัดอุดมศึกษาจังหวัดสงขลา 2 สถานศึกษา จ านวน 5 คน 
6) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ ประเภทสาขาอาชีพที่เก่ียวข้อง จังหวัดสงขลา จ านวน 10 คน 

 4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.3.1 แบบประเมินความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา  
  4.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
 4.4  การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  4.4.1 การหาคุณภาพความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(Content 
Validity) การวิเคราะห์ท าโดยใช้สถิติ IOC (Item Objective Congruence Index : IOC) ด้วยวิธีของโรวิเนลลี 
(Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) บุญศรี [8]  โดย IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า เนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัย วัดตรงประเด็นที่ก าหนดไว้ ผลการพิจารณาค่า IOC พบว่า  
  1) แบบประเมินความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกข้อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 0.5 เป็นต้นไป  
  2) แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และ
โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ทุกข้อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 0.5 เป็นต้นไป 
  4.4.2  การหาคุณภาพความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ โดยน าแบบประเมินความเป็นไป
ได้ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการพิจารณาค่าความตรง (Validity) ไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับ
กลุ่มทดลอง (Try Out) โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะของเครื่องมือวิจัย ดังนี้  
   1) กลุ่มทดลองแบบประเมินความเป็นไปได้ จ านวน 5 คน  
   2) กลุ่มทดลองแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 10 คน  
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เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach Reliability โดย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป แสดงว่ามีความเชื่อมั่น (Reliability) สามารถ
น าไปใช้ได้ และจากการวิเคราะห์ พบว่า 1) แบบประเมินความเป็นไปได้ มีค่าความเชื่อมั่น=0.712  2) 
แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่น=0.760 

4.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อจัดท าฉบับที่สมบูรณ์ส าหรับใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
4.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 4.5.1 การเก็บข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ จากแบบประเมินความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรูปแบบ

ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสงขลา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 ท่าน แล้วพิจารณาแบบประเมินความเป็นไปได้  

 4.5.2 การเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่เก่ียวข้องโรงเรียนกลุ่ม
น าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน ต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 

4.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ และข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่

เกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติค่าเฉลี่ย( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดค่าคะแนนจากแบบ
ประเมินไว้ 5 ระดับ (5=เห็นด้วยมากที่สุด 4=เห็นด้วยมาก 3=เห็นด้วยปานกลาง 2=เห็นด้วยน้อย และ 1=เห็นด้วย

น้อยที่สุด)น าคะแนนของระดับความเห็น มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ย ( X ) ที่ค านวณได้ตามแนวทางของ เบส (Best) อ้างอิงใน [3]  

5. ผลการวจิัย
5.1 ผลการพัฒนารูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
แนวทางการพัฒนารูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน สรุปเป็นรูปแบบ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  รูปแบบด าเนนิงานพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา  
  ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 

  เป็นรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของจังหวัด
สงขลา โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 กรอบแนวทาง ดังนี้  

 1. กรอบเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของนโยบายการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนการโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมการแก้ปัญหา โดยจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษากับ
อุดมศึกษา  
  2. กรอบการเข้าถึง เป็นการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจ
กับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด
ก่อนจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สอดคล้องบริบทจังหวัด
สงขลา  
  3. กรอบการพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องบริบทจังหวัดสงขลา โดยประยุกต์สาระกลุ่มอาชีพที่โรงเรียนได้ด าเนินการอยู่ สามารถ
เชื่อมโยงสู่อาชีวศึกษาและต่ออุดมศึกษาได้ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มโรงเรียนน าร่อง การ
ออกแบบหลักสูตร การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการสร้างทีมพี่เลี้ยง ให้
ค าแนะน าเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนชุมชน นิเทศติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน 
    4. กรอบขยายผล เป็นการน าหลักสูตรที่ด าเนินการพัฒนาแล้ว ไปใช้ขยายผลกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาเขต 1, 2 และ 3 ที่ท าการนิเทศ 
     5. กรอบประเมินผล เป็นการวัดประเมินผลหลักสูตร และประเมินผลผู้เรียน หลังใช้หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้สอดคล้องบริบทจังหวัดสงขลา 
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 และผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบด าเนนิงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา พบว่าทรงคุณวุฒิ จ านวน 25 คน 

มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X )=4.76 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านกรอบเข้าถึงและ

กรอบพัฒนา มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X )=4.72 รองลงมาเป็นกรอบขยายผล มีระดับความเห็นอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X )=4.68 และตามด้วยกรอบประเมินผลและกรอบเข้าใจ มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X )=4.64 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาผลกระทบกับบริบทที่เกี่ยวข้อง จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนการศึกษา มีความสอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินงานตามรูปแบบมีความ
เป็นไปได้ต่อความส าเร็จ  

5.2  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา  
 ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทีส่อดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยขั้นตอนการพฒันา ดังภาพที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

        อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
 จากภาพที่ 4 สามารถสรุปแนวทางการพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกบัอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ได้ดังนี ้

วิเคราะห์สมรรถนะงานในสถานประกอบการ (งานหลัก/งานย่อย) 

แผนการเรียนรู้รายหน่วย (กิจกรรม/เนื้อหา/สื่อ/เคร่ืองมือวัด/การวัด/ประเมินผล) 

เปรียบเทยีบความสอดคล้องของงานหลักในสถาน
ประกอบการกับรายวิชาของอาชีวศึกษา และ

วิเคราะห์การเรียนรูร้ายวิชาในกลุม่สาระอาชีพของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิเคราะห์ระดับความสามารถ 

         ร่วมเขียน  
    1) จุดประสงค์รายวิชา      
    2) สมรรถนะรายวิชา  
    3) ค าอธิบายรายวิชา 

     การน าหลักสูตรไปใช้/คู่มือ 

แผนการเรียนรู้รายวิชา 

การประเมินผลหลักสูตร 
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 1) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จากโรงเรียนน าร่อง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
วัดหูแร่ โรงเรียนวัดท่าหิน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ โรงเรียนระโนดวิทยา ผู้เชี่ยวชาญจากอาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจาก
อุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพ และศึกษานิเทศก์จากศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ 

2) ร่วมวิเคราะห์สมรรถนะงานในสถานประกอบการ (งานหลัก/งานย่อย) 
3) เปรยีบเทียบความสอดคล้องของงานหลักในสถานประกอบการกับรายวิชาของอาชีวศึกษา และวิเคราะห์

การเรียนรู้รายวิชาในกลุ่มสาระอาชีพของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
4) ก าหนดวิชาที่เกิดจากการเปรียบเทียบความสอดคล้องของงานหลักในสถานประกอบการกับรายวิชาของ

อาชีวศึกษา และวิเคราะห์การเรียนรู้รายวิชาในกลุ่มสาระอาชีพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
อาชีพในกลุ่มการงานที่จัดการเรียนการสอนเดิม 

5) ร่วมวิเคราะห์และเขียน จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ลักษณะวิชาที่
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอาชีพในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6) ร่วมวิเคราะห์ระดับความสามารถของสมรรถนะงานแตล่ะวชิาที่เลือกตามลักษณะอาชีพ โดยวิเคราะห์จาก
งานหลัก งานย่อย เพื่อก าหนดจดุประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

7) ร่วมวิเคราะห์เขียนแผนการเรียนรู้ แต่ละวิชาที่เลือกตามลักษณะอาชีพ  
8) ร่วมวิเคราะห์เขียนแผนการเรียนรู้รายหน่วย เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ใบงาน ใบสั่งงาน 

แบบฝึกหัด สื่อการสอน แบบประเมินผล การวัดผลประเมินผล แต่ละวิชาที่เลือกตามลักษณะอาชีพ 
9) ร่วมวิเคราะหแ์นวทางการน าหลักสูตรไปใช้ และจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น

พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
10) ร่วมวิเคราะหก์ารประเมินผลหลักสูตร เครื่องมือประเมินหลักสูตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา  
11) แนวทางการปรับปรุงหลักสตูรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบรบิทของจังหวัดสงขลา 
ผลการพิจารณาความเห็นผูบ้ริหารและครูที่เก่ียวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต่อ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความเห็นของผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต่อแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
สงขลา ในภาพรวมและรายข้อ 

     แนวทางพัฒนาหลักสูตร X   S.D.   แปลผล ล าดับที ่

1. แนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะงานตาม
อาชีพที่เลือกพัฒนาหลักสูตร

2. แนวทางการก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร
3. แนวทางการเปรียบเทียบงานหลักของ

สมรรถนะอาชีพกับรายวิชาทีจ่ัดสอน
4. แนวทางการวิเคราะห์ระดบัความรู้

ความสามารถ และลักษณะนสิัย
5. แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาที่ต้อง

จัดการเรียนการสอน

          4.72      .49 

          4.53      .50 
       4.60      .49 

          4.40      .49 

          4.59      .46 

  มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

3 

8 
5 

 9 

6 

6. แนวทางกิจกรรมการเรียนการสอน           4.73      .44 มากที่สุด 2 
7. แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้           4.74      .52  มากที่สุด 1 
8. แนวทางการประเมินหลักสูตร           4.57      .49  มากที่สุด 7 
9. คู่มือด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร           4.70      .45  มากที่สุด 4 

รวม  4.69      .21 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบวา่ผูบ้ริหารและครูที่เก่ียวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย มีความ
คิดเห็น ต่อแนวทางพฒันาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาที่สอดคล้อง

กับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย ( X )=4.69 เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบวา่

แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ มรีะดับความเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ( X )=4.74 รองลงมาเป็นแนวทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับความเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุที่ค่าเฉลี่ย ( X )=4.73  

6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1  อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 เพื่อสร้างรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา เป็นรูปแบบด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
สงขลา ประกอบด้วยหลักส าคัญ คือ 1) กรอบเข้าใจ  2) กรอบเข้าถึง 3) กรอบพัฒนา 4) ขยายผล 5) ประเมินผล  

พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็น ต่อรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านของหลัก
ด าเนินงานที่ส าคัญทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด จึงสรุปได้ว่ารูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา มีความเป็นไปได้ก่อน
น าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะรูปแบบ ดังกล่าว มีความเหมาะสมและมีประโยชน์ตอ่ผู้เรยีน 
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มีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา และภาระงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินงานตามรูปแบบมีความเป็นไปได้ต่อความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกับยงยุทธ เถื่อนกลาง[4] 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะชุมชนโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
หลังการพัฒนาผู้เข้าร่วมกระบวนการเกิดการพัฒนาภาวะผู้น า มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ทักษะ จน
กลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน  
 6.2  อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริหารและครูที่
เก่ียวข้องโรงเรียนกลุ่มน าร่อง และโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย มีความคิดเห็น ต่อแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ในภาพรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย ( X )=4.69 ซึ่งสอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ [6] การพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การก าหนดข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาความต้องการของสังคมและผู้เรียน  2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3) การคัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนการสอน  4) การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 5)
การทดลองใช้หลักสูตร 6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร  7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนน าไปใช้ และสอดคล้อง
กับ ธารินี สาเขตร์ [7] การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการส่งเสริมให้ผู้น าในชุมชนมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามต้นแบบและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับสาลินี และมา
เรียม [5] ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอาชีพเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และคุณลักษณะ
ด้านอาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลการขยายผลหลักสูตร พบว่า ด้านผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะด้านอาชีพในการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

  7.1.1  การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ควรปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ด้านเข้าใจ ควรค านึงถึงผลการด าเนินงานจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด
2) ด้านเข้าถึง ควรค านึงถึงผลการด าเนินงานจะท าอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด จะ

ท าอย่างไรให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด และพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา 
3) ด้านพัฒนา ควรค านึงถึงผลการด าเนินงานจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด และพิจารณา

ว่ามีความสอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4) ด้านขยายผล ควรค านึงถึงความสอดคล้องกับภาระงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
5) ด้านประเมินผล ควรค านึงถึงแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องตามภาระงานของหน่วยงาน

7.1.2  การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา ควรปรับปรุงการด าเนินงานตามกรอบแนวทางพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 
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1) แนวทางการประเมินหลักสูตร 
2) แนวทางการก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
3) แนวทางการเปรียบเทียบงานหลักของสมรรถนะอาชีพกับรายวิชาทีจ่ัดสอน 
4) แนวทางกิจกรรมการเรียนการสอน 
5) แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยผลการน ารูปแบบการด าเนินงานพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา กับสถานศึกษาที่เก่ียวข้องในจังหวัดสงขลา 
 2) ควรศึกษาวิจัยติดตามผลผู้เรยีน ที่ผา่นการเรียนรู้ตามรูปแบบการด าเนนิงานพฒันาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทีส่อดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ  
 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต กลุ่มประชากร คือสภาสถาบัน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558 จ านวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) แบบประเมินส าหรับ
กรรมการสภาสถาบัน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากรในสถานศึกษา  3) แบบสอบถามความคิดเห็น
บุคลากรในสถานประกอบการ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ค านวณ ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  
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 ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านบริบท สภาสถาบัน มีความเห็นว่าสถานศึกษามีความพร้อมก่อนจัดการ
เรียนการสอน เป็นที่ยอมรับ ภาพรวมสูงกว่า ร้อยละ 80 สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในมีความเห็นว่า
การจัดการหลักสูตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.82) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า สภาสถาบัน มีความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้าในภาพรวม เป็นที่ยอมรับ สูงกว่าร้อยละ 80 ในส่วนของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.55 และ µ = 3.57) ตามล าดับ 3) ด้านกระบวนการ พบว่า 
สภาสถาบันมีความเห็นในภาพรวม เป็นที่ยอมรับ สูงกว่าร้อยละ 80 ในส่วนของสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ=3.80 และ µ = 3.47) ตามล าดับ และผู้ส าเร็จการศึกษา มีความ
พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.96) 4) ด้านผลผลิต พบว่า สภาสถาบัน มีความเห็นในภาพรวม 
ต่อการด าเนินด้านผลผลิตเป็นที่ยอมรับสูงกว่า ร้อยละ 80 ในส่วนของสถานศึกษา และสถานประกอบการ                
มีความเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 4.01 และ µ = 3.80) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตร  เทคโนโลยียานยนต์ การประเมินหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2    
              CIPP Model  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to evaluation in the following areas; 1) context 
evaluation 2) input evaluation 3) process evaluation and 4) product evaluation. The 
populations of this evaluation were 83 person from 4 groups of stakeholders; 1) institution 
councils 2) colleges 3) companies and 4) graduates. The research instruments were the 
assessment, questionnaire and satisfaction form. The data were collected and analyzed by 
using mean and standard division. 
 The results of the evaluation were found that 1) in context evaluation, the institution 
councils were more than 80 percent of the overall opinion accept that Trang Technical 
College was ready before their teaching and learning process. The colleges and the 
companies were also accepted at agreed level (µ = 3.82). 2) In input evaluation, the 
institution councils were had more than 80 percentages of the overall opinion accepted. 
The colleges and the companies were also accepted at agree level (µ = 3.55 and µ = 3.57). 
3) In process evaluation, the institution councils had more than 80 percent of the overall 
opinion acceptation. The colleges and the companies were also accept at an agreed level (µ 
= 3.80 and µ = 3.47) and the graduates’ overall satisfaction was at agree level also (µ = 
3.96). 4) in product evaluation, the institution councils had more than 80 percent of the 
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overall opinion accepted. The colleges and the companies were accepted at agreed level 
also (µ = 4.01 and µ = 3.80).  

Keywords : Automotive Technology Curriculum Management, Curriculum Evaluation 
       (CIPP Model) 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการบริหารจัดการ

และการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เป็นการผลิตก าลังคนสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในลักษณะนัก
เทคโนโลยี  เป็นผู้ปฏิบัติการรวมทั้งประกอบอาชีพอิสระได้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ [1] สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ อาศัยความในมาตรา 8 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ก าหนดไว้ว่าหลังจากด าเนินการเรียนการสอนครบ 5 ปี
การศึกษา จะต้องด าเนินการประเมินหลักสูตร เพื่อปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง ให้ทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ในสถานประกอบการ [2] 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จึงได้ด าเนินการประเมินการจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
เพื่อทราบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร และส่วนอื่น ๆ เป็นข้อมูลการตัดสินว่าหลักสูตร
มีคุณภาพดีหรือไม่ มีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินของ แดเนียล สตัฟเฟิลบีม [7] หรือ CIPP Model  เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมิน โดย
คาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ สามารถใช้ไปเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินด้านบริบทของการบริหารจัดการหลักสูตร
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของการบริหารจัดการหลักสูตร
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของการบริหารจัดการหลักสูตร
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของการบริหารจัดการหลักสูตร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากร 
 ประชากร จ านวน 74 คน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษา 4 คน เจ้าของ/ครูฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ)  37 คน และนักศึกษาที่ส าเร็จไปแล้ว 25 คน 
ประจ าปีการศึกษา 2559  
 2. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธีของ Likert  [3] แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
2) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับบุคลากรในสถานประกอบการ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับนักศึกษาที่
ส าเร็จไปแล้ว  
  2.2 วิธีการสร้างเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
 2) ก าหนดค าถามเพื่อสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 
 3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผ่านการพิจารณาค่าความตรง (Validity) ว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  พบว่า แบบสอบถามทุกข้อได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ 0.5 เป็นต้นไป  
 4) น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาค่าความตรง (Validity) ไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับ
กลุ่มทดลอง (Try Out) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach Reliability [3] ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
4.1) แบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับบุคลากรในสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น = 0.73  
4.2) แบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับบุคลากรในสถานประกอบการ มีค่าความเชื่อมัน่ = 0.88  
4.3) แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาไปแล้ว มีค่าความเชื่อมัน่ = 0.90 
 5) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อจัดท าฉบับที่สมบูรณ์ส าหรับใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
 

สถานภาพผู้ตอบ ประกอบด้วย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ 

ครูฝึกในสถานประกอบการ หัวหน้างาน และ

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  

1. ด้านบริบทของการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ด้านปัจจัยน าเข้าของการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. ด้านกระบวนการของการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. ด้านผลผลิตของการบริหารจัดการหลักสูตร 
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 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน  ดงันี้ 
 1.  ท าหนังสือขอเก็บข้อมูลในสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลในสถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  เมื่อได้แบบสอบถามคืน ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และด าเนินการตามกระบวนการวิจัยต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้คืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ ต่อการจัดการหลักสูตร และ
คุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert  [8] 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
    5   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจมากที่สุด 
    4   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจมาก 
    3   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจปานกลาง 
    2   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจน้อย 
    1   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจน้อยที่สุด 
โดยใช้เกณฑ์ของ เบสท์ [3] แปลความหมายดังนี้  
  4.50 -  5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจมาก 
   2.50 – 3.49   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.49   หมายถึง  มีความคิดเห็น หรือความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 การประเมินการจัดการหลักสูตร คร้ังนี้ แบ่งได้ 4 ด้าน คือ 
1.  ผลการประเมินด้านบริบท ได้ด าเนนิการรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 12 คน และจากสถานประกอบการ ประกอบด้วย เจ้าของ/ครูฝึก/
หัวหน้างาน จ านวน 37 คน ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย (µ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยยีานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านบริบท 

          (N = 49 คน)  

ที ่ รายการ 

สถานศึกษา  
(N= 12) 

สถานประกอบการ 
(N= 37) 

รวม 
อันดับ 

µ  แปล
ผล 

µ   แปล
ผล 

µ   แปล
ผล 

1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน 4.17 0.84 มาก 3.81 0.52 มาก 3.90 0.62 มาก 2 

2 สามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายได้ 3.58 0.67 มาก 3.84 0.44 มาก 3.78 0.51 มาก 4 

3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิง
วิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อ
น าไปพัฒนาและสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.75 0.75 มาก 3.95 0.41 มาก 3.90 0.51 มาก 2 

4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตผลงาน ท้ังท่ีเป็นองค์
ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้งานวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3.75 0.75 มาก 3.76 0.55 มาก 3.76 0.60 มาก 7 

5 ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสังคม 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.50 0.67 
มาก
ท่ีสุด 

3.86 0.59 มาก 4.02 0.66 มาก 1 

6 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 นก. 4.50 0.52 
มาก
ท่ีสุด 

3.54 0.51 มาก 3.78 0.65 มาก 4 

7 หมวดวิชาทักษะชีวิต        15  หน่วยกิต 4.33 0.65 มาก 3.57 0.60 มาก 3.76 0.69 มาก 7 

8 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ     51  หน่วยกิต 4.33 0.89 มาก 3.59 0.60 มาก 3.78 0.74 มาก 4 

9 หมวดวิชาเลือก                6  หน่วยกิต 4.17 1.19 มาก 3.54 0.61 มาก 3.69 0.82 มาก 9 

รวม 4.12 0.59 มาก 3.72 0.34 มาก 3.82 0.45 มาก  

 จากตารางที่ 1.1 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และ
เจ้าของ/ครูฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านบริบทในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.82) โดยสถานศึกษามีความเห็น อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ= 4.12) และสถานประกอบการ
มีความเห็น อยู่ในระดับมากเช่นกัน ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.72)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคม มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.02) รองลงมา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เพื่อน าไปพัฒนาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  (µ=3.90) ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.69)   
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2.  ผลประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้ด าเนนิการรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม ดังนี ้
 2.1  สถานศึกษา 

ตารางที่ 2.1  ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ตอ่การประเมินการจัดการหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (N =12 คน)                                                 

ที ่ รายการ µ  แปลผล อันดับ 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร 4.17 0.84 มาก 1 

2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร 4.08 0.79 มาก 2 

3 อาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญตรงตามเน้ือหารายวิชาท่ีสอน 3.92 0.79 มาก 3 

4 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 3.75 0.62 มาก 4 

5 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีเพียงพอ 3.67 0.99 มาก 5 

6 จัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์ประจ า บุคลากรสนับสนุนการสอนไว้ในแผนงบประมาณ 3.08 0.90 ปานกลาง 10 

7 มีต ารา เอกสารประกอบการเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 3.08 0.90 ปานกลาง 10 

8 มีส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพียงพอทันสมัย 3.08 0.90 ปานกลาง 10 

9 ขนาดของห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้เรียน 3.42 0.99 ปานกลาง 7 

10 จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 3.25 0.87 ปานกลาง 9 

11 อาคารสถานท่ี และห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 3.67 0.78 มาก 5 

12 สถานประกอบการมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมจัดการเรียนการสอนตรงตามรายวิชา 3.42 0.99 ปานกลาง 7 

 รวมเฉลี่ย 3.55 0.62 มาก  

 จากตารางที่ 2.1  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.55)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย (µ=4.17)  รองลงมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
(µ=4.08) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือการจัดสรรงบประมาณพัฒนาอาจารย์ประจ า บุคลากรสนับสนุนการ
สอนไว้ในแผนงบประมาณที่ชัดเจน มีต าราเอกสารประกอบการเรียนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และขนาดของ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.08) 
2.2  สถานประกอบการ 

ตารางที่ 2.2 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()ตอ่การประเมินการจัดการหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น   (N =37)                                      
ที ่ รายการ µ  แปลผล อันดับท่ี 

1 ครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร 3.78 0.53 มาก 1 

2 จ านวนครูฝึกเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 3.27 0.87 ปานกลาง 7 

3 ครูฝึกมีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 3.62 0.49 มาก 3 

4 ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 3.62 0.72 มาก 3 

5 สถานประกอบการจัดท าแผนงบประมาณส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าฝึกวิชาชีพท่ีชัดเจน 3.42 0.84 ปานกลาง 6 

6 สถานประกอบการมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือตรงตามรายวิชาท่ีจัดฝึก 3.43 0.84 ปานกลาง 5 

7 มีการลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเป็นลายลักษณ์อักษร 3.78 0.82 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 3.57 0.48 มาก  
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จากตารางที่ 2.2 ความเห็นของเจ้าของ/ครูฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อ
การประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.57)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความสามารถตรง
ตามหลักสูตร และมีการลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีเป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย (µ=3.78) รองลงมา ครูฝึกมีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและผู้บริหารสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  (µ=3.62) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
จ านวนครูฝึกเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.27)   
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ได้มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูล 3 กลุ่ม ดังนี้
3.1  สถานศึกษา 

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ตอ่การประเมินการจัดการหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านกระบวนการ     (N = 12) 
ที่ รายการ µ  แปลผล อันดับ 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบเหมาะสม ชัดเจน 3.75 0.75 มาก 13 

2 แต่งต้ังคณะกรรมการอาชีวบัณฑิตของสถานศึกษา ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม 3.83 0.72 มาก 8 

3 แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม 3.50 0.79 มาก 23 

4 
กระบวนการบริหารหลักสูตรแบบมีสว่นร่วม โดยการแสวงหาและลงนามความรว่มมือ(MOU) ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง  

3.92 0.79 มาก 6 

5 ความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินหลักสูตร 3.75 0.97 มาก 13 

6 ความเหมาะสมในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี/ปฏิทินการศึกษา สอดคล้องกับ คอศ.2 3.75 0.62 มาก 13 

7 
ความเหมาะสมในการจัดท าแบบรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา ( คอศ.3) และรายละเอียด
ของรายวิชาในสถานประกอบการ (คอศ.4) ของอาจารย์ผู้สอน 

3.67 0.65 มาก 17 

8 
ความเหมาะสมในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ.5) ในสถาน
ประกอบการ (คอศ.6 ) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (คอศ.7)  

3.67 0.78 มาก 17 

9 ความเหมาะสมในการจัดการเรียนซ่อมเสริม/ปรับพื้นความรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.58 0.90 มาก 20 

10 ความเหมาะสมในการจัดให้มีการศึกษาดูงานในแหล่งงานที่สอดคล้องกับสาขาวชิา 3.58 1.08 มาก 20 

11 ความเหมาะสมในการจัดนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3.67 0.89 มาก 17 

12 ความเหมาะสมในการจัดอบรมครูฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับนกัศึกษาฝกึอาชีพ 3.58 0.79 มาก 20 

13 ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.75 0.62 มาก 13 

14 การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ฯ 3.92 0.79 มาก 6 

15 ความเหมาะสมการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะ 4.08 0.67 มาก 2 

16 ความเหมาะสมในการจัดการทดสอบมาตรฐานทางด้านภาษา 3.83 0.84 มาก 8 

17 ความเหมาะสมในการประเมินผลรายวิชาตามแผนการเรียนในสถานศึกษา 4.00 0.85 มาก 3 

18 ความเหมาะสมในการประเมินผลรายวิชาตามแผนการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 3.83 0.84 มาก 8 

19 ความเหมาะสมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.00 0.85 มาก 3 

20 ความเหมาะสมในการทดสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4.00 0.60 มาก 3 

21 ความเหมาะสมในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของผู้สอน 3.83 0.94 มาก 8 

22 การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่การให้บริการทรัพยากร เพื่อการเรียนรู้ 3.83 0.94 มาก 8 

23 
การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ แหล่งงานต่อสมรรถนะหลกัสมรรถนะทั่วไป 
สมรรถนะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษา 

4.17 0.58 มาก 1 

รวมเฉลีย่ 3.80 0.62 มาก 
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 จากตาราง 3.1  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านกระบวนการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.80)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ แหล่งงานต่อสมรรถนะหลัก /ทั่วไป 
สมรรถนะวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.17)  รองลงมา ความ
เหมาะสมการจัดระบบการเรียนการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.08) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.50) 
 
3.2  สถานประกอบการ  

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ตอ่การประเมินการจัดการหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียานยนต์ วทิยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านกระบวนการ   (N = 37) 
ที ่ รายการ µ  แปลผล อันดับ 

1 แต่งตั้งครูฝึกรับผิดชอบ และก าหนดหน้าท่ีในการดูแลนักศึกษา อย่างเหมาะสม 3.57 0.65 มาก 2 

2 จัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมก่อนรับ นศ.ฝึกวิชาชีพอย่างเหมาะสม 3.43 0.84 ปานกลาง 4 

3 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3.35 0.86 ปานกลาง 5 

4 ความเหมาะสมในการประเมินผลรายวิชาตามแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 3.35 0.82 ปานกลาง 5 

5 การมีส่วนร่วมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3.49 0.84 ปานกลาง 3 

6 ความเหมาะสมในการทดสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3.62 0.76 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 3.47 0.61 ปานกลาง  

 จากตาราง 3.2 ความเห็นของเจ้าของ ครูฝึก หัวหน้างาน (สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการ
ประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 2 ด้านกระบวนการ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.47)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือความเหมาะสมในการทดสอบสมรรถนะตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.62) รองลงมา การแต่งตั้งครูฝึกรับผิดชอบ และก าหนด
หน้าที่ในการดูแลนักศึกษา อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย  (µ=3.57) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์  และความเหมาะสมในการ
ประเมินผลรายวิชาตามแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.27)   
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3.3  ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ตารางที่ 3.3  ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ความพงึพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา ตอ่การประเมินการจัดการ
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้าน
กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน)                                                                          (N =25) 

ที ่ รายการ µ  แปลผล อันดับ 

1 ความตรงเวลาในการสอนของอาจารย์ 4.44 0.77 มาก 1 

2 อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน 4.28 0.74 มาก 3 

3 อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเหมาะสมเข้าใจง่าย  4.28 0.68 มาก 3 

4 
อาจารย์เปิดโอกาส ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษา/เรียนรู้ จากกรณีศึกษาจากการท างานจริง ฝึก
ปฏบิัติ ค้นคว้าวิจัย โครงงาน/ สัมมนา ค้นคว้าทาง Internet 

4.20 0.91 มาก 6 

5 อาจารย์ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.08 0.81 มาก 7 

6 
อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพค่านิยมท่ีดี เช่น ความ
ซ่ือสัตย์ ความอดทน ความพอเพียง รู้จักการแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 

4.36 0.70 มาก 2 

7 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ท่ีแตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์ 4.04 0.84 มาก 8 

8 อาจารย์ใช้/มีส่ือเทคโนโลยีการสอน ท่ีน่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.04 0.84 มาก 8 

9 อาจารย์แจ้งรายชื่อหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 4.24 0.83 มาก 5 

10 ความสามารถในการจัดกิจกรรมหรือบรรยากาศในการเรียนการสอน 3.92 0.70 มาก 10 

11 ห้องเรียนมีขนาดห้องเหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 3.28 1.13 ปานกลาง 14 

12 ห้องเรียนมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน  3.16 0.99 ปานกลาง 15 

13 ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ฝึกท่ีทันสมัย และเพียงพอ 3.32 0.99 ปานกลาง 13 

14 
ห้องวิทยบริการ / ห้องสมุด มีหนังสือ ต ารา วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงการให้บริการอินเตอร์เน็ต ท่ีทันสมัย และเพียงพอส าหรับการค้นคว้า 

3.84 0.85 มาก 12 

15 สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 3.88 1.30 มาก 11 

 รวมค่าเฉลี่ย 3.96 0.60 มาก  

 จากตาราง 3.3  ในภาพรวม ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.96)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความตรงเวลาในการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.44)  รองลงมา 
อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพค่านิยมที่ดี เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน 
ความพอเพียง รู้จักการแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น  อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.36) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ห้องเรียนมีพื้นที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 
(µ=3.16)   
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4. ประเมินผลผลิต  การด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา และสถานประกอบการ ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านผลผลิต                (N = 49) 

รายการ 

สถานศึกษา 
(N=12) 

สถานประกอบการ 
(N=37) 

รวม 
แปลผล 

อัน 
ดับ 

µ  แปลผล µ  
แปล
ผล 

µ  

1. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

1.1 สื่อสารภาษาไทยท้ังปากเปล่าและเขียนมีประสิทธิภาพ 3.92 0.67 มาก 3.81 0.71 มาก 3.87 0.03 มาก 1 

1.2 สื่อสารภาษาต่างประเทศท้ังปากเปล่าและเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.58 1.08 มาก 2.84 0.99 ปานกลาง 3.21 0.07 ปานกลาง 5 

1.3 การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

3.75 0.87 มาก 3.54 0.65 มาก 3.65 0.15 มาก 3 

1.4 การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนางาน 

3.75 0.87 มาก 3.68 0.63 มาก 3.72 0.17 มาก 2 

1.5 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การวิจัยแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

3.67 0.89 มาก 3.51 0.69 มาก 3.59 0.14 มาก 4 

รวม 3.73 0.72 มาก 3.48 0.54 ปานกลาง 3.61 0.13 มาก 

2. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

2.1 มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
เนื้อหาท่ีศึกษา 

3.92 0.79 มาก 3.59 0.69 มาก 3.76 0.08 มาก 4 

2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหาเป็นระบบ 

3.95 0.75 มาก 3.57 0.65 มาก 3.76 0.08 มาก 4 

2.3 มีทักษะในสาขาวิชาชีพน าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง 4.00 0.85 มาก 3.89 0.61 มาก 3.95 0.17 มาก 1 

2.4 มีทักษะการจัดการบริหารงานตามสาขาวิชาชีพ 3.75 0.75 มาก 3.97 0.60 มาก 3.86 0.11 มาก 2 

2.5 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 3.92 0.79 มาก 3.78 0.48 มาก 3.85 0.22 มาก 3 

รวม 3.87 0.73 มาก 3.76 0.44 มาก 3.82 0.20 มาก 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.1 มีความซ่ือสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 4.08 0.67 มาก 3.95 0.47 มาก 4.02 0.14 มาก 1 

3.2 มีความรับผิดชอบต่องาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อบังคับของสถานประกอบการ 

3.92 0.79 มาก 3.95 0.47 มาก 3.94 0.23 มาก 2 

3.3 ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ในการปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จ
ตามเปูาหมาย 

3.83 0.84 มาก 3.81 0.70 มาก 3.82 0.10 มาก 5 

3.4 รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เพื่อประโยชน์โดยรวม สามารถ
สร้างความสามัคคี  

4.08 0.52 มาก 3.70 0.74 มาก 3.89 0.16 มาก 3 

3.5 มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

4.17 0.58 มาก 3.59 1.16 มาก 3.88 0.41 มาก 4 

รวม 4.01 0.63 มาก 3.80 0.53 มาก 3.91 0.07 มาก 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 3.87 0.78 มาก 3.68 0.57 มาก 3.78 0.32 มาก 
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 จากตารางที่ 4.1  พิจารณาความเห็นของสถานศึกษา และ สถานประกอบการ ต่อการจัดการหลักสูตร ด้าน
ผลผลิต ที่พิจารณาจากสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  สมรรถนะวิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.78) เมื่อพิจารณาในส่วนของสถานศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
(µ=3.87) และ เม่ือพิจารณาในส่วนของสถานประกอบการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.68)  
 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.61) เมื่อพิจารณาใน
ส่วนของสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.73) และ เมื่อพิจารณาในส่วนของสถาน
ประกอบการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.48) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อที่มี
ความคิดเห็นสูงที่สุดคือ สื่อสารภาษาไทยทั้งปากเปล่า การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
(µ=3.87) รองลงมาประเด็น การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการจัดการ การพัฒนางาน อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.72) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ าที่สุดคือ สื่อสารภาษาต่างประเทศทั้งปากเปล่าและ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.21) 
 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.82) เมื่อพิจารณาในส่วนของสถานศึกษา ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.87) และ เม่ือพิจารณาในส่วนของสถานประกอบการ ในภาพรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.76) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดคือ มีทักษะในสาขา
วิชาชีพน าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.95) รองลงมา ประเด็นมีทักษะการจัดการ
บริหารงานตามสาขาวิชาชีพ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.86) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ าที่สุดคือ มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหาเป็นระบบอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.76) 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในภาพรวม พบว่า  อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.91) เมื่อพิจารณาในส่วนของ
สถานศึกษา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.01) และ เม่ือพิจารณาในส่วนของสถานประกอบการ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.80) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดคือ มี
ความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=4.02) รองลงมาประเด็น มีความ
รับผิดชอบต่องาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อบังคับของสถานประกอบการ  ในภาพรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.94) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ าที่สุดคือ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ในการ
ปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จตามเปูาหมาย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย (µ=3.82) 
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อภิปรายผล   
1. ด้านบริบท 
 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าของ/ครู
ฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านบริบทในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ผลเป็นเช่นนี้เพราะการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคม มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สอดคล้องตามกรอบ คอศ.2 และสอดคล้องกับ อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ [4] ได้
ท าการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบ  CIPP Model  
พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าของ/ครู
ฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ผลเป็นเช่นนี้เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร  ครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร และมีการลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทวิ
ภาคีเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ บุญทิวา สู่วิทย์ และคณะ [5]   ได้ท าการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์ ในปีการศึกษา 2555-
2556  การวิจัยคร้ังนี้ใช้รูปแบบ CIPP Model  พบว่า ในด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
3. ด้านกระบวนการ 
 ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการด้านกระบวนการด าเนินการจัด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับความเห็นของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลเป็นเช่นนี้เพราะ มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ แหล่งงานต่อสมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษา ท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการทดสอบสมรรถนะในสถาน
ประกอบการตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และความตรงเวลาในการสอนของอาจารย์ สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามกรอบ คอศ.2 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 [6] และสอดคล้องกับ บุญทิวา สู่วิทย์ และ
คณะ [5] ได้ท าการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชย์ ในปีการศึกษา 2555-2556  พบว่า ในด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาปรับเนื้อหา และประสบการณ์ให้มีความสมดุลกันในทุกภาคเรียนและทุก
ชั้นปีตลอดหลักสูตร 
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4. ด้านผลผลิต  
 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าของ/ครู
ฝึก/หัวหน้างาน(สถานประกอบการ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อการประเมินการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ด้านผลผลิต ในภาพรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก ผลเป็นเช่นนี้เพราะ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาไทยทั้งปากเปล่า การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดสมรรถนะทักษะในสาขาวิชาชีพน าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดความซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ [4] 
ได้ท าการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ใช้รูปแบบประเมินซิปป์ (CIPP Model) 
ผลการวิจัยพบว่าการประเมินด้านผลผลิต นักศึกษาทั้งสองรุ่นจบการศึกษาตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 มีงานท า
คิดเป็นร้อยละ 93.33 และท างานตรงสาขาร้อยละ 86.67 และผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิต มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการประเมนิครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะด้านบริบท ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและครอบคลุม
โครงสร้างหลักสูตรทุกหมวด เชน่ หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือก เป็นต้น และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนผลิตผลงาน ทั้งที่เปน็องค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 
 ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยน าเข้า ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ า บุคลากรในแผน
งบประมาณที่ชัดเจน จัดต ารา เอกสารประกอบการเรียน สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ที่เพียงพอและทันสมัยเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และจัดจ านวนครูฝึกให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ  ควรมีการจัดกิจกรรมตามที่สภาสถาบันก าหนดมากยิ่งขึ้น แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการและกรรมการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์อย่างเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะด้านผลผลิต  ควรส่งเสริมการด าเนนิการด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ไป เก่ียวกับการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศ ทั้งปากเปลา่ การเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 1) ควรศึกษาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ 2) ควรศึกษาแนวทางการปรบัปรุงคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ของนักศึกษา 3) ควรศึกษาแนวทาง
ให้ผู้เรียนมีทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการแกปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2  2) ศึกษาแนวทาง

การแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 

2 กลุมตัวอยางครั้งนี้ เปนครูผูสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 จํานวน 175 

คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางของ R.V.Krejcia & D.W. Morgan (1970: 608-609) และใชวิธีการสุม

แบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนตอ

ระดับสภาพปญหาและความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียน สังเคราะหผลแนวทางแกปญหา

จากการวิเคราะหคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน (Priority Needs Index : PNI)  

ผลการวิจัย พบวาแนวทางแกปญหาออกกลางคันของผูเรียนในภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 2 ตามความเห็นครูผูสอนที่ตองพัฒนาเรงดวน สรุปไดดังนี้ 1) จัดอบรบครูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ดูแล

ผูเรียน 2) ควรพัฒนาเทคนิคการสอน 3) อบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความ

เปนครู 4) พัฒนาดานความรู ทักษะและจรรยาบรรณการจัดการเรียนการสอนของครู 5) ควรลดภาระงานที่ไม

เกี่ยวกับการสอน 6) ควรติดตามนักเรียนที่มีปญหาอยางทั่วถึง 7) ควรสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมี

ความสุข 8) ประเมินครูผูสอนดวยแบบประเมินที่เชื่อถือได 9) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามครูผูสอนใน

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1) study the dropout problems and the need 

of lecturers to solve dropout problems of students in the Institute of vocational education 

southern region 2 2) find solutions for the dropout problems of students in the Institute of 

vocational education southern Region 2.  The sample group of this research was 175 

lecturers in the Institute of vocational Education southern region 2 selected by simple 

random sampling, using the sampling size table of R.V.Krejcia & D.W. Morgan (1970 : 608-609) 

The research instruments were the questionnaire and need form. Data were synthesized for 

resolution through the analysis of priority needs index : PNI.  

 It was found that the best way to solve the dropout problems were 1) to hold the 

seminar about role and responsibility of the lecturers in the institute of vocational education 

southern Region 2. 2)  all lecturers should develop and improve their teaching method 3) 

give training to develop character tics appropriate for teacher 4) develop the knowledge, 5) 

reduce workload other than teaching 6) thorough follow up students who have problems 7) 

create good teaching atmosphere 8) evaluate lecturers with reliable instrument 9) appoint a 

committee board to supervise lecturers in educational institutions and companies. 

Keywords : The way to solve dropout problems of students, Institute of vocational  

       education southern Region 2 

บทนํา 

นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ป พ.ศ.2556 

กําหนดนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสูสากล พ.ศ. 2555-2569 ท่ี

สําคัญเก่ียวกับดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ ประการหนึ่งที่สําคัญ คือการลดปญหาการออกกลางคัน 

โดยวางเปาหมายใหลดลงรอยละ 5 ดวยการปองกัน ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แกปญหารายวิทยาลัย 

รายสาขาวิชา การวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ กลุมเปาหมาย 50 วิทยาลัยที่มีปญหาการออกกลางคันสูง [1] 

และปญหาการออกกลางคันที่ผานมา เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน คุณภาพของอาจารยผูสอนหลักสูตร

การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดลอมของวิทยาลัยรวมทั้งปจจัยดานนักศึกษาไดแก

องคประกอบดานสติปญญา ดานพื้นฐานครอบครัว นิสัยการเรียนและอ่ืน ๆ เปนตน นอกจากน้ันก็ยังพบ

สาเหตุอื่น เชน เขาไปเรียนแลวไดเกรดไมดี ไปเรียนวิทยาลัยหรือสาขาที่ไมชอบ อยากเขาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

จุดออนในการแนะแนวการศึกษาตอของโรงเรียนการเลือกเรียนตามกระแสนิยมของเพื่อน และความตองการ

ของพอแม เมื่อไมตรงกับความถนัดของตนก็ไมมีความสุขเปนสาเหตุใหตองออกกลางคัน [2]   
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จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น คณะผูวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 ตระหนักถึงความสําคัญ

ดังกลาว สนใจที่จะศึกษาแนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนใน

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 เพ่ือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาระดับสภาพปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตาม

ความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2   

2. ศึกษาแนวทางการแกปญหาการออกกลางคนัของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร เปนครูผูสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 จํานวน 

320 คน

กลุมตัวอยาง เปนครผููสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 จํานวน 

175 คน โดยใชตารางของ R.V.Krejcie & Morgan โดยเทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางศจากประชากรในแตละ

วิทยาลัย และเก็บขอมูลใชวิธีสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

แบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนตอระดับสภาพปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการ

ออกกลางคันของผูเรยีนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2  

    แนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ภาคใต 2 

ศึกษาระดับสภาพปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 

ตามความเห็นครผููสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต 2

วิเคราะหคาดัชนีจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน (Priority Needs Index : PNI)
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 3.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรยีน 

 2) คณะผูวิจัยรวมกําหนดคําถาม เพ่ือสรางแบบสอบถาม  

 3) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึน ผานการพิจารณาคาความตรง (Validity) สอดคลองเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) กับสภาพปญหาและความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 ตรวจพิจาณา ปรับปรงุแกไข โดยคณะผูเชี่ยวชาญ ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคใต 2 จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาวา แตละขอมีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหรือนิยาม

หรือไมเพียงใด การวิเคราะหทําโดยใชสถิติ IOC (Item Objective Congruence Index : IOC) ดวยวิธีของโร

วิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (R.K. Hambleton) [2] พบวา แบบสอบถามทุกขอไดคาดัชนีความ

สอดคลองที่ 0.5 เปนตนไป  

 แบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนตอระดับสภาพปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการ

ออกกลางคันของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 รวม 6 ดาน จํานวน 68 ขอ ดังนี้ 

1.  ดานผูเรียน  จํานวน 18 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

2.  ดานครผููสอน  จํานวน 14 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

3.  ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 10 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

4.  สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  จํานวน 10 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

5.  ดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศกึษา  จํานวน 6 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

6.  ดานครอบครัว  จํานวน 10 ขอ ทุกขอมีคา 0.5 ขึ้นไป 

 สรุปผล ความคิดเห็นของคณะผูเชี่ยวชาญ ตอแบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนตอระดับสภาพ

ปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 2 รวม 6 ดาน จํานวน 68 ขอ ผลปรากฏวาคา IOC ทั้ง 20 ขอ มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป 

แสดงวาแบบทดสอบทั้งหมดวัดตรงประเด็นที่กําหนดไว สามารถนําไปเปนตัวแทนของขอคาํถามไดทุกขอ 

 4) ตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability) กับกลุมทดลอง (Try Out) โดยใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน 20 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach Reliability ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ทั้งฉบับ = 

0.73 

 5) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือจัดทําฉบับที่สมบูรณสําหรับใชเก็บขอมูลตอไป 
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 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   

 1) แตงตั้งคาํสั่งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

 2) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจผูเก็บขอมูลของแตละสถานศึกษาสถานศึกษา  

 3) ผูรับผิดชอบแตละสถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลสงสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 

 4) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นครูผูสอนตอสภาพปญหาและความตองการในการแกปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert (5=มากท่ีสุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง

, 2=นอย 1=นอยที่สุด) [3] 

และใชเกณฑของ เบสท (John W.Best 1981 : 182)  

ตอนที่ 2 แนวทางการแกปญหาการออกกลางคนัของผูเรียน  

 6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ความคดิเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาท่ีสงผลตอ

การออกกลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI)  

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน ในภาพรวม และรายดาน 

รายการพิจารณาสภาพ 

การออกกลางคนัของผูเรียน 

       ระดับ   

   สภาพปญหา 

                           ระดับความ 

                      ตองการแกปญหา 

PNI 

(D-d)/D 

 

อันดับ 

ที ่
( ) SD      แปลผล    ( )           SD.        แปลผล 

1. ดานผูเรียน 2.94 .66 ปานกลาง 3.33    .75 ปานกลาง 0.12 4 

2. ดานครูผูสอน 2.35 .85 ปานกลาง 2.74   1.00 ปานกลาง 0.14 1 

3. ดานหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอน 

2.54 .81 ปานกลาง 2.94   1.00 ปานกลาง 0.13 2 

4. สภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษา 

2.78 .85 ปานกลาง 3.08 .97 ปานกลาง 0.09 5 

5. ดานสภาพแวดลอมภายนอก

สถานศึกษา 

2.38 .90 ปานกลาง 2.75 1.00 ปานกลาง 0.13 2 

6. ดานครอบครัว 3.10 .84 ปานกลาง 3.30 .93  ปานกลาง 0.06 6 

รวมเฉลี่ย  2.68   .66 3.02  .81  

 จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาท่ีสงผล

ตอการออกกลางคันของผูเรียน ในภาพรวม และรายดาน ภาพรวมดานปญหา อยูในระดับปานกลาง ( )=2.68 
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ปญหารายดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ( )=3.10 รองลงมาดานผูเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง ( )=2.94 ต่ําสุดดานครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ( )=2.35 

ในภาพรวมดานความตองการในการแกไขปญหา อยูในระดับปานกลาง ( )=3.02 ความตองการในการแกไขปญหา 

รายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( )=3.33 รองลงมาดานครอบครัวอยูในระดับปาน

กลาง ( )=3.30  ต่ําสุดดานครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ( )=2.74 

คาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน พบวาดานครูผูสอน มีความ

ตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน สูงสุดที่ PNI = 0.14 รองลงมาดานหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน และดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา PNI = 0.13 สวนดานท่ีมีความตองการจําเปน 

(PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียนต่ําสุด คอื ดานครอบครัว PNI = 0.06 

 

ตารางที่ 2  ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการ

ออกกลางคันของผูเรยีน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในรายดาน ดานผูเรียน 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 

ระดับ 

สภาพปญหา 

ระดับความ 

ตองการแกปญหา PNI 

(D-d)/D 
อันดับ 

ที่ 
( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

1. ดานผูเรียน         

   1.1  ผูเรียนไมไดเรียนในสาขาวิชาตรงตามความตองการ 2.68 1.20 ปานกลาง 3.19 1.22 ปานกลาง 0.16 4 

   1.2  ผูเรียนไมมีความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน 2.93 1.05 ปานกลาง 3.27 1.17 ปานกลาง 0.10 10 

   1.3  ผูเรียนมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอในการศึกษาตอ เชน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน 
3.35 1.22 ปานกลาง 3.79 1.15 มาก 0.12 9 

   1.4  ผูเรียนมีความรูพื้นฐานวิชาชีพที่จําเปนไมเพียงพอในการศึกษา

ดานวิชาชีพ 
2.89 1.00 ปานกลาง 3.46 1.13 ปานกลาง 0.16 4 

   1.5  ผูเรียนไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 2.62 1.07 ปานกลาง 3.11 1.15 ปานกลาง 0.16 4 

   1.6  ผูเรียนไมมีความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 2.55 1.15 ปานกลาง 2.98 1.15 ปานกลาง 0.14 7 

   1.7  ผูเรียนไมตรงตอเวลา 3.70 1.16 มาก 3.87 1.03 มาก 0.04 17 

   1.8  ผูเรียนไมรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.66 1.11 มาก 3.83 1.05 มาก 0.04 17 

   1.9  ผูเรียนมีปญหาดานครอบครัว 3.35 1.05 ปานกลาง 3.62 .99 มาก 0.07 15 

   1.10 ผูเรียนมีปญหากับผูสอน 2.15 1.03 นอย 2.75 1.27 ปานกลาง 0.22 1 

   1.11 ผูเรียนมีพฤติกรรมการใชโทรศพัทในระหวางเรียน 3.70 1.17 มาก 3.90 1.13 มาก 0.05 15 

   1.12 ผูเรียนมีปญหาในการคบเพื่อน 3.17 1.16 ปานกลาง 3.47 1.14 ปานกลาง 0.08 13 

   1.13 ผูเรียนมีปญหาชูสาว 2.91 1.26 ปานกลาง 3.23 1.22 ปานกลาง 0.09 12 

   1.14 ผูเรียนมีปญหาติดเกมสหรือการพนัน 3.18 1.27 ปานกลาง 3.48 1.30 ปานกลาง 0.08 13 

   1.15 ผูเรียนมีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด 2.91 1.32 ปานกลาง 3.37 1.33 ปานกลาง 0.14 7 

   1.16 ผูเรียนมีปญหาการทะเลาะวิวาท 2.31 1.15 นอย 2.91 1.32 ปานกลาง 0.21 2 

   1.17 ผูเรียนตองทํางานเพ่ือหารายไดพิเศษ 2.83 1.04 ปานกลาง 3.15 1.12 ปานกลาง 0.10 10 

   1.18 ผูเรียนมีปญหาดานสุขภาพ 2.08 0.99 นอย 2.59 1.22 ปานกลาง 0.19 3 

รวมเฉลี่ย 2.94 0.66 ปานกลาง 3.33 .75 ปานกลาง   
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 จากตารางท่ี 2 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ในรายดาน 

ดานผูเรียน ภาพรวมปญหาอยูในระดับปานกลาง ( )=2.94 ความตองการอยูในระดับปานกลาง ( )=3.33 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคอืผูเรียนไมตรงตอเวลาและผูเรียนมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทในระหวาง

เรียน อยูในระดับมาก ( )=3.70 รองลงมาผูเรียนไมรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับมาก ( )=3.66  

ตํ่าสุดผูเรียนมีปญหาดานสุขภาพอยูในระดับนอย ( )=2.08 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอความตองการท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือในหัวขอผูเรียนมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทในระหวางเรียน ( ) 3.90 รองลงมาผูเรียนไมตรงตอเวลาอยูใน

ระดับมาก ( )=3.87 ตํ่าสุดผูเรียนมีปญหาดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ( )=2.59 

 พบวาผูเรียนมีปญหากับผูสอน มีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักเรียน สูงสุดท่ี PNI = 0.22 รองลงมาผูเรียนมีปญหาการทะเลาะวิวาทท่ี PNI = 0.21 สวนดานที่มีความตองการ

จําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาตํ่าสุด คือ ผูเรียนไมตรงตอเวลา และผูเรียนไมรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย ท่ี 

PNI = 0.04 

 

ตารางที่ 3  ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในรายดาน ดานผูสอน 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 

ระดับสภาพ 

ปญหา 

ระดับความ 

ตองการแกปญหา PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ท่ี 
( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

2.  ดานครูผูสอน         

    2.1 ครูผูสอนมีปญหาดานวุฒิภาวะทางอารมณ 2.39 1.12 นอย 2.76 1.24 ปานกลาง 0.13 8 

    2.2 ครูผูสอนไมสรางแรงจูงใจในการจัดการเรยีนการสอน     2.49 1.03 นอย 2.85 1.16 ปานกลาง 0.12 12 

    2.3 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม เหมาะสม 2.35 1.06 นอย 2.71 1.18 ปานกลาง 0.13 8 

    2.4 ครูผูสอนมอบหมายงานไมสอดคลองกับเน้ือหารายวิชา 2.16 .98 นอย 2.61 1.24 ปานกลาง 0.17 5 

    2.5 ครูผูสอนใชวิธีการวัดและประเมินผลไมเหมาะสม 2.13 1.09 นอย 2.59 1.25 ปานกลาง 0.18 4 

    2.6 ครูผูสอนไมใชจิตวิทยาในการสอน 2.41 1.16 นอย 2.79 1.28 ปานกลาง 0.20 3 

    2.7 ครูผูสอนขาดความรู ทักษะการจัดการเรียนการสอน 2.22 1.13 นอย 2.56 1.23 ปานกลาง 0.13 8 

    2.8 ครูผูสอนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2.03 1.15 นอย 2.62 1.36 ปานกลาง 0.22 1 

    2.9 ครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ 1.99 1.12 นอย 2.54 1.28 ปานกลาง 0.21 2 

    2.10 ครูผูสอนมีภาระงานนอกเหนือจากการจัดการสอน 3.22 1.35 ปานกลาง 3.46 1.39 ปานกลาง 0.06 14 

    2.11 ครูผูสอนไมติดตามผูเรียนท่ีมีปญหา 2.45 1.14 นอย 2.74 1.20 ปานกลาง 0.11 13 

    2.12 ครูผูสอนมีปญหาดานปฏิสัมพันธกับผูเรียน 2.19 1.08 นอย 2.57 1.20 ปานกลาง 0.15 6 

    2.13 ครูผูสอนมีจํานวนไมเพียงพอและไมตรงตามสาขาวิชา 2.49 1.17 นอย 2.91 1.26 ปานกลาง 0.14 7 

    2.14 ครูท่ีปรึกษาขาดการเอาใจใสดแูลผูเรียน 2.33 1.23 นอย 2.69 1.32 ปานกลาง 0.13 8 

รวมเฉลี่ย 2.34 0.85 นอย 2.74 1.02 ปานกลาง   

 จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ในรายดาน 

ดานผูสอน  โดยรวมปญหาอยูในระดับปานกลาง ( )=2.34 ความตองการอยูในระดับปานกลาง ( )=2.74  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือครูผูสอนมีจํานวนไมเพียงพอและไมตรงตามสาขาวิชา อยู

ในระดับนอย ( )=2.49 รองลงมาครูผูสอนมีปญหาดานวุฒิภาวะทางอารมณอยูในระดับนอย ( )=2.39 ต่ําสุด

ครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ อยูในระดับนอย ( )=1.99 และรายขอความตองการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือครูผูสอนมี

จํานวนไมเพียงพอและไมตรงตามสาขาวิชา อยูในระดับปานกลาง ( ) 2.91 รองลงมาครูผูสอนไมใชจิตวิทยาในการ

สอน อยูในระดับปานกลาง ( )=2.79 ตํ่าสุดครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ อยูในระดบัปานกลาง ( )=2.54 

 พบวาครูผูสอนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคัน

ของนักเรียน สูงสุดท่ี PNI = 0.22 รองลงมาครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ ที่ PNI = 0.21 สวนดานท่ีมีความตองการ

จําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาต่ําสุด คือ ครูผูสอนมีปญหาดานวุฒิภาวะทางอารมณ ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไม เหมาะสม และครูผูสอนขาดความรู ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ี  PNI = 0.13 

 

 ตารางที่ 4  ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาท่ีสงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในรายดาน ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

 จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ดาน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมปญหาอยูในระดับปานกลาง ( )=2.53 ความตองการอยูในระดับปาน

กลาง ( )=2.94  

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 

ระดับ 

สภาพปญหา 

ระดับความ 

ตองการแกปญหา PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ที ่
( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

3.  ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน         

    3.1 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมเหมาะสม 2.36 1.09 นอย 2.81 1.23 ปานกลาง 0.16 3 

    3.2 แผนการเรียนไมเหมาะสม 2.26 .98 นอย 2.73 1.23 ปานกลาง 0.17 2 

    3.3 เน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสม 2.21 1.01 นอย 2.74 1.24 ปานกลาง 0.19 1 

    3.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเหมาะสมกับวัยของผูเรยีน 2.31 .98 นอย 2.75 1.19 ปานกลาง 0.16 3 

    3.5 สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนไมเพียงพอ 3.22 1.31 ปานกลาง 3.51 1.25 มาก 0.08 9 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 

ระดับ 

สภาพปญหา 

ระดับความ 

ตองการแกปญหา PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ที ่
( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

    3.6 สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนลาสมัย 3.15 1.20 ปานกลาง 3.42 1.24 ปานกลาง 0.08 9 

    3.7 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนไมเหมาะสม 2.36 1.02 นอย 2.73 1.23 ปานกลาง 0.14 5 

    3.8 ไมมีกิจกรรมการพัฒนาผูเรยีนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวา

เกณฑ 
2.53 1.11 

ปานกลาง 
2.92 1.25 

ปานกลาง 0.13 8 

    3.9 วิธีการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม 2.35 .98 นอย 2.72 1.22 ปานกลาง 0.14 5 

    3.10 หลักสูตรไมไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการ 
2.65 1.07 

ปานกลาง 
3.09 1.21 

ปานกลาง 
0.14 5 

รวมเฉลี่ย 2.53 0.81 ปานกลาง 2.94 1.01 ปานกลาง   
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนไมเพียงพอ อยูใน

ระดับปานกลาง ( )=3.22 รองลงมา สื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนลาสมัย อยูในระดับปานกลาง ( )=3.15  

ตํ่าสุดเน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสม อยูในระดับนอย ( )=2.21 และรายขอความตองการที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือสื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนไมเพียงพอ อยูในระดับมาก ( )=3.51 รองลงมา สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ การเรียนการสอนลาสมัย อยูในระดับปานกลาง ( )=3.42 ตํ่าสุดวิธีการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม อยู

ในระดับปานกลาง ( )=2.72 

 พบวาครูผูสอนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคัน

ของนักเรียน สูงสุดท่ี PNI = 0.22 รองลงมาครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ ที่ PNI = 0.21 สวนดานท่ีมีความตองการ

จําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาต่ําสุด คือ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนไมเพียงพอ และลาสมัย ท่ี  PNI = 

0.08 

 

ตารางที่ 5  ความคิดเห็นครผููสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI)  ในรายดาน ดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 
ระดับสภาพปญหา ระดับความตองการแกปญหา 

PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ท่ี ( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

4.  ดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา         

    4.1 สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ  3.21 1.21 ปานกลาง 3.35 1.21 ปานกลาง 0.04 10 

    4.2 ไมไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงาน 2.70 1.19 ปานกลาง 3.07 1.29 ปานกลาง 0.12 2 

    4.3 บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสม 2.72 1.25 ปานกลาง 3.02 1.20 ปานกลาง 0.09 6 

    4.4  แหลงคนควาไมเพียงพอ 2.99 1.25 ปานกลาง 3.33 1.25 ปานกลาง 0.10 4 

    4.5  อาคาร สถานท่ี หองเรียน และหองปฏิบัติการไมเพียงพอ  3.09 1.28 ปานกลาง 3.27 1.30 ปานกลาง 0.06 9 

    4.6  มีปญหาดานสัมพันธภาพระหวางผูเรียน 2.42 1.06 นอย 2.72 1.16 ปานกลาง 0.11 3 

    4.7  การจัดสวัสดิการไมเพียงพอ และไมเหมาะสม 2.74 1.11 ปานกลาง 2.98 1.22 ปานกลาง 0.08 8 

    4.8  การดูแลความปลอดภัยของผูเรียนไมทั่วถึง 2.69 1.24 ปานกลาง 2.98 1.31 ปานกลาง 0.09 6 

    4.9  สถานศึกษามีกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เขมงวด   2.55 1.14 ปานกลาง 3.03 1.25 ปานกลาง 0.16 1 

    4.10 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไมมีประสิทธิภาพ  2.75 1.20 ปานกลาง 3.06 1.22 ปานกลาง 0.10 4 

รวมเฉลี่ย 2.78 0.85 ปานกลาง 3.08 0.97 ปานกลาง   

 จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ดาน

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา โดยรวมปญหาอยูในระดับปานกลาง ( )=2.78 ความตองการอยูในระดับปานกลาง 

( )=3.08 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง 

( )=3.21 รองลงมา อาคาร สถานท่ี หองเรียน และหองปฏิบัติการไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( )=3.09  

ตํ่าสุดเน้ือหามีปญหาดานสัมพันธภาพระหวางผูเรียน อยูในระดับนอย ( )=2.41 และรายขอความตองการที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( )=3.35 รองลงมา แหลงคนควาไมเพียงพออยูใน

ระดับปานกลาง ( )=3.33 ต่ําสุดมีปญหาดานสัมพันธภาพระหวางผูเรียน อยูในระดบัปานกลาง ( )=2.72 
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พบวาสถานศึกษามีกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเขมงวด มีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการ

ออกกลางคันของนักเรียน สูงสุดท่ี PNI = 0.16 รองลงมาไมไดรบัความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายงานที่

เก่ียวของ เชนงานวัดผล  ทะเบียน การเงิน เปนตน ที่ PNI = 0.12 สวนดานที่มีความตองการจําเปน (PNI) ในการ

แกไขปญหาต่ําสุด คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ ที่  PNI = 0.04 

ตารางที่ 6  ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในรายดาน ดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 
ระดับสภาพปญหา ระดับความตองการแกปญหา 

PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ท่ี ( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

5. ดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา

  5.1  การคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก 2.43 1.07 นอย 2.71 1.15 ปานกลาง 0.10 5 

  5.2  สถานศึกษาอยูใกลกับแหลงอบายมุข สถานบันเทิง 2.39 1.23 นอย 2.81 1.31 ปานกลาง 0.15 4 

  5.3  สถานศึกษาอยูใกลกับมลภาวะ กลิ่น เสียง แสง 2.25 1.07 นอย 2.69 1.25 ปานกลาง 0.16 1 

  5.4  สถานศึกษาไมมีเครือขายในการดูแลผูเรียน 2.58 1.20 ปานกลาง 2.82 1.25 ปานกลาง 0.09 6 

  5.5  สถานประกอบการไมใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 2.32 1.08 นอย 2.75 1.35 ปานกลาง 0.16 1 

  5.6 สถานประกอบการไมมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 2.34 1.09 นอย 2.78 1.26 ปานกลาง 0.16 1 

รวมเฉลี่ย 2.38 .90 นอย 2.75 1.07 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ดาน

สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา ภาพรวมปญหาอยูในระดับนอย ( )=2.38 ความตองการอยูในระดับปานกลาง 

( )=2.75  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอปญหาที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาไมมีเครือขายในการดูแลผูเรียน อยูในระดับ

ปานกลาง ( )=2.58 รองลงมา การคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก อยู ในระดับนอย ( )=2.43  ต่ําสุด 

สถานศึกษาอยูใกลกับมลภาวะ กล่ิน เสียง แสง อยูในระดับนอย ( )=2.41 และรายขอความตองการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือสถานศึกษาไมมีเครือขายในการดูแลผูเรียน อยูในระดับปานกลาง ( )=2.82 รองลงมา สถานศึกษาอยูใกลกับ

แหลงอบายมุข สถานบันเทิง อยูในระดับปานกลาง ( )=2.81 ต่ําสุดสถานศึกษาอยูใกลกับมลภาวะ กลิ่น เสียง แสง 

อยูในระดับปานกลาง ( )=2.69 

พบวาสถานประกอบการไมใหความรวมมือในการจัดการศึกษา ไมมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู และ

สถานศึกษาอยูใกลกับมลภาวะ กลิ่น เสียง แสงมีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออกกลางคันของ

นักเรียน สูงสุดท่ี PNI=0.16 สวนดานท่ีมีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาต่ําสุด คือ สถานศึกษาไมมี

เครือขายในการดูแลผูเรียน ท่ี  PNI=0.09 
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ตารางที่ 7  ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการในการแกไขปญหาที่สงผลตอการออก

กลางคันของผูเรียน และคาดัชนีความตองการจําเปน (PNI) ในรายดาน ดานครอบครัว 

รายการพิจารณาสภาพการออกกลางคันของผูเรียน 

ระดับสภาพปญหา ระดับความตอง 

การแกปญหา 
PNI 

(D-d)/D 

อันดับ 

ท่ี 
( ) SD. แปลผล ( ) SD. แปลผล 

6. ดานครอบครัว

 6.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี 3.10 1.10 ปานกลาง 3.33 1.15 ปานกลาง 0.07 4 

 6.2 มีปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาทในครอบครัว 2.99 1.18 ปานกลาง 3.22 1.26 ปานกลาง 0.07 4 

 6.3 ผูปกครองไมสามารถแกปญหาและชวยเหลือผูเรียนได 3.17 1.12 ปานกลาง 3.45 1.18 ปานกลาง 0.08 2 

 6.4 ผูเรียนไมเชื่อฟงผูปกครอง 3.44 1.11 ปานกลาง 3.59 1.15 มาก 0.04 9 

 6.5 ผูปกครองไมมีเวลาอบรมสั่งสอนผูเรียน 3.37 1.14 ปานกลาง 3.58 1.14 มาก 0.06 6 

 6.6 ผูปกครองไมเอาใจใสการเรียนของผูเรียน 3.23 1.11 ปานกลาง 3.37 1.19 ปานกลาง 0.04 10 

 6.7 ผูปกครองมีปญหาดานสุขภาพ 2.68 1.01 ปานกลาง 2.90 1.14 ปานกลาง 0.08 2 

 6.8 ผูเรียนขาดความอบอุนในครอบครัว 3.09 1.14 ปานกลาง 3.29 1.17 ปานกลาง 0.06 6 

 6.9 ผูเรียนมีปญหาครอบครวัแตกแยก 3.19 1.18 ปานกลาง 3.34 1.24 ปานกลาง 0.05 8 

 6.10 ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษา 2.72 1.19 ปานกลาง 2.99 1.19 ปานกลาง 0.09 1 

รวมเฉลี่ย 3.09 .84 ปานกลาง 3.30 .93 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 7 ความคิดเห็นครูผูสอนเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอการออกกลางคันของผูเรียน ในรายดาน 

ครอบครัว ภาพรวมปญหาอยูในระดบัปานกลาง ( )=3.09 ความตองการอยูในระดับปานกลาง ( )=3.30  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูเรียนไมเช่ือฟงผูปกครอง อยูในระดับปานกลาง ( )=

3.44 รองลงมา ผูปกครองไมมีเวลาอบรมสั่งสอนผูเรียน อยูในระดับปานกลาง ( )=3.37  ตํ่าสุด ผูปกครองมีปญหา

ดานสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง ( )=2.68 และรายขอความตองการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือผูเรียนไมเช่ือฟงผูปกครอง 

อยูในระดับมาก ( )=3.59 รองลงมา ผูปกครองไมมีเวลาอบรมส่ังสอนผูเรียน อยูในระดับปานกลาง ( )=3.58 ตํ่าสุด

ผูปกครองมีปญหาดานสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง ( )=2.90 

พบวาผูปกครองไมเห็นความสาํคัญของการศึกษา มีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาการออก

กลางคันของนกัเรียน สูงสุดท่ี PNI=0.09 รองลงมาผูปกครองไมสามารถแกปญหาและชวยเหลือผูเรียนได และ 

ผูปกครองมีปญหาดานสุขภาพ ท่ี PNI = 0.08 สวนดานท่ีมีความตองการจําเปน (PNI) ในการแกไขปญหาต่ําสุด คือ 

ผูปกครองไมเอาใจใสการเรียนของผูเรียน ท่ี  PNI = 0.04 

ตอนที่ 2  แนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียน จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดาน

ครูผูสอน ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษา ดาน

สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา และดานครอบครัว (ขอมูลครูผูสอน) 
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ตารางที่ 8 ความเห็นของครูผูสอนตอปญหาและแนวทางการแกปญหาลําดับตามความจําเปนตองแกไขเรงดวนมากไปหานอย 

ท่ี ดาน ระดับปญหาตามความจําเปนตองแกไขเรงดวน แนวทางการแกปญหา 

1 ดานครูผูสอน  ครูผูสอนขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ครูผูสอนมีปญหาดานสุขภาพ 

 ครูผูสอนไมใชจิตวิทยาในการสอน 

 ครูผูสอนใชวิธกีารวัดและประเมินผลไมเหมาะสม 

จัดอบรบครูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีดูแลผูเรียน เชน จรรยาบรรณในวิชาชีพ จิตวิทยาในการสอน เปนตน 

พัฒนาดานความรู ทักษะ และจรรยาบรรณการจัดการเรียนการสอนของครู เทคนิคการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

จัดกิจกรรมใหความรูและตรวจสุขภาพครูผูสอน 

2 ดานครอบครัว  ผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษา 

 มีปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาทในครอบครัว     

 ผูปกครองไมสามารถแกปญหาและชวยเหลือผูเรียนได 

 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวไมดี 

จัดอบรบผูปกครองเก่ียวกับบทบาทหนาที่ดูแลผูเรียน    

จัดกิจกรรมใหความรูดานสุขภาพของผูเรียนและผูปกครองโดยรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สาธารณสุข โรงพยาบาล เปนตน 

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ      

สงเสริมทุนการศึกษาผูเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี 

จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธผูเรียนกับผูปกครอง 

3 ดานหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน 

 เน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรไมเหมาะสม 

 แผนการเรียนไมเหมาะสม 

 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรไมเหมาะสม 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรไมเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

พัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ลักษณะผูเรยีน ความตองการของสถานประกอบการ สอดคลองกับการเรียนรูศตวรรษ ท่ี 21 

และนโยบายไทยแลนด 4.0    

อบรมครูผูสอนเก่ียวกับเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับประเภท และลักษณะวิชา    

จัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 

4 ดานผูเรียน  ผูเรียนมีปญหากับผูสอน      

 ผูเรียนมีปญหาการทะเลาะวิวาท     

 ผูเรียนมีปญหาดานสุขภาพ    

 ผูเรียนไมไดเรียนในสาขาวชิาตรงตามความตองการ 

จัดอบรบผูเรียนเก่ียวกับบทบาทหนาที่   

จัดกิจกรรมสงเสริมความสามัคคีระหวางผูเรียน   

จัดกิจกรรมสงเสริมความตระหนักตอภัยยาเสพติด 

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมนิเทศติดตาม ปจฉิมนิเทศ   

จัดระบบติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน   

จัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดแนะแนวผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมัธยม 

จัดทําโครงการปรับพ้ืนฐานผูเรียนกอนการศึกษาดานวิชาชีพ 

5 ดานสภาพแวดลอม

ภายนอกสถานศึกษา 

 สถานศึกษาอยูใกลกับแหลงอบายมุข สถานบันเทิง         

 สถานประกอบการไมใหความรวมมือในการจัดการศกึษา   

 สถานประกอบการไมเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

 สถานศึกษาไมมีเครือขายในการดูแลผูเรียน 

วิเคราะหความเหมาะสมของสถานประกอบการในการจัดการเรียนรูรวมกัน เชน อยูใกลกับแหลงอบายมุข สถานบันเทิง มลภาวะ กลิ่น เสียง แสง 

เปนตน 

จัดประชุมทําความเขาใจกับสถานประกอบการตอความรวมมือในการจัดการศึกษา 

วิเคราะหสถานประกอบการใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

จัดทําแผนนิเทศในการดูแลผูเรียน  

6 ดานสภาพแวดลอมใน

สถานศึกษา 

 สถานศึกษามีกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเขมงวด 

 ไมไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายงานท่ี

เก่ียวของ 

 มีปญหาดานสัมพันธภาพระหวางผูเรียน      

 ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนไมมีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมผูปกครองและผูเรียนใหเขาใจเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา    

จัดทําระบบอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายงานที่เก่ียวของ   

ปรับปรุง เพ่ิมเติม แหลงคนควาใหเพียงพอ    

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ เชน จัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคล คัดกรองพฤติกรรมผูเรียน เยี่ยมบานผูเรียนทุกคน ดูแล

ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพปญหาและระดับความตองการในการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตาม

ความเห็นครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 ในภาพรวมสภาพปญหาอยู

ในระดับปานกลาง ( )=2.68 จะเห็นไดวาปญหาดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ( )=3.10 

รองลงมาดานผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( )=2.94 เปนเชนนี้เพราะสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากความ

คิดเห็นของครูผูสอน พบวาองคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของผูเรียน เชน ดานครูผูสอน 
ดานครอบครัว  ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดานสภาพแวดลอมภายนอก

สถานศึกษา และดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา มีระดับสภาพปญหาอยูในระดับปานกลางทุก

ประเด็น สอดคลองกับชิสาพัชร โกสียรัตนาภิบาล [5] วิจัยเร่ืองการศึกษาปญหาการออกกลางคันของ

นักเรียนบานจันทเขลม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบการออกกลางคันของนักเรียนบานจันทเขลม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการออกกลางคันของนักเรียนบานจันทเขลม สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอยสามลําดับแรก ไดแก ดานสภาพของผูปกครอง รองลงมาคือดานการจัดการเรียน

การสอน และดานพฤติกรรมนักเรยีน ตามลําดับ 

 ในภาพรวมดานความตองการในการแกไขปญหา อยูในระดับปานกลาง ( )=3.02 เมื่อ

พิจารณาดานผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( )=3.33 รองลงมาดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 

( )=3.30 เปนเพราะระดับความตองการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา

องคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของผูเรียน เชน ดานครูผูสอน ดานครอบครัว  ดาน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานผูเรียน ดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา และดาน

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา มีระดับความตองการแกปญหาอยูในระดับปานกลางทุกประเด็น 

สอดคลองกับประยูรศรี มณีศร [6] ที่วาสถานศึกษาหรือครูผูสอนตองมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณ สังคมและสติปญญาของนักเรียน นักศึกษาใหสามารถบรรลุผลสําเร็จใน

การเรียน โดยการแสดงพฤติกรรมใหเปนแบบอยางที่ดีหรือเปนที่พ่ึงใหกับนักเรียน นักศึกษาได ตอง

โนมนาวจูงใจใหนักเรียน นักศึกษามีความมานะพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งตางๆ อยางมีความสุข ไม

เครงครัดกับกฎระเบียบมากเกินไป ในทางตรงกันขามสถานศึกษาควรจะจัดสภาพแวดลอม สถานที่

พักผอนหยอนใจใหมีความรมรื่นเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ผูกพันและสนใจที่

จะเรียนรู รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เพ่ือสรางนิสัย

ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ในสังคมและสรางความสัมพันธอันดีที่จะนําไปสูการชวยเหลือ เพิ่มพูน

ความรู  ความสามารถซึ่ งกันและกัน  ทํ าใหนั กเรียน นั กศึกษาเกิดความสามัค คีรักใครต อ
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สถาบันการศึกษาของตนเองมากยิ่งขึ้น และถาสถานศึกษาสามารถสรางความเขาใจหรือความรวมมือ

ที่ดีกับพอแม ผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการในทองถิ่นใหเขามาชวยกันเฝาระวัง สอดสอง

ดูแลและชี้แนะใหนักเรียน นักศึกษาไดรูจักการแกไขปญหาและชี้นําวิธีการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง

เหมาะสม 

 2. เกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียนตามความเห็นครูผูสอนใน

สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 จากผลการวิจัยแนวทางการแกปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนในภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 พิจารณาตามกรอบบริบทท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอน จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย ดานครูผูสอน ดาน

ครอบครัว ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานผู เรียน ดานสภาพแวดลอมภายนอก

สถานศึกษา ดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สามารถสังเคราะหแนวทางแกปญหาออกกลางคัน

ของผูเรียนในภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 ตามความเห็นครูผูสอนที่ตองพัฒนา

เรงดวน สรุปไดดังนี้ 1) จัดอบรบครูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ดูแลผูเรียน 2) ควรพัฒนาเทคนิคการสอน 
3) อบรมครูผูสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับความเปนครู 4) พัฒนาดานความรู 

ทักษะและจรรยาบรรณการจัดการเรียนการสอนของครู 5) ควรลดภาระงานที่ไมเก่ียวกับการสอน 6) 

ควรติดตามนักเรียนที่มีปญหาอยางทั่วถึง 7) ควรสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีความสุข 8) 

ประเมินครูผูสอนดวยแบบประเมินที่เชื่อถือได 9) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามครูผูสอนใน

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 สังเกตไดวาจากความเห็นของครูผูสอน มีแนวทางการแกปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 ไปในทิศทางเดียวกัน อาจเปนเพราะผูเก่ียวของ ดังกลาวมีพันธ

กิจ และมีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกัน พบปญหาอุปสรรคในทํานองเดียวกัน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอุทัย ลือสกุล [4] เร่ือง รูปแบบการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

นักศึกษาในสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ท่ีพบวา สถานศึกษาจะตองยืดหยุนกฎระเบียบ

ขอบังคับ ใหเหมาะสมกับสถานการณและสอดสองดูแลชุมชนรอบสถานศึกษาที่อาจจะเปนแหลงมั่ว

สุมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา [1] ไดประกาศ

นโยบายใหมีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ที่มุงใหความสําคัญกับผูเรียนสาย

อาชีวศึกษาในการพัฒนาตนเองดานทักษะวิชาชีพ การคิดคน สรางสรรคสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

เพื่อนําไปสูการจําหนายและการพัฒนาอาชีพตอไป 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 1.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

 1.1 ดานครูผูสอน ขอบกพรองท่ีควรปรับปรงุ พบวา ครูผูสอนมีจํานวนไมเพียงพอ ไม

ตรงตามสาขาวิชา และครูผูสอนมีปญหาดานวุฒิภาวะทางอารมณ 

 1.2 ดานครอบครวั ขอบกพรองที่ควรปรับปรุง พบวา ผูเรยีนไมเชื่อฟงผูปกครอง และ

ผูปกครองไมมีเวลาอบรมสั่งสอนผูเรยีน 
 1.3 ดานหลักสูตรการจัดการเรยีนการสอน ขอบกพรองที่ควรปรับปรุง พบวา สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ การเรียนการสอนไมเพียงพอ ลาสมัย 

 1.4 ดานผูเรยีน ขอบกพรองที่ควรปรบัปรุง พบวา ผูเรียนไมตรงตอเวลาและผูเรียนมี

พฤติกรรมการใชโทรศัพทในระหวางเรียน และผูเรียนไมรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

 1.5 ดานสภาพแวดลอมภายนอกสถานศกึษา ขอบกพรองที่ควรปรับปรุง พบวา 

สถานศึกษาไมมีเครือขายในการดูแลผูเรียน และการคมนาคมหรือการเดนิทางไมสะดวก 
 1.6 ดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา ขอบกพรองที่ควรปรับปรุง พบวา สิ่งอํานวย

ความสะดวกไมเพียงพอ อาคาร สถานที่ หองเรยีน และหองปฏิบัติการไมเพียงพอ  

  

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

    2.1 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โดยใชหลักการมีสวนรวม เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สงผลตอตัวนักเรียนใหมีคุณภาพ

ทุกดาน 

    2.2 ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน โดยใชหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก เปนแนวทางในการ

ปรบัปรุงระบบบรกิารใหคําปรึกษาเกิดประโยชนสูงสดุแกตัวนักเรยีน  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ศึกษาปจจัยความตองการแรงงานของสถาน

ประกอบการ (2) ศึกษาปริมาณความตองการแรงงานของสถานประกอบการ กลุมตัวอยาง ไดแก

ตัวแทนสถานประกอบการ ท่ีรวมจัดอาชีวศึกษา จํานวน 1,361 คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบ

กลุม ตามลักษณะของประเภทอาชีพ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบสอบถามปจจัยความ

ตองการแรงงานประกอบการ (2) แบบสอบถามปริมาณความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 

โดยใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยความตองการแรงงานของสถานประกอบการ พบวาในภาพรวม อยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 เมื่อพิจารณาแตละปจจัย ปจจัยท่ีอยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 ปจจัยความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 

ในภาพรวม พบวา มีความตองการแรงงานทั้งหมด 7,284 อัตรา ความตองการแรงงานมากที่สุดคือ 

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2,321 อัตรา ประเภทวิชา พบวา ความตองการมากที่สุด คือ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม จํานวน 2556 อัตรา ดังนั้นการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําควรเนนการ

พัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคใหมากขึ้น 
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Abstract 

 The objectives of this research were to 1) study the labor demand factors of 

the workplace. 2)  Study the amount of labor needed by work places. The sample 

groups were 1, 361 representatives of work places using the cluster sampling basis 

according to the occupation nature.  The tools used in this research were 1)  the 

questionnaires for labor demand factor and 2) the questionnaires for the number of 

labor demand by workplaces with 5 rating scale. Data were analyzed using mean, 

and standard deviation. 

 It was found that the labor demand factors by workplaces in overall was at 

high level ( X = 4.73) In consideration to each factor, the factor at the highest level 

was the desirable attributes ( X =  4.65) .  For the number of labor needed overall 

revealed the total needs of 7,284 positions.  The province with the most need was 

Phuket with 2,3 2 1  positions the Industrial Trades was the most in need with 2,5 5 6 

positions.  There fore,  the education planning management for employment should 

focus more on the desirable attributes. 

 

บทนํา 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๒ มีพันธกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ ๑) ยกระดับคุณภาพผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) ที่มีลักษณะเปนผูมีความประพฤติดี มี

คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และ มีสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล  ๒) พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ฐานสมรรถนะที่หลากหลาย และหลักสูตรอาชีพทางเลือกที่ตรงตามความตองการของสถาน

ประกอบการ และผูประกอบการอิสระของกลุมจังหวัดอันดามันและกําลังคนทั้งในและตางประเทศ  

๓) พัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพดวยกระบวนการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพที่แตกตาง 

และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  ๔) สงเสริม พัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขัน

ของกลุมอันดามันในระดับประเทศ ปญหาประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ดังกลาว 

คณะผูวิจัยยังไดสืบคนสภาพปญหาท่ีเกี่ยวกับอาชีพ เชน ๑) ไมทราบวาจะตัดสินใจเลือกเรียนตออะไร

ดี ๑) ไมทราบวาจะตัดสินใจประกอบอาชีพอะไรดี ๓) อยากเลือกเรียนอาชีพบางอยางแตขาดทุน

ทรัพย ๔) อยากเรียนตอแตผูปกครองจะใหออกไปประกอบอาชีพเจริญรอยตามผูใหญ ๕) อยากเรียน

วิชาชีพอยางหนึ่งแตบิดามารดาตองการใหเรียนอีกอยางหนึ่ง ๖) เพ่ิมปริมาณจํานวน Drop Out และ
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การซิ่วของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน (ขอมูลสารสนเทศ : สืบคนวันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๐, 

https://www.dek-d.com/ education) จากปญหาดังกลาวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๒ เห็น

พองตองกันถึงความสําคัญของปญหาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จึงสนใจท่ีจะ

ดําเนินการวิจัยศึกษาขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ สําหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

เพื่อใหทราบถึงขอมูลดานอุปประสงคเก่ียวกับปริมาณและปจจัยความตองการและขาดแคลนแรงงาน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพื่อศึกษาปจจัยความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 

๒. ศึกษาปริมาณความตองการแรงงานของสถานประกอบการ  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การจัดการศกึษาเพ่ือการมีงานทํา ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

แผนความตองการ 

อัตรากําลังแรงงานในพ้ืนที่จังหวัด 

ความรวมมือ 

จัดหางานจังหวัด ภาคเอกชน และทองถิ่นรวมให

ขอมูลความตองการอัตรากําลังแรงงานอาชีวศึกษา 

กศน. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน รวมจัดทําแผนการ

เรียนรองรับกลุมอาชีพสถานประกอบการ กลุมอาชีพ

อิสระจัดทวิภาคี ฝกและถอดประสบการณ 

วางเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ 

แนะแนวสรางความสนใจอาชีพ 

วัดบุคลิกภาพและความถนัดตอกลุมอาชีพ 

ใหคาํปรึกษาปรับทัศนะคตินักเรียนและผูปกครอง 

แผนการเรียน 

อาชีพระยะสั้นระดบั ม.ตน ทวิศกึษา ระดับ ม.ปลาย เตรียมอุดม ตามความถนัดกลุมสาขาวิชาชีพ และการเรียนรู

เปนผูประกอบการทําธุรกิจพอเพียง รองรับความตองการแตละกลุมอาชีพ จัดวิชาการเรียนรู เน้ือหาตามกลุมอาชีพ 

  หนวยเรียนรูบูรณาการ 

ถอดประสบการณความรู 

  Five Step for Learn  

Problem-based Learning 

   โครงงาน และฝกประสบการณ 

วิจัยกระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ 

       Five Step for Learn  

     Project-based Learning 

วัดผลตามสภาพจริง 

ประเมินสมดลุเชิงคุณภาพ 

จัดโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเขาถึงองคความรู การฝกทักษะประสบการณ 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาไดกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําเพ่ือ

แกปญหาสําคัญที่ชี้ชัดวาประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาหนวยงานที่เก่ียวของท้ังใน

ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น เนนการดําเนินงานแบบมีสวนรวม การขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยศึกษาขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ สําหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา  

ในคร้ังนี้ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยางมี่ใชในการวิจัย 

 ๑.๑.  ประชากร (Population) คือ ตัวแทนสถานประกอบการ แหลงงาน ที่รวมจัด

อาชีวศึกษา โดยการรับนักศึกษาฝกงาน และนักศึกษาฝกอาชีพของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและ   เอกชน ในกลุมพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ๕ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดระนอง 

จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง จํานวน ๑๔๕๒๓ คน 

 ๑.๒.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยาง (Sample) คือ ตัวแทนสถานประกอบการ 

แหลงงาน ที่รวมจัดอาชีวศึกษา โดยการรับนักศึกษาฝกงาน และนักศึกษาฝกอาชีพของสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดขนาดโดยใชการสุมแบบรอยละ (หลักหมื่น ใชกลุม

ตัวอยาง ๕-๑๐ % ของประชากร) จํานวน ๑๓๖๑ คน (๙.๓๗ %) เลือกการสุมตัวอยางโดยใชความ

นาจะเปน (Probability Sampling) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

ตามลักษณะของประเภทอาชีพ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

           ๒.๑. เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาปจจัยความตองการแรงงานและปริมาณความตองการ

แรงงานของสถานประกอบการ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ 

Likert แบงออกเปน ๕ ระดับ 

 ๒.๒. การหาคุณภาพเครื่องมือ หาคาความตรง (Validity) วามีความสอดคลองเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) กับขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี สําหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

และ ตรวจพิจารณา ปรับปรุงแกไข โดยคณะผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเชื่อม่ันหรือความเที่ยง 

(Reliability) กลุมทดลอง (Try Out) โดยใช วิธีการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Random 

Sampling) เพ่ือหาความ เชื่ อมั่ นด วยสัมประสิท ธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม วิ ธีของ 

Cronbach Reliability ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับสูงกวา 0.70 ทุกฉบับ 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  556



 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑. ทําหนังสือขอเก็บขอมูลในสถานประกอบการและผูที่เก่ียวของ เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๒. เก็บรวบรวมขอมูลในสถานประกอบการและผูที่เก่ียวของ 

๓.๓. เมื่อไดแบบสอบถามคืน ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณ ของการตอบ 

        แบบสอบถาม และดําเนินการตามกระบวนการวิจัยตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูลดวย

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 ๔.๑ แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

(CheckList) วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)   

 ๔.๒ แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยความตองการแรงงานและปริมาณความ

ตองการแรงงานของสถานประกอบการ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean : ) และคาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard  deviation 

: S.D) ของคําถามแตละดานโดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) กําหนดคาเฉลี่ย 5 ระดับ มี

ความหมาย ดังนี้ 

  ๔.๕๐ -  ๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับความตองการมากที่สุด 

  ๓.๕๐ – ๔.๔๙   หมายถึง มีระดับความตองการมาก 

   ๒.๕๐  – ๓.๔๙   หมายถึง  มีระดับความตองการปานกลาง 

  ๑.๕๐ – ๒.๔๙   หมายถึง มีระดับความตองการนอย 

  ๑.๐๐  – ๑.๔๙   หมายถึง  มีระดับความตองการนอยที่สุด 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

   ผู วิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่  (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean : ) คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ ๑ คาความถ่ีและคารอยละของผูตอบขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง 

 จังหวัด 
จํานวน  

(n = ๑,๓๖๑) % 

       ระนอง 

       พังงา 

       ภูเก็ต 

       กระบี่ 

       ตรัง 

๑๔๖ 

๑๘๖ 

๓๒๑ 

๒๑๒ 

๔๙๖ 

๑๐.๗ 

๑๓.๗ 

๒๓.๖ 

๑๕.๖ 

๓๖.๔ 

รวม ๑,๓๖๑ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑ แสดงคาความถี่และคารอยละของผูตอบขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ สําหรับ

การวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา จําแนกตามจังหวัดที่ตั้ง พบวา สถานประกอบการ และ

แหลงงานที่ตอบขอมูลขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี สําหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

ทั้งหมด จํานวน ๑,๓๖๑ แหง โดยจําแนกจากมากไปหานอย คือ จังหวัดตรัง จํานวน ๔๙๖ แหง คิด

เปนรอยละ ๓๖.๔ รองลงมาจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๒๑ แหง คิดเปนรอยละ ๒๓.๖ จังหวัดกระบ่ี 

จํานวน ๒๑๒ แหง คิดเปนรอยละ ๑๕.๖ จังหวัดพังงา จํานวน ๑๘๖ แหง คิดเปนรอยละ ๑๓.๗ และ 

จังหวัดระนอง จํานวน ๑๔๖ แหง คดิเปนรอยละ ๑๐.๗ ตามลําดับ   

ตารางที่ ๒  คาความถี่และคารอยละของผูตอบขอมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ สําหรับการวางแผนจัด

การศกึษาเพ่ือการมีงานทํา จําแนกตามหนวยงาน 

  หนวยงาน 
จํานวน 

(n = ๑,๓๖๑) % 

 ภาครัฐ 

 ภาคเอกชน 

        รัฐวิสาหกิจ 

๒๑๖ 

๑,๐๕๘ 

๘๗ 

๑๕.๙ 

๗๗.๗ 

๖.๔ 

รวม ๑,๓๖๑ ๑๐๐ 

   จากตารางท่ี ๒ แสดงคาความถี่และคารอยละของผูตอบขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ สําหรับ

การวางแผนจัด การศึกษาเพื่อการมีงานทํา จําแนกตามหนวยงาน พบวา จํานวนหนวยงานทั้งหมด 

๑,๓๖๑ แหง โดยจําแนกจากมากไปหานอย คือ ภาคเอกชน จํานวน ๑๐๕๘ แหง คิดเปน รอยละ 

๗๗.๗ รองลงมา ภาครัฐ จํานวน ๒๑๖ คิดเปนรอยละ ๑๕.๙ และ รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘๗ แหง คิด

เปนรอยละ ๖.๔ ตามลําดับ 
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ตารางที่ ๓  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการ 

แหลงงาน ท่ีมีตอปจจัยความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ของสถานประกอบการ 

แหลงงาน สําหรับการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา โดยภาพรวม 

ปจจัยความตองการแรงงาน  
(n = ๑,๓๖๑) 

S.D. ระดับ 

ดานความรู ๔.๓๓ ๐.๕๒       มาก 

ดานทักษะปฏิบัติงาน  ๔.๓๒ ๐.๕๕       มาก 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค  ๔.๖๕ ๐.๔๒     มากที่สุด 

รวมทุกดาน ๔.๔๓ ๐.๔๔ มาก 

 จากตารางที่ ๓ แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของตัวแทน

สถานประกอบการ แหลงงาน ที่มีตอปจจัยความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถาน

ประกอบการ แหลงงาน โดยภาพรวม พบวา ในภาพรวม อยูในระดับมาก (  = ๔.๔๓, S.D = 

๐.๔๔) เมื่อพิจารณาแตละปจจัย ปจจัยที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (  

= ๔.๖๕, S.D = ๐.๔๒) ปจจัยท่ีอยูในระดับมาก คือ ดานความรู (  = ๔.๓๓, S.D = ๐.๕๒)  และ 

ดานทักษะปฏิบัติงาน (  = ๔.๓๒, S.D = ๐.๕๕) ตามลําดับ 

 

ตาราง ๔ แสดงความตองการแรงงานของสถานประกอบการ กลุมภาคใตฝงอันดามัน 

          n = ๑๓๖๑ 

จังหวัด 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดบั ปริญญาตรี รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระนอง ๒๕๗ ๙.๒๙ ๒๘๔ ๙.๔๒ ๑๒๙ ๘.๕๘ ๖๗๐ ๙.๒๐ 

พังงา ๖๔๕ ๒๓.๓๐ ๖๗๖ ๒๒.๔๕ ๓๑๘ ๒๑.๑๕ ๑,๖๓๙ ๒๒.๕๐ 

ภูเก็ต ๗๓๗ ๓๓.๘๘ ๗๖๗ ๒๕.๔๕ ๖๑๗ ๔๑.๐๒ ๒,๓๒๑ ๓๑.๘๖ 

กระบ่ี ๓๔๙ ๑๒.๖๒ ๕๑๙ ๑๗.๒๒ ๒๒๗ ๑๕.๐๙ ๑,๐๙๕ ๑๕.๐๓ 

ตรัง ๕๗๘ ๒๐.๘๙ ๗๖๘ ๒๕.๔๘ ๒๑๓ ๑๔.๑๖ ๑,๕๕๙ ๒๑.๔๑ 

รวม ๒,๗๖๖ ๑๐๐ ๓,๐๑๔ ๑๐๐ ๑,๕๐๔ ๑๐๐ ๗,๒๘๔ ๑๐๐ 

 จากตาราง ๔ แสดงความตองการของสถานประกอบการ กลุมภาคใตฝงอันดามัน ใน

ภาพรวม พบวา มีความตองการแรงงานทั้งหมด ๗,๒๘๔ อัตรา โดยจังหวัดที่มีความตองการแรงงาน

มากท่ีสุดคือ จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒,๓๒๑ อัตรา คิดเปนรอยละ ๓๑.๘๖ รองลงมาคือ จังหวัดพังงา 

จํานวน ๑,๖๓๙ อัตรา คิดเปนรอยละ ๒๒.๕๐ จังหวัดตรัง จํานวน ๑,๕๕๙ อัตรา คิดเปนรอยละ 
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๒๑.๔๑ จังหวัดกระบี่ จํานวน ๑,๐๙๕ คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๓ และ จังหวัดระนอง จํานวน ๖๗๐ คิด

เปนรอยละ ๙.๒๐ ตามลําดับ 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ

จํานวน ๑๓๖๑ แหง  ประกอบดวย จังหวัดตรัง จํานวน ๔๖๑ แหง  จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๒๑ แหง 

จังหวัดกระบี่ จํานวน ๒๑๒ แหง จังหวัดพังงา จํานวน ๑๘๖ แหง และ จังหวัดระนอง จํานวน ๑๔๖ 

แหง แบงเปน ภาคเอกชน จํานวน ๑๕๐๘ แหง ภาครัฐ จํานวน ๒๑๖ และ รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘๗ 

แหง พบวา ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมีผลตอปจจัยความตองการแรงงานและการขาดแคลน

แรงงานของสถานประกอบการ  

 ปริมาณความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จํานวน 

๑,๓๖๑ แหง  ประกอบดวย จังหวัดตรัง จํานวน ๔๖๑ แหง  จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๒๑ แหง จังหวัด

กระบี่ จํานวน ๒๑๒ แหง จังหวัดพังงา จํานวน ๑๘๖ แหง และ จังหวัดระนอง จํานวน ๑๔๖ แหง 

แบงเปน ภาคเอกชน จํานวน ๑,๕๐๘ แหง ภาครัฐ จํานวน ๒๑๖ และ รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘๗ แหง 

พบวา มีความตองการแรงงานทั้งหมด ๗,๒๘๔ อัตรา โดยจังหวัดที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด

คือ จังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒๓๒๑ อัตรา รองลงมาคือ จังหวัดพังงา จํานวน ๑,๖๓๙ อัตรา จังหวัดตรัง 

จํานวน ๑,๕๕๙ อัตรา จังหวัดกระบี่ จํานวน ๑,๐๙๕ และ จังหวัดระนอง จํานวน ๖๗๐ ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

    ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 ดานปจจัยความตองการแรงงานและความขาดแคลนแรงงาน ดานความรู ควรสงเสริมพ้ืน

ฐานความรูทางภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะปฏิบัติงาน ควรสงเสริมสมรรถนะ

ในการใชภาษาตางประเทศ และ สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดานคุณลักษณะอันพึ่ง

ประสงค ควรสงเสริมภาวะความเปนผูนํา และ คามคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 ความตองการแรงงานกับศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา สําหรับการวางแผน

จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ระดับ ปวช. ควรจัดการศึกษาสาขาวิชา การขาย และ ชางเชื่อมโลหะ 

ที่มีความตองการแรงงานมาก แตศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีอยูนอย ระดับ ปวส. 

ควรจัดการศึกษาสาขาวิชา การตลาด อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ที่

มีความตองการแรงงานมาก แตศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาที่มีอยูนอย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ๑. การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลง 

 ๒. การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความถนัดและความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ 

 

เอกสารอางอิง 

[1] กรมการจัดหางาน. 2541. แนวทางการเลือกอาชีพและการเตรียมตัวสมัครงาน.กองสงเสริมการ 

 มีงานทํากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. 

[2]  กรวิทย ตัน และสิรีธร จารุธัญลักษณ. (2555). ความไมสมดุลของตลาดแรงงานไทย:นัยของ 

 การขาดแคลนแรงงาน. ขอนแกน:สวนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย  

 สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

[3]  กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษกรัฐบาลไทย. (2558). รายการคืน

 ความสุขใหคนในชาติ. สืบคนเมื่อ 1 เมษายน 2558. จาก 

 http://www.thaigov.go.th/th/program1/item/90439. 

[4]  กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การเตรียมความพรอมเพ่ือ

 การศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปที่ 3 และปที่ 6,กรุงเทพฯ :กันยายน 

 2557.(htt://lmi.doe.go.th,: online). 

[5]  คณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ,2557, รายงานการพิจารณาศึกษา

 เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 (ทวิศกึษา), กรุงเทพ : 

[6]  จิตติมา คงปาน. 2549. การพฒันาแบบสํารวจความสนใจในอาชีพสําหรับนักเรียนชั้น

 มัธยมศกึษาตอน ปลาย. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัยเขตปตตา

 http://kb.psu.ac.th/psukb/handle. 

[7]  วีระพล เวชยางกูร. (2542). การศึกษาความตองการศกึษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว. กรุงเทพมหานคร : ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

 สืบคนเม่ือ 28 ตุลาคม 2560. 

[8]  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาเพื่อทบทวนความ

 ตองการ กําลังคนเพื่อใชวางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ, 

 กรุงเทพ : 2559 สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 2560. 

 http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1527-file.pdf. 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  561



[9]  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.). กาวแรกและกาวสําคญัของ

การขับเคลื่อนกลไกจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู จดหมายถึงเพื่อสมชิก. ฉบับที่ 164. วันที่ 29 

กรกฎาคม 2557 : online. 

[10]  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.). ยกระดับทักษะฝมือ

แรงงานภาค SMEs หวังไทยหลุดพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง : บทเรียนจาก

ตางประเทศ. ฉบับที่ 211 : online. 

[11]  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน. “การพฒันาระบบการจัด

การศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดจุดเร่ิมตนที่ย่ังยืน”. จดหมายถึงเพ่ือสมาชิก. ฉบับที่ 219 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : online. 

[12]  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน. “บทเรียนการศึกษาเพ่ืออาชีพ

ระดับจังหวัดสอดรับยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจ” จดหมายถึงเพื่อนสมาชิก. ฉบับที่ 

229 วันที่ 5 ตุลาคม 2560 : online. 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  562



พฒันาบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 21-4000-1507 

สาขาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 

DEVELOPMENT ONLINE OF LESSONS FOR INFORMATION LITERACY  

21-4000-1507 AUTOMOTIVE TECHNOLOGY TRANG TECHNICAL COLLEGE 

SOUTHERN VOCATIONAL INSTITUTE 2 

สรายุทธ มาลา1  กิจปราการ วังหีน2  

Sarayuth Mala1  Kitprakan Wanghin2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค  1) เพื่ อพัฒนาบทเรียนออนไลน  วิชาการรูสารสนเทศ 

รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน 

วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 3) เพื่อศึกษาคุณภาพบทเรียน

ออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 4) เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของผูใชบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต 

(ตอเนื่อง) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียานยนต สถาบันอาชีวศึกษา

ภาคใต  2 กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 20 คน จากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียานยนต 

ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

ประกอบดวย แบบทดสอบทายบทเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

แบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการ  

ผูวิจัยไดนําบทเรียนออนไลนใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ หลังจากนั้นนําไปใชกับผูเรียน

และทําการเก็บขอมูลจากเครื่องมือที่คณะวิจัยสรางขึ้น นํามาวิเคราะหเปรยีบเทียบกับสถิติ  

1วิทยาลัยเทคนิคตรัง   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2      
2วิทยาลัยเทคนิคตรัง   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2      
1Trang Technictrang College, Institute of Vocational Education: Southern Region 2 
2Trang Technictrang College, Institute of Vocational Education: Southern Region 2 
1Email : Sarayuthmala@gmail.com 
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ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 21-4000-1507 

ที่คณะวิจัยพัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 85.15/85.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวท่ีระดับ 85/85 คุณภาพ

ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 ความพึงพอใจของผูเรียนในภาพรวมทุก

ดานอยูระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.28  

คําสาคัญ : บทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 21-4000-1507 

Abstract 

The aims of this research were to 1)  Develop online lessons Information 

Literacy 21-4000-1507.  2)  To find the effectiveness of online lessons Information 

Literacy 21-4000-1507.3)To find quality online lessons Information Literacy 21-4000-

1507. 4)  To find the satisfaction of users for online lessons Information Literacy 21-

4000-1507.  Population included students in the field of automotive technology. 

Southern Vocational Institute 2.  The sample size choosen by purposive sampling 

were students in Automotive Technology department, who registered in 1 st semester 

of academic year 2 0 1 7 .  Tools used in this research included posttest exercises, 

Achievement test and questionnaires for learners, content and technical assessment 

from for content and technical experts. 

The research methodology by online lessons evaluated by experts. After that, 

apply to learners and collecting data from tools that the research team created. 

Used to analyze and compare with statistics. 

The results of this research show that the efficiency of Development online 

of lessons Information Literacy was about 8 5 . 1 5 / 8 5 . 0 8  which is higher than 

hypothesis. The quality in all aspects is very good. The average value is 4.60. The 

satisfaction of learners in all aspects is at a good level. The average value is 4.28.  

Keywords : online lessons Information Literacy 21-4000-1507 
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บทนํา 

ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาทั้งดานการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ 

โดยมุงเนนในดานความเสมอภาคและการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเปนระบบเปดมากขึ้น ทําให

ชวยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เนนการศึกษาเปนรายบุคคล และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดย

ระบบการเรียนการสอน ในปจจุบันจึงไมจําเปนตองศึกษาแตในหองเรียนเทานั้น แตจะตองสามารถ

สนับสนุนผูเรียนใหสามารถเรยีนที่ใด เวลาใดก็ไดตามตองการ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคใต 2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดวัตถุประสงคใหผูเรียนมี

ความเขาใจวิชาชีพยานยนต มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพยานยนต ในการเรียนรูจึง

ตองมีความตั้งใจเรียนสม่ําเสมอเพ่ือทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน หากผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหาสวน

ใดสวนหนึ่ง จะสงผลถึงการนําความรูไปใชในภาคปฏิบัติประกอบกับผูเรียนมีความสามารถในการ

เรียนรูมากนอย แตกตางกัน ฉะนั้นในการทําแบบฝกหัดและการคนควา ทํารายงาน จะชวยใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน [1] 

ปญหาก็คือนักศึกษาทุกคนเปนพนักงานของบริษัท ชวงเวลากลางวันทํางาน ใชเวลาชวงเย็น

หลังเลิกงานมาศึกษาเลาเรียน อาจจะไม เขาใจในเนื้อหาบางสวน เนื่องจากทํางานในสถาน

ประกอบการทั้งวัน และมีบางสวนท่ีขาดเรียน [2] อีกประการหนึ่งวิชาการรูสารสนเทศเปนวิชาทฤษฎี 

การใชวิธีการสอนโดยการบรรยายเพียงอยางเดียวอาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย คณะวิจัยได

เห็นความสําคัญในการเรียนวิชาการรูสารสนเทศ จึงเห็นสมควรที่จะมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนใน

รายวิชานี้ขึ้นเพื่อแกปญหาตาง ๆ ดังกลาว  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียาน

ยนต (ตอเนื่อง) 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507

สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 

3. เพ่ือศึกษาคุณภาพบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขา

เทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507

สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง) 
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แนวคิด ทฏษฎีที่เกี่ยวของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน [3] กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอร

เขาไปใชในการศึกษา ในลักษณะ ของ การนําเสนอ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรโดยท่ี

คอมพิวเตอรจะทําการนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง ในปจจุบัน

พบวามีการนําส่ือประสมหรือมัลติมี เดีย (Multimedia) เขามาชวยในการนําเสนอเนื้อหาบน

คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การนําเสนอ เน้ือหาไดมาก ทําใหคอมพิวเตอรชวย

สอนไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น 

ภาพที่ 1  สวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การออกแบบบทเรียนแบบศึกษาเนื้อหาใหม จะยึดหลักการเรียนการสอนเปนพ้ืนฐานเพื่อให

เกิดการเรียนรูขึ้น ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดประยุกตหลักการ สอนของ Robert Gagne 9 

ประการ มาใชประกอบการพิจารณาในการออกแบบบทเรียนออนไลนแบบมัลติมีเดีย  เพื่อใหได

บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริงโดย ยึดหลักการ นําเสนอเนื้อหา 

และจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอนทั้ง 9 ประการไดแก [3] 

1. เรงเราความสนใจ (Gain Attention)

2. บอกวัตถุประสงค (Specify Objective)

3. ทบทวนความรูเดมิ (Activate Prior Knowledge)

4. การนําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information)

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning)
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6. กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Responses)

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback)

8. ทดสอบความรูใหม (Assess Performance)

9. สรุปและนําไปใช (Review and Transfer)

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยี

ยานยนต (ตอเนื่อง) ครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน ใหมีประสิทธิภาพนั้นควรคาํนึงถึงข้ันตอนสําคัญ 6

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1.1 ขั้นการวางแผน เปนการวางแผนและจัดเตรียมขอมูลเพ่ือจัดทําโครงสรางของบทเรียน 

1.2 ขั้นการวิเคราะหเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียน 

1.3 ขั้นการผลิตและพัฒนาบทเรียนออนไลน 

1.4 ขั้นการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน 

1.5 ขั้นการนําบทเรียนออนไลนไปใช 

1.6 ขั้นการแกไขปรับปรงุบทเรียนออนไลน 

2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

2.1 ประชากร ที่ใชในการอางอิงของการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียานยนต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2 จํานวน 36 คน 

2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จาก

นักศกึษานักศึกษา ทล.บ. ชั้นปท่ี 1 สาขาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน 20 คน ที่

กําลังศึกษาอยูในภาคเรยีนที่ 1/2560 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการรูสารสนเทศ รหัสวิชา 21-4000-1507 

3. ตัวแปรที่ใชในการศกึษา

ตัวแปรตน คือบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยียาน

ยนต (ตอเนื่อง) 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน ของ

บทเรียนออนไลนวิชาการรูสารสนเทศ  

4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

4.1 แบบสอบถามประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-

1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเน่ือง) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
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4.2 แบบทดสอบหลังเรียน แบงออกเปนเปนรายหนวยจํานวน 6 หนวย ใชในการประเมิน

ดานกระบวนการ (E1) 

4.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 60 ขอ ผานกระบวนการหาความสอดคลอง 

ความยากงาย และอํานาจจําแนกใชประเมนิดานผลลัพธ (E2) 

4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 

4000-1507 สาขาเทคโนโลยียานยนต (ตอเน่ือง) 

5. การหาคุณภาพเคร่ืองที่ใชในการวิจัย

5.1 การวิเคราะหคาความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบ 

แบบทดสอบหนวยที่ 1  จํานวน 15 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.47-0.87  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง - 0.24-0.80  

แบบทดสอบหนวยที่ 2  จํานวน 15 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.60-0.77  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง - 0.07-0.60  

แบบทดสอบหนวยที่ 3  จํานวน 15 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.47-0.93  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง 0.00-0.60  

แบบทดสอบหนวยที่ 4  จํานวน 15 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.47-0.87  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง 0.07-0.67  

แบบทดสอบหนวยที่ 5  จํานวน 20 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.40-0.87  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง  - 0.13-0.67  

แบบทดสอบหนวยที่ 6  จํานวน 20 ขอ พบวามีระดับความยากงายอยูในชวง 0.47-0.97  

สวนคาอํานาจจําแนก มีคาอยูในชวง - 0.13-0.60  

5.2 การวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

การวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 6 หนวย ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร – ริชารด

สัน (Kuder - Richardson)  ซึ่งไดผลของการวิเคราะหความเชื่อม่ันดังน้ี 

แบบทดสอบหนวยที่ 1 คาความเชื่อมั่น 0.76 

แบบทดสอบหนวยที่ 2 คาความเชื่อมั่น 0.70 

แบบทดสอบหนวยที่ 3 คาความเชื่อมั่น 0.73 

แบบทดสอบหนวยที่ 4 คาความเชื่อมั่น 0.76 

แบบทดสอบหนวยที่ 5 คาความเชื่อมั่น 0.79 

แบบทดสอบหนวยที่ 6 คาความเชื่อมั่น 0.68 

คาเฉลี่ยความเชื่อมั่นรวมทุกหนวย 0.74 
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล

6.1 ขอมูลดานคุณภาพโดยเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานประเมินตามแบบสอบถามสรางข้ึน 

6.2 ขอมูลดานประสิทธิภาพ  

6.2.1 (E1) โดยใชแบบทดสอบที่สรางข้ึนทดสอบผูเรียนหลังจบบทเรียนแตละหนวย 

6.2.2 (E2) โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิที่สรางขึ้นทดสอบปลายภาค 

6.3 ขอมูลดานความพึงพอใจ ใชแบบสอบถามความพึงพอใจที่คณะวิจัยสรางขึ้นใหผูเรียน

เปนผูตอบโดยแบงเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูจํานวน 20 คน 

7. การวิเคราะหขอมูล

7.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ 

7.2 วิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรยีนออนไลน แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เปนแบบสอบถามที่ใชสําหรับวัดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ใชคาเฉลี่ย

และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชแบบอันตรภาคชั้น (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ  

7.3 วิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบทเรียน  ใชคาเฉลี่ยและ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ใชแบบอันตรภาคชั้น (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ 

ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ

ผูวิจัยไดนําบทเรียนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 1/2560 โดย

ไดทําการชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบกอน หลังจากนั้นไดใหกลุมตัวอยางศึกษาบทเรียน และทํา

แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบรวม เพ่ือนําผลลัพธที่ไดมาสรุปผลหาคาประสิทธิภาพของ

บทเรียน ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียน 

รายการ 
จํานวน

ผูเรียน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน

รวม 

ประสิทธิภาพ 

แบบทดสอบหลังบทเรียนแตละหนวย (E1) 20 100 1703 85.15 % 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 20 60 1020 85.08 % 
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2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนออนไลน

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เปนแบบสอบถามท่ีใชสําหรับวัดระดับความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ใชคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห

แสดงไวในตารางท่ี 2  

ตารางที่ 2  ผลการประเมินบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ  สําหรบัผูเชี่ยวชาญ  

รายการ S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาและการดาํเนินเร่ือง 4.67 0.19 ดีมาก 

2. ดานแบบทดสอบและการประเมินผล 4.67 0.25 ดีมาก 

3. ดานการออกแบบ 4.24 0.17 ดี 

4. ดานการจัดการบทเรียน 4.62 0.50 ดีมาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 0.39 ดีมาก 

รวม 4.60 0.30 ดีมาก 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพใจของผูใชบทเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลน

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยกลุมตัวอยาง ใชคาเฉลี่ยและ คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิเคราะหแสดงไวในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ สําหรับผูใชบทเรียน  

รายการ S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาและการดําเนินเร่ือง 4.44 0.58 ดี 

2. ดานแบบทดสอบและการประเมินผล 4.48 0.58 ดี 

3. ดานการออกแบบ 3.67 0.7 ดี 

4. ดานการจัดการบทเรียน 4.25 0.58 ดี 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.56 0.58 ดีมาก 

รวม 4.28 0.60 ดี 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน  วิชาการรูสารสนเทศ ในการวิจัยครั้งนี้  ปรากฏผลวา

ประสิทธิภาพของบทเรียนมีคา 85.15 /85.08 ตามเกณฑที่ตั้งไวที่ระดับ 85/85 ซึ่งพบวาคาของ E1 มี

คาสูงกวาคาของ E2 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ E1 เกิดจากการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนจากแบบทดสอบ

ทายบทเรียนแตละบทเรียน ซึ่งเปนการวัดผลทันทีท่ีศึกษาเน้ือหาจบในแตละเร่ืองทําใหระดับคะแนนมี

คาเฉลี่ยสูงกวาคา E2 ซึ่งเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบรวม ซึ่งเปนขอสอบ

ที่มาจากเนื้อหาที่ไดเรียนผานมาแลวทั้งหมด และบางครั้งในการเรียนไมมีความตอเนื่องเพราะไดใช

เวลาหลังเลิกเรียนในการเรียน จึงอาจทําใหผูเรียนลืมเลือนเนื้อหาไปบาง และอีกประการคือ จํานวน

ขอสอบในแตละหนวยมีจํานวนนอย คือมีจํานวนประมาณ 15-20 ขอ แตสําหรับแบบทดสอบรวมนั้น

มีจํานวนมาก อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายและความลาในการทําแบบทดสอบจึงสงผลใหคา 

E1 มีคามากกวาคา E2 สอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา[4] ที่ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา

บทเรียนออนไลน วิชาอัลกอริทึมเบื้องตน เรื่อง การเขียนผังงาน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21/ 

80.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 / 80  

ดานคุณภาพของบทเรียนออนไลน ปรากฏวา ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสวนใหญอยู

ในระดับดีมาก (  = 4.60) ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนไปในทิศทางเดียวกัน (S.D. = 0.30) ตาม

เกณฑที่ตั้งไวที่ไมต่ํากวาระดับดี ซึ่งพบวาผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยู

ในระดับดีมาก (  = 4.78) เปนเพราะวาบทเรียนออนไลนมีสวนติดตอกับผูเรียนหลายชองทาง

ประกอบดวยการติดตอสื่อสารผานกระดานถาม-ตอบ (Web board) การติดตอสื่อสารผานหอง

สนทนาอิ เล็กทรอนิกส  (Chartroom) การติดตอสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพัฒน[5] ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการ

เรียนรูเชิงรุก วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟกคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี 

พบวา ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับ

การเรียนรูเชิงรุก มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

ดานความพึงพอใจของผูใชบทเรียนออนไลน ปรากฏวา ระดับความคิดเห็นของผูใชสวนใหญ

อยูในระดับดี (  = 4.28) และความคิดเห็นของผูใชเปนไปในทิศทางเดียวกัน (S.D. = 0.60) ตาม

เกณฑที่ตั้งไวไมต่ํากวาระดับดี ซึ่งพบวาผูใชแสดงความคิดเห็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับดี

มาก (  = 4.56) เปนเพราะวาบทเรียนออนไลนมีสวนติดตอกับผูเรียนหลายชองทางประกอบดวย

การติดตอสื่อสารผานกระดานถาม-ตอบ (Web board) การติดตอสื่อสารผานหองสนทนา

อิเล็กทรอนิกส (Chartroom) การติดตอสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ พิพัฒน[5] ท่ีไดทําการวิจัยเร่ือง ผลการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการเรียนรูเชิงรุก 

วิชาการออกแบบและผลิตสื่อกราฟกคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พบวาผล

การศึกษาความคิดเห็นนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการเรียนรูเชิงรุก 

อยูในระดับมากที่สุด (   = 4.51, S.D. = 0.58) 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะในนําผลการวิจัยไปใช

1.1  ไดบทเรียนบทเรียนออนไลน วิชาการรูสารสนเทศ รหัส 4000-1507 สาขาเทคโนโลยี

ยานยนต (ตอเนื่อง) เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน 

1.2  เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนผานเว็บ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอ

การเรียนของผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางกัน 

1.3  เปนแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนผานเว็บ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป

2.1 ควรมีการตรวจสอบความพรอมของผูเรียนในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เชน 

พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนในแตละหนวย หากมีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

อาจจะใหกลับไปศึกษาเน้ือหาและทําแบบทดสอบทายบทเรียนในหนวยนั้น ๆ อีกคร้ัง 

2.2 ควรมีสวนการของบรรยายเนื้อหาของบทเรียนดวยเพ่ือเพ่ิมความสนใจใหกับผูเรียน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลน

เปรยีบ เทียบกับการเรียนดวยวิธีปกติ 
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[5] พิพัฒน อัฒพุธ.(2560). ผลการใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการเรยีนรูเชิงรกุ วิชาการออกแบบ 

และผลิตสื่อกราฟกคอมพิวเตอร สําหรบันักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี.คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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การพัฒนาชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีน ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

DEVELOPMENT OF PRACTICE PACKAGE  

ON ELECTRONIC CONTROLLED GASOLINE ENGINE SYSTEM 
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 PraphatPhuangchuen1  Kittisak Houngmit2  Banjerd Yamklin3

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกระบบเครื่องยนต 

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 3) เปรยีบเทียบทักษะปฏิบัติระบบ

เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาเทียบกับเกณฑ การดําเนินการวิจัยแบง

ออกเปน 2ขั้นตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ทําการทดลองกับกลุมนักศึกษา จํานวน 18 คน เพ่ือสรางและหา

ประสิทธิภาพชุดฝกที่สรางขึ้น กอนนําไปใชกับนักศึกษากลุมที่ศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ดําเนิน 

การใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสกับนักศึกษา จํานวน 25 คน 

ที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน หลังจากนั้นเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังการใชชุดฝก

ระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเคร่ืองยนต 

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาเทียบกับเกณฑ  

 ผลการวิจัย พบวา ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 89.92/88.83 หลังจากการเรียนโดยใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส 

โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ .05 และทักษะปฏิบัติระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

ของนักศึกษาสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คําสําคัญ : ชุดฝก ระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

 This research purposes were to 1)  develop a practice package on Electronic 

Controlled Gasoline Engine Systems 2)  compare learning achievement before and 

after learning through the practice package on Electronic Controlled Gasoline Engine 

Systems, and 3) compare operational skills on Electronic Controlled Gasoline Engine 

Systems with the set criteria. The research methodology devised 2 steps : Step 1 was 

to experiment with a group of 18 students to evaluate the efficiency of the practice 

package.  Step 2 implementing the practice package on Electronic Controlled 

Gasoline Engine Systems with a group of 25 students in the class, after that compare 

learning achievement before and after learning through the practice package on 

Electronic Controlled Gasoline Engine Systems and compare operational skills on 

Electronic Controlled Gasoline Engine Systems with the set criteria. It was found that 

the practice package on Electronic Controlled Gasoline Engine Systems developed by 

the researcher had efficiency at 89. 92/ 88. 83.  After learning through the practice 

package on Electronic Controlled Gasoline Engine Systems students’  achievements 

were higher than before learning at a statistically significant level of 0. 05 The 

practicing skills on Electronic Controlled Gasoline Engine Systems of learners were 

higher than the set criteria with a statistical significance at 0.05 level. 

Keywords: Electronic Control, Gasoline Engine, Gasoline Injection 

บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีระบบการฉีดเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fuel Injection) 

มีการนํามาใชในรถยนตและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชใน

การควบคุมที่ซับซอนและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นทุกขณะ การใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสควบคุมที่

สูงขึ้นอยางแพรหลายนี้ อาจกลาวไดวารถยนตในปจจุบันมีการควบคุมการทํางานดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสเกือบทั้งคัน เหตุผลสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็คือ มาตรการควบคุมคุณภาพ 

ไอเสียของเครื่องยนตตามมาตรฐานกําหนดยูโร (EURO) ซึ่งมีผลเริ่มบังคับใชตั้งแตมีการกอตั้ง 

ป ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) [1]  ผลจากการกําหนดมาตรฐานดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเครื่องยนตและระบบควบคุมการจายเช้ือเพลิงเพ่ือใหสามารถควบคุม     

การปลดปลอยมลพิษใหไมเกินเกณฑมาตรฐาน ซึ่งการพัฒนามาตรฐานยูโรดานการควบคุมคุณภาพ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  575



ไอเสียของเครื่องยนตในการลดการปลอยกาซพิษจากไอเสียรถยนตท่ีผลิตขึ้นใหมมีความเขมงวด 

เพิ่มมากขึ้น  

กอนหนานี้การควบคุมการจายปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหมของเครื่องยนตทําได

ไมมีประสิทธิภาพเหมือนอยางในปจจุบัน ทําใหเกิดกาซพิษ ควันดํา ฝุนละออง รวมถึงมลภาวะปลอย

ออกมาทางทอไอเสีย สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้นในปจจุบันเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซล

จึงไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยไดนําระบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร     

มาใชในการควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิง หรือที่ เรียกวา“เครื่องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงดวย

อิเล็กทรอนิกส” การนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชสงผลใหประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง สามารถตอบสนอง

การขับขี่ไดดี ใหกําลังและแรงบิดของเคร่ืองยนตที่ดีในทุกสภาวะการทํางาน และที่สําคัญเครื่องยนต     

มีการเผาไหมเช้ือเพลิงท่ีสมบูรณสงผลใหควันไอเสียที่ปลอยออกสูอากาศมีมลพิษนอยลง 

         ประเทศไทยมีรถยนตที่ ใชเค ร่ืองยนตแกสโซลีนระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดวย

อิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก ซึ่งระบบนี้เปนเทคโนโลยีใหมท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบการจายน้ํามัน

เชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรซึ่งตอจากนี้ไปจะไมมีผลิตอีกตอไป เนื่องจากมีปญหาดานการควบคุมมลพิษ 

และในอนาคตรถยนตที่ใชระบบควบคุมฉีดเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกสก็จะมีจํานวนสะสมเพ่ิมมากขึ้น 

ที่สําคัญการใชรถยนตเมื่อถึงเวลาจะตองมีการตรวจซอมบํารุงและบริการตามคูมือการใชเพ่ือให

รถยนตมีสภาพพรอมใชงาน ในการตรวจซอมและบริการรถยนตที่ใชเครื่องยนตซึ่งมีระบบควบคุมการ

ทํางานดวยอิเล็กทรอนิกส มีการทํางานที่ซับซอนและเปนเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนั้น จําเปนตองผลิต 

และพัฒนาชางเทคนิคท่ีมีความรูความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีเทคนิคและสราง

ประสบการณในการวิเคราะหและแกไขปญหาตามเทคโนโลยีที่สูงข้ึน 

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนของผูวิจัย เก่ียวกับสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน  

วิชางานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3101-2101 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 [2] ของสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยใชวิธีการสัมภาษณครูผูสอน และโดยการใชแบบสอบถาม พบวาปญหาในการ

จัดการเรียนการสอนมีหลายประการคือ 1) เนื้อหาที่ กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชามีมาก 

ประกอบดวยการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวย

อิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบ การวิเคราะหปญหา การซอมและการปรับแตงตามคูมือ ผูเรียนมีโอกาส

ฝกทักษะปฏิบัติคอนขางจํากัด 2) ปญหาขาดชุดฝก ชุดทดลอง อุปกรณสําหรับฝกทักษะปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ 3) ชุดฝกที่จําหนายโดยบริษัทมีราคาแพงสถานศึกษาสวนใหญขาดงบประมาณในการ

จัดซื้อ 4) ขาดแหลงขอมูลที่ใหการสนับสนุนผูเรียน เพ่ือศึกษาหาความรู  5) ผูสอนขาดความรูใน

เนื้อหาเนื่องจากเปนเทคโนโลยีใหม 6) อุปกรณฝกที่มีอยูมีขอจํากัด ผูเรียนไมสามารถมองเห็นสภาพ

การทํางาน เชน การเพ่ิมหรือลดปริมาณการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง การจุดประกายไฟของหัวเทียน  
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การเปลี่ยนแปลงคาการทํางานของอุปกรณสงสัญญาณและหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส ตําแหนง 

การติดตั้ งของอุปกรณ ในรถยนตจริงอยู ในตําแหนงท่ีผู เรียนมองเห็นไดยาก 7) ปญหาดาน

ความสามารถในการเรียนรูแตละบุคคลที่แตกตางของผูเรียน  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดฝกระบบ

เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชชุดฝก

ระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส 

3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของ

นักศกึษาเทียบกับเกณฑ 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ัง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่1 การสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 36  คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน ที่ผูวิจัย

รับผิดชอบสอน 

   1.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย 

1) ชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิ เล็กทรอนิกส  วิชางานระบบ

เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 3101-2101 และเอกสารประกอบชุดฝก

ประกอบดวย  ใบเนื้อหา ใบแบบฝกหัด ใบงาน และใบประเมินผล     

2) คูมือการใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎี  
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4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบัติ

  1.3 ดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมลู 

         ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสที่ใชสอนในรายวิชางานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 

3101-2101 กับนักศึกษา จํานวน 18 คน  

  1.4 วิเคราะหขอมูล 

    หาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิ เล็กทรอนิกส  

ตามเกณฑ 80/80 [3] 

    80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทุกคนที่ ไดจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

    80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาทุกคนที่ ไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

 ข้ันตอนที่ 2 การใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีรายละเอียด

ดังน้ี 

    2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1  

สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 51 คน 

      กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน ท่ีผูวิจัย

รับผิดชอบสอน 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ใชเคร่ืองมือในข้ันตอนที่ 1 

2.3 ดาํเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาคทฤษฎีรายวิชางานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 

3101-2101 จํานวน 40 ขอ 

2) ดําเนินการสอนรายวิชา งานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

โดยใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2560 

3) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาคทฤษฎีรายวิชา งานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส รหัสวิชา 

3101-2101 จํานวน 40 ขอ ชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน แลวจึงเก็บ
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รวบรวมกระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนที่เก็บรวบรวมไดตอน

ทดสอบกอนเรียน 

    2.4 วิเคราะหขอมูล 

1) คํานวณหาคาสถิติท่ีใชในการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

โดยใชสูตร t-test dependent 

2) คํานวณหาคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเครื่องยนตแกสโซลีน

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสโดยใชสูตร t-test เทียบกับเกณฑ [4] 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคมุดวย 

               อิเล็กทรอนิกส   

รายการ N คะแนนเต็ม F รอยละ

คะแนนจากการทําแบบฝกหัด / ใบงาน  (E1) 18 210 3399 89.92 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียน (E2) 
18 40 636 88.83   

 จากตารางท่ี 1 พบวาชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

มีประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 89.92 : 88.83 สูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไว 80/80   

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดย

ใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส      

ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใชชุดฝกระบบ 

 เครื่องยนตแกสโซลีนควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส 

รายการ N x SD t

กอนเรียน 25 21.20 1.65 
25.597* 

หลังเรียน 25 59.84 1.86 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 2 นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักศึกษาที่ เรียนโดยใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ของนกัศึกษาเทียบกับเกณฑ

ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวย 

 อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาเทียบกับเกณฑ (รอยละ 70 =24.5 คะแนน) 

ช่ืองาน X  S.D. t 

1. งานตรวจสอบวงจรแหลงจายไฟฟาหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส 33.08 1.38 31.041*

2. งานตรวจสอบวงจรมาตรวัดการไหลอากาศแบบขดลวดความรอน 33.36 1.22 36.292*

3. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี 33.08 1.15 37.246* 

4. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเคร่ืองยนต 33.48 1.26 35.571* 

5. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหว่ียง 33.60 1.35 33.604* 

6. งานตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบ้ียว 32.48 1.48 27.044* 

7. งานตรวจสอบวงจรหัวฉีดเชื้อเพลิง 32.08 1.38 27.423* 

8. งานตรวจสอบวงจรคอยลจุดระเบิดแบบ DIS 33.00 1.00 42.500* 

9. งานตรวจสอบวงจรวาวลควบคุมแบบผันแปร VVT-i 32.80 1.58 26.247* 

10. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง ETC-i 33.40 1.44 30.831* 

11. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอรตําแหนงลิ้นเรง ETC-i 32.88 1.56 26.805* 

12. งานตรวจสอบวงจรเซ็นเซอร A/F และเซน็เซอร Ox 32.80 1.68 24.655* 

13. งานตรวจวัดสัญญาณการทํางานเซน็เซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง 33.00 1.29 32.920*

14. งานตรวจวัดสัญญาณการทํางานเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบ้ียว 33.08 1.38 31.041*

15. งานตรวจวัดสัญญาณการควบคุมระยเวลาการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 32.68 1.38 29.724*

16. งานตรวจสอบรหัสปญหาโดยใชเครื่องมือวินิจฉัยปญหารถยนต 34.12 0.88 55.558* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 3 นักศึกษามีทักษะปฏิบัติระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

ทุกเร่ืองสูงกวาเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 

1) ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกส โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  ที่ สรางขึ้น มี

ประสิทธิภาพเทากับ  89.92/88.83 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ กําหนดไว ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก

กระบวนการสรางชุดฝกและผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดชุดฝกและเอกสารประกอบชุดฝก ที่มีคุณภาพในการนําไปทดลองใชหา

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้คูมือการใชชุดฝกผูวิจัยไดแสดงรายละเอียด ซึ่งประกอบไปดวยรายละเอียด

ทั่วไปของชุดฝก รายละเอียดทางเทคนิค สวนประกอบของชุดฝก คําแนะนําการใชชุดฝก และ  

การปฏิบัติงานบนแผงฝกเพ่ือฝกทักษะ ทําใหนักศึกษามีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีน

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากการสรางชุดฝกนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําตามข้ันตอนอยางมีระบบ ผานการ

ตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  มีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและนําไปทดลอง

ใชจนแนใจวาไดผลดีตามหัวขอการฝกดังขอบเขตของการวิจัยท่ีกําหนดไว เมื่อนําไปใชจริงจึงมีสวน

กระตุนทําใหนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน  สงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ  เกิดการแสดงออก

และเห็นสภาพของการทํางานใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทําใหเน้ือหาและการฝกปฏิบัติที่มี

ความยุงยากซับซอน เปนสิ่งที่งายตอการเขาใจ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังมีความสอดคลองกับ  

[5] การสรางชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกสในรถจักยานยนต นําไปทดลองใชสอนกับ

นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของทั้ง

สองกลุมแตกตางกัน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชชุดฝกระบบฉีด

เชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกสในรถจักรยานยนตสูงกวากลุมควบคุมที่ เรียนดวยวิธี การสอนตาม

แผนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  

3) ทักษะการปฏิบัติเรื่องระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของ

นักศึกษาทุกเรื่องสูงกวาเกณฑ(รอยละ 70) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก

ในการสรางชุดฝกน้ัน ผู วิจัยไดกําหนดรูปแบบกอใหเกิดแรงจูงใจในการฝก ลําดับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ชุดฝกแสดงผลดําเนินงานตามใบงานชัดเจน เอกสารประกอบชุดฝกอาน

และทําความเชาใจไดงาย การปฏิบัตินําเสนอตามขั้นตอนอยางมีระบบ  ลักษณะดังกลาวจึงสงให

ทักษะการปฏิบัติระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาทุกเรื่อง สูงกวา

เกณฑ (รอยละ 70) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังมีความสอดคลองกับงานวิจัย [6] ทําการวิจัยเรื่องการ

สรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส และนําไปใชสอนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียน ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของทั้งสองกลุมแตกตางกัน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  581



โดยคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซล

แบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสูงกวาผูเรียนดวยวิธีการสอนตามแผนการสอนปกติ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

      1  การนําชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นไปใช

ประกอบการเรียนการสอน จะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น ผูสอนจะตองทําการสอนโดยให

เนื้อหาความรูทางดานทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามใบงาน และศึกษารายละเอียดของชุดฝก  

กอนการฝกปฏิบัติ ตลอดจนวางแผนกําหนดระยะเวลาในการฝกทักษะใหเหมาะสมกับใบงาน  เพ่ือให

นักเรียนไดนําความรูและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามใบงานท่ีไดรับ มาใชในการแกปญหาตางๆ ตามที่

กําหนดไว  พรอมตรวจปรบัความรูและทักษะของนักเรยีนระหวางปฏิบัติการฝก เพื่อใหนักเรียนบรรลุ

ตามวัตถุประสงคการเรยีนรูที่กําหนด  

 2  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ควรใหการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดสรางชุดฝกเพื่อใชประกอบการฝกทักษะของนักเรียนในสาขาวิชาตางๆ 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ชวยลดงบประมาณจากการจัดซื้อ

ครุภัณฑของบริษัทซึ่งมีราคาสูงกวามาก  รวมทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ใหสูงข้ึนดวย  
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ผลของการใชแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 1 

THE EFFECT OF USING CALCULATION EXERCISES OF LINEAR MOTION 

F0R THE FIRST YEAR VOCATIONAL DIPLOMA STUDENTS 

ปาริชาต ธนาภรณ 1 

Parichat Thanaporn 1 

บทคัดยอ 

การวิ จัยค ร้ังนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อ  1) หาป ระสิท ธิภ าพของแบ บฝ กการคํ านวณ  

เรื่องการเคลื่อนที่ ในแนวเสนตรง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่  1  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปท่ี 1

หลังจากที่ เรียนดวยการใชแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง กับเกณฑ  

(รอยละ 80) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ 

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาปโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 24 คน การวิเคราะหขอมูล

โดยคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  

ผลการวิจัย พบวา 

1. แบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงที่สรางข้ึนมาเปนแบบฝกที่ มี

ประสิทธิภาพของแบบฝกมากกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว คอื 87.81/87.60 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีใชแบบฝกการคํานวณ เร่ืองการ

เคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เร่ืองการเคลื่อนที่

ในแนวเสนตรง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.67) 

คําสําคญั : แบบฝกการคาํนวณ การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  
1 Rayong Technical College 
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Abstract 

The purposes of this study were to 1)  investigate the effectiveness of 

calculation exercises of linear motion for the first year Vocational Diploma students 

2) compare the learning achievement through the calculation exercises of linear

motion for the first year Vocational Diploma students with the set criteria ( 80% ) , 

3) study the satisfaction of the students after using the calculation exercises of linear

motion.The sampling group were: 24 student, majoring in Petrochemical. The Vocational 

Diploma students in Rayong Technical College The data analysis by the calculate  

of exercise efficiency, percentage, standard deviation and t-test. 

The results were found that; 

1. The effectiveness of the calculation exercises of linear motion for the first

year Vocational Diploma students was 87.81/87.60 

2. The learning achievement of the sample group after using the calculation

exercises of linear motion for the first year Vocational Diploma students was higher 

than the set criteria at the statistically significant level at .05. 

3. The satisfaction of the students after learning with the calculation exercises

of linear motion were at the highest level ( = 4.67) in overall. 

Keyword : the calculation exercise, linear motion, achivement 

บทนํา 

ทักษะการคํานวณเปน 1 ใน 13 ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร [1] และในรายวิชา

วิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557  [2] จากจุดประสงครายวิชาขอที่ 2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง     

การวิเคราะห และสามารถนําไปประยุกตใชในงานอาชีพ และสมรรถนะรายวิชาขอท่ี 2. คํานวณ

ขอมูลเกี่ยวกับเวกเตอร แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัม ตามหลักการ ซึ่งวิชานี้เปนวิชาที่มีการคํานวณ

แทรกอยูในบางหนวยการเรยีน ดังน้ัน การคํานวณในทางคณิตศาสตรจึงมีความสําคัญและเปนพ้ืนฐาน

ของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ซึ่งนักศึกษา

จะตองเรียนรูเนื้อหาวิชาแลว จําเปนตองมีทักษะการคํานวณ การมีความรูความเขาใจการแกสมการ 

เพื่อนําไปคิดคํานวณแกโจทยปญหาได  
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จากประสบการณในการสอน ผูวิจัยประสบปญหากับการท่ีนักศึกษาบางคนไมสามารถทํา

แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบที่เก่ียวของกับการคํานวณได จึงไดศึกษางานวิจัยของครูผูสอนท่ีประสบ

ปญหาเชนเดียวกัน ไดรวบรวมขอมูล และวิธีการแกปญหา เพื่อนํามาประยุกตใชในการแกปญหา

ใหกับนักศึกษา จึงไดสรางแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงขึ้นมา และได

ทําการศึกษาวิจัยโดยทดลองใชกับนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต  

วตัถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชั้นปที่ 1 หลังจากที่เรียนดวยการใชแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

กับเกณฑ (รอยละ 80) 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่

ในแนวเสนตรง 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปโตรเคมี

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 96 คน 

         1.2 กลุมตัวอยาง หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปโตร

เคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 1 หองเรียน จํานวน 24 คน 

การเรียนโดยใชแบบฝก

การคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการคํานวณ

เร่ือง การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใชแบบฝก

การคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง
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    2. ตัวแปรที่ศึกษา 

                2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ ในแนว

เสนตรง  

        2.2 ตัวแปรตาม คอื 

           2.2.1 ประสิทธิภาพของแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

             2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ 

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง  

                            2.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ          

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

    3. เนื้อหา 

    สมการการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ที่มีอยูในหนวยการเรียน หนวยที่ 3 เรื่อง  

การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงของเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกล 

และการผลิต รหัส 3000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

                      4. ระยะเวลาดําเนินการ 

        ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

             1. แบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง แบบอัตนัย ลักษณะ แสดงวิธีทํา 

จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียนการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง แบบอัตนัย 

ลักษณะ แสดงวิธีทํา 40 ขอ มีคา IOC = 1 

              2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง แบบอัตนัย 

ลักษณะ แสดงวิธีทํา จํานวน 10 ขอ โดยแตละขอมีคา IOC = 1 มีคาความยากงาย (คา PE) อยู

ระหวาง 0.50 – 0.70  มีอํานาจจําแนก (คา D) 0.6 – 1.0 และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

(สัมประสิทธ์ิแอลฟา : α Coefficient) เทากับ 0.89 

    3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา หลังจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เรื่อง 

การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง มีเกณฑการประเมิน 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ แตละขอมีคา IOC = 0.67 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

             1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง  

ตามเกณฑ 80/80   

    2. นําแบบฝกการคาํนวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ไปใชในการเรียนการสอน    

             3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยางที่ใชแบบฝก 

การคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงกับเกณฑ (รอยละ 80) ดําเนินการ ดังนี้ 

       3.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  

                3.2 ครผููสอนตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน และแจงคะแนน 

ใหนักศึกษาทราบ 

3.3 นําคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน จํานวน 10 ขอ  

20 คะแนน มาเก็บเปนคะแนนหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          4. การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ  

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ใหนักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปโตรเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2560 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ  

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝก E1/E2 ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 โดยใช

คารอยละ 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑที่กําหนดรอยละ 80 ของนักศึกษา

ภายหลังการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงโดยใชการแจกแจง t   

(t -Distribution) 

 3. วิเคราะหหาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ 

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงโดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา เมื่อ

นําไปทดลองใชกับกลุมภาคสนาม มีคาเทากับ 85.41/84.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และเมื่อนําไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีคาเทากับ 87.81/87.60 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

           2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 หลังจากที่เรียนดวยการใชแบบฝกการคาํนวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 
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กับเกณฑ (รอยละ 80) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ 

ในแนวเสนตรง ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปโตรเคมี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2559 (N=24) 

การทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกณฑ N k 0 (80%) X  S t 

รอยละ 80 24 20 16 17.13 1.83 3.029* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(0.05, df23)=  1.714) 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากที่เรยีนดวย

การใชแบบฝกการคํานวณกับเกณฑ (รอยละ 80) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวา

เกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย 17.13 คดิเปนรอยละ 85.65 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ 

ในแนวเสนตรง ของนักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาปโตรเคมี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2560 (N=24) 

การทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เกณฑ N k 0 (80%) X  S t 

รอยละ 80 24 20 16 17.54 3.13 2.41* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(0.05, df23)=  1.714) 

   จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากท่ีเรียน

ดวยการใชแบบฝกการคํานวณกับเกณฑ (รอยละ 80) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวา

เกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมคีาเฉลี่ย 17.54 คดิเปนรอยละ 87.70 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ใน

แนวเสนตรง พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง 

ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.67) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

         1. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ท่ีสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  80/80 คือ 87.81/87.60 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะแบบฝกการ

คํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงที่จัดสรางขึ้นเปนแบบฝกที่มีการจัดสรางอยางเปนระบบทุก

ขั้นตอน ผานการตรวจสอบ และไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ กอนท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง ได

นําไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมเล็ก กลุมเดี่ยว และกลุมภาคสนามกอน เพ่ือหาขอบกพรองแลวนํามา

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข จากนั้นจึงนําแบบฝกการคาํนวณไปใชสอนจริงกับกลุมตัวอยาง และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ [2] วิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียว มีประสิทธิภาพ คือ 80.42/82.86 สูงกวาเกณฑกําหนด 80/80 แสดงวาการใชแบบฝกการ

คํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ทําใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียน  เพราะการจัดทํา

แบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคล่ือนที่ในแนวเสนตรงนี้ มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห

เนื้อวิชาและวิเคราะหจุดประสงคเพื่อที่จะไดเน้ือหาที่มีความยาวเหมาะสม  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนว

เสนตรง ภายหลังจากการเรียนดวยแบบฝกการคํานวณ สูงกวาเกณฑ นาจะเปนเพราะแบบฝกการ

คํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ท่ีจัดทําขึ้นมีการกระตุนใหนักศึกษามีความสนใจตอการ

คํานวณโดยใชแบบฝกที่จัดเรียงจากการคํานวณที่งายไปที่ยากขึ้นอยางเปนระบบ และเนนการฝกการ

คํานวณเพียงอยางเดียว ซึ่งนักศึกษาไมตองไปพะวงเรื่องอ่ืน ๆ เชน การเติมหนวย การจําสูตร 

เนื่องจากในแบบฝกการคํานวณมีสูตรใหในทุกกระบวนการ ซึ่งนักศึกษาตองเขียนสูตร ทุกครั้งกอน

ดําเนินการแกสมการสงผลใหนักศึกษาจําสูตรไดโดยอัตโนมัติจากการฝกทําบอย ๆ สอดคลองกับ  [3] 

วิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1 พบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ [4] วิจัยเร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพของ

แบบฝกทักษะการแกปญหาโจทยคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของ

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ภายหลังไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใชแบบฝกการคํานวณ

เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.67) นาจะเปนเพราะวา

แบบฝกการคํานวณ เร่ือง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงไดถูกสรางข้ึนโดยคํานึงถึงวุฒิภาวะและวัยของ

นักศึกษา ขั้นตอนการคาํนวณเรียงจากงายไปยาก ทําใหเขาใจไดงายและเขาใจรวดเร็ว ทําใหนักศึกษา

ใชแบบฝกการคํานวณ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับ [3] วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน เร่ือง สมการ

เชิงเสนตัวแปรเดียวมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน และ [5] ไดผลการประเมินคุณภาพแบบ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานโดยใชบริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลาย 

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐานอยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผูบริหาร ครูผูสอน และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา ควรใหการสนับสนุนครูใหสราง

แบบฝกการคํานวณ ในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

   2. ครผููสอนสามารถใชแบบฝกการคํานวณในรายวิชาวิทยาศาสตรที่มีความเก่ียวของกันได 

   3. สถานศึกษาสามารถนําแบบฝกการคํานวณไปใชในการจัดโครงการปรับพื้นฐานผูเรียน

เพื่อใหมีทักษะทางการคาํนวณ  

  

 เอกสารอางอิง 

[1] วรรณทิพา รอดแรงคา. (2544). การสอนวิทยาศาสตรที่เนนทักษะกระบวนการ. พิมพคร้ังท่ี 2. 

กรงุเทพ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 

[2] หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557. [ออนไลน] [สืบคนเมื่อ] 12 เมษายน 

2561 [สืบคนจาก] https://bsq2.vec.go.th. 

[3] จิตอารีย กระเครอื. (2549). การพัฒนาชุดการสอน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. สาระนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

[4] พรพรหม อัตตวัฒนากุล. (2547). ผลการใชแบบฝกทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2. 

วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

[5] น้ําฝน คูเจริญไพศาลและคณะ. (2559). การประเมินคุณภาพแบบทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐานโดยใชบริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลาย. วารสาร 

ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร), 8(15), 83-100. 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  590



เคร่ืองถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุนในโรงงานอุตสาหกรรม 

BALANCING MODEL OF ROTATING MACHINE 

ประดิษฐ  จิตจักร1  พิภพ  โคตะนนท2  ถาวร  อูทรัพย3 

Pradit Jitjuck1  Phipop  Kotanon2  Tawwon  Usub3 

บทคัดยอ 

 เคร่ืองจักรสวนมากในโรงไฟฟามิตรผล (กาฬสินธุ) จะเปนเครื่องจักรกลหมุนโดยสวนใหญ  

เช น  Cooling Pump, Boiler Feed Pump, Induce Draft Fan, Secondary Air Fan, Force 

Draft Fan, Steam Turbine และอ่ืนๆ ซึ่งความเสียหายหลักๆมักจะเกิดจากความไมสมดุลของตัว 

เครื่องจักรเอง  ความเสียหายที่เกิดจากความไมสมดุลนี้ ยังสงผลใหชิ้นสวนรองรับของเคร่ืองจักรนั้น ๆ 

เกิดความเสียหายดวย เชน Bearing ฐานของเครื่องจักร หรืออุปกรณสงกําลัง เชน coupling เปนตน 

ดังนั้นวิธีการที่จะซอมบํารุงรักษา ทําใหเคร่ืองจักรกลหมุนที่กลาวไปขางตนใหมีความสมดุลอีกครั้ง 

จะใช วิธีการ 2 วิธีดังนี้  คือ Field Balancing ใชปรับสมดุลเคร่ืองจักรที่ มี รูปรางไมซับซอนการ

ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของเคร่ืองจักรมีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การซอม

บํารุงรักษาดวยตนเอง เชน Induce Draft Fan, Secondary Air Fan, Force Draft Fan เปนตน 

และวิธีการถัดมาคือ Dynamic Balancing ซึ่งวิธีนี้ตองถอดรื้อเครื่องจักรท่ีตองการปรับสมดุล ออกมา

เพื่อปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ตั้งของเครื่องจักร เชน Boiler Feed Pump, Steam Turbine ทั้งน้ี 

คาจายในการสงซอม บํารุงรักษาในการปรับสมดุลเครื่องจักรกลหมุนดวย วิธีการ Dynamic 

Balancing ในแตละครั้งมีคาใชจายที่มีราคาสูง การวิจัยนี้จะออกแบบเครื่องปรับสมดุลสําหรับ

เค ร่ืองจักรกลหมุน (Dynamic Balancing Machine) เพื่อที่ จะประหยัดคาใชจายในการซอม

บํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

คําสําคญั :  สมดุล  เคร่ืองจักรหมนุ  ลูกปน 
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Abstract 

 Most damage occurs by the of the imbalance of the machines which also 

effect the supporting parts of such machines to be damaged, such as bearing, the 

base of the machine and transmission like coupling for example. The maintenance 

method  used to enable the spinning machines to rebalance were the following 

methods; Field balancing used to balance the machines with uncomplicated shapes 

and operations at the operating sites of the machines for convenient and prompt 

operation of self maintenance such as induce Draft Fan, secondary air fan, Force 

Draft Fan etc., and dynamic balancing which requires dismantling the machine to re 

balance.  It needs to operate out of the operation sites of the machines for example 

Boiler Feed Pump, Steam Turbine, The costs of maintenance to balance the spinning 

machines with Dynamic Balancing method have been very high.  There fore this 

research aimed to design the dynamic balancing machine for spinning machine to 

save the maintenance costs.  
 

Keywords : balance, rotating machine, bearing  
 

บทนํา 

 ในปจจุบันเครื่องจักรกลมีบทบาทสําคัญมากในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นเคร่ืองจักร

จําเปนตองมี ความสมบูรณในการทํางาน ปญหาการสั่นสะเทือนที่เกิดกับเครื่องจักรกลหมุนมีสาเหตุ

ของการเสียสมดุล ซึ่งเกิดจากการที่ จุดศูนยถวงไมอยูที่จุดศูนยกลางของการหมุน การสึกหรอจากการ

ทํางานของชิ้นสวน การตรวจสอบความเสียสมดุลนั้นทําไดโดยใชระบบประสาท สัมผัสของมนุษย แต

ในบางกรณีก็ไมสามารถใชไดจึงตองอาศัยเคร่ืองมือในการวัด แตเน่ืองจากการใชงานจึงควรตองทําการ

สมดุลอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการทํางานเปาหมายของการศึกษาเรื่อง พลศาสตร

เครื่องจักรกล [1] การออกแบบจะเปนการลดแรงท่ีสลับไปมาของมวลท่ีมีการหมุน การถวงดวยมวลท่ี

มีขนาดและตําแหนงที่เหมาะสม วิธีการแกไขตองใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ออกแบบ และพัฒนาใน

ดานเทคโนโลยีที่สามารถหาตําแหนงและนําหนักที่แทจริงของการเสียสมดุล โครงการนี้เกิด แนวคิดท่ี

จะศึกษาหลักการ ทฤษฎีการสั่นสะเทือน การทําสมดุลระบบการวัดและเคร่ืองมือวัด ซึ่งจากการศึกษา

จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ การออกแบบและสรางเครื่องถวงดุล [2] ไดมีผูทําการวิจัยศึกษาหา

ชนิดของทรานสดิวเซอรที่เหมาะสมบนแทนรองรับวัตถุ แบบเคลื่อนที่และอุปกรณเคร่ืองมือวัดที่ถูก

พัฒ นาสามารถอิน เตอรเฟส กับ ไม โครคอมพิ วเตอรและยั งใช  โปรแกรม เขียน โดยภาษา
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เทอรโบปาสคาล และในป พ.ศ.2540 ไดมีการวิจัยโดยการสรางแบบจําลองทาง คณิตศาสตรเพ่ือ

ประมาณคาผิดพลาดในการออกแบบและการวัดและการบันทึกสัญญาณการสั่นสะเทือน จากอุปกรณ

วัดการสั่นสะเทือนชนิดความเร็ว (Velocity pick-up) โดยจะหาตําแหนงมวลไมสมดุลโดยใชวิธี 

Influence Coefficient ซึ่งตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีผูทําโครงการสรางเครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติ

โดย การนําโปรแกรม Lap VIEW มาพัฒนา และใชอุปกรณตรวจจับสัญญาณบอรดวัดความเร็วในการ

วิเคราะห หาขนาดความไมสมดุล ไดมีผูทําการวิจัยเครื่องถวงดุลและมุมเฟส โดย แบบจํา ลองของ

การถวงดุลที่จะทําการออกแบบ และสรางขึ้นจะใชหัววัดความเร็วแบบเหน่ียวนํา ระบบสงกําลังที่ใช

จะเปนแบบตอตรง ระบบรองลื่นแบบ Soft bearing วิเคราะห ความไมสมดุลไดทั้งแบบสถิต (Single-

Plane Balance) และแบบพลวัต (Two-Plane Balance) โดยอาศัย หลักการของโปรแกรมเคร่ือง

ถวงดุลสนาม (Field Balance) แสดงผลในรูปแบบโดเมนความถี่(Frequency Domain) และนําผล

การทดลองที่ไดไปเปรียบเทียบกับเคร่ืองถวงสมดุล 

 

วัตถุประสงคการวิจัย   

 1. เพ่ือสรางและออกแบบครื่องถวงสมดุลของเครื่องจักรหมุน       

 2. เพ่ือประเมินคุณภาพเครื่องถวงสมดุลกับคามาตรฐานการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน 

ที่ใช ISO-10816-3 เปนเกณฑอางอิง  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

   การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการสรางเครื่องถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุน 

เพื่อ แกปญหาการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไดปฏิบัติและทําการแกไขไดรวดเร็วเพ่ือลด

ระยะเวลา ในการบริการปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมถึงปองกันอันตรายที่

จะเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้     

 5.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน           

 จากการศกึษาขอมูลเบื้องตนพบวาโรงงานอุตสาหกรรมตางๆจะพบปญหา Breakdown กับ

เครื่องจักรหมุนระหวางการผลิตทําใหสูญเสียโอกาส และกําไรในการผลิตซึ่งสวนใหญจะเกิดข้ึนกับ

เครื่องจักรหมุน จึงไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆเก่ียวกับปญหาของเคร่ืองจักรหมุนวาปญหา

สวนใหญเกิด Vibration & Unbalance ของเคร่ืองจักรหมุนจึงตองมีการจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึน  

 5.2 กําหนดกลุมตัวอยาง       

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูเชี่ยวชาญจากศูนยบริการ และจากสถานศึกษา ผูวิจัยไดทํา 

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณใน บริษัทอุตสาหกรรมนํ้าตาลอีสานจํากัด 

โรงงานไฟฟามิตรผล (กาฬสินธุ)  จํานวน 7 ทาน  
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 5.3 ออกแบบและสรางเครื่องมือตนแบบ       

ศึกษาขอมูลวิธีการสรางเคร่ืองมือตนแบบเพื่อใชถวงสมดุลของเครื่องจักหมุน  

  5.3.1 ขนาดและรูปรางของเครื่องมือเพ่ือใชในการถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุน 

เครื่องมือนี้จะตองมีขนาดเหมาะสม มีความแข็งแรง รปูทรงสวยงาม ใชสะดวก โดยเคร่ืองมือจะตองไม

สงผลเสียหายตออุปกรณอื่น ๆของเคร่ืองจักร 

  5.3.2 ขนาดของเคร่ืองถวงสมดุลของเครื่องจักรหมุน ตองแข็งแรง ทนตอแรงดึงไดมาก

อุปกรณจะตองรับแรง ของการสั่นสะเทือน 

  5.3.3 ชนิดของวัสดุที่นํามาสรางเครื่องมือเปนวัสดุมีคุณสมบัติเหมาะสมโดย ตองหาชื้องาย 

ราคาถูกและมีน้ําหนักพอเหมาะออกแบบเครื่องมือตนแบบ 

 5.4 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

  5.4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินผูเชี่ยวชาญและกําหนดรปูแบบของแบบประเมิน

ผูเชี่ยวชาญ 

  5.4.2 สรางแบบประเมินฉบับ 

  5.4.3 สรางแบบประเมินผูเชี่ยวชาญฉบับจรงิ 

 5.5 นําเคร่ืองมือตนแบบไปใชและเก็บรวบรวมขอมูล   

  5.5.1 การนําเครื่องมือตนแบบไปทดลองใชและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญ 

  5.5.2 แนะนาํวิธีการใชเคร่ืองมือตนแบบ/การประเมิน 

  5.5.3 สาธิตการใชงานเคร่ืองถวงสมดุลเครื่องจักรหมุน 

  5.5.4 ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือ 

  5.5.5 เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 

 5.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

    ผูวิจัยรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  มาวิเคราะหขอมูลและ 

แนะนําเสนอคาสถิติตางๆ โดยใชคาเฉลี่ย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จุด

ประเมินท่ีมีคาเฉลี่ย 3.51-5.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ถือวาผูเชี่ยวชาญมี่ความเห็น 

สอดคลองกันในจุดประเมินที่ระบุไว  ผูวิจัยไดใชเกณฑนี้โดยใหความหมายวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น 

สอดคลองกันในดานคุณภาพของเคร่ืองมือตนแบบสามารถนําไปใชถวงสมดุลของเครื่องจักหมุนที่มีความ 

เสียหายระดับปานกลาง ได ในการหาคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สามารถกระทําได ดังนี้       
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 วิเคราะหขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดทาํการประเมิน โดยใชสูตร 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหขอมูลของผูเชี่ยวชาญท่ีไดทําการประเมินโดยการวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เปนการ กระจายของระดับ ความคิดเห็น โดยใชสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดที่ไดจากแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอเคร่ืองมือ 

แลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันในดานคุณภาพของเครื่องมือตนแบบ

ในระดับใดโดยแสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความคิดเห็นของผูเชียวชาญในรูปของ

กราฟ แผนภูมิและ ตารางประกอบการบรรยายโดย แบงผลการวิเคราะหดังนี้  

     6.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการสรางและออกแบบเคร่ืองถวงสมดุลของเครื่องจักรหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  595



จากภาพผลจากการประเมินผูเชียวชาญ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยการประเมนิดานการสรางและออกแบบ  

คาเฉลี่ยรวมมีคาเทากับ 4.55  อยูในเกณฑระดับดีมาก   

  6.2 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานคุณภาพเครื่องถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพผลจากการประเมินผูเชียวชาญ ซึ่งเปนคาเฉลี่ยการประเมินดานคุณภาพ คาเฉลี่ยรวมมี 

คาเทากับ 4.49  อยูในเกณฑระดับดี   

   6.3 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานประสิทธิภาพเคร่ืองถวงสมดุลของเครื่องจักรหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพผลจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ดานประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 ซึ่งมีผลอยู

ในเกณฑระดับดีมาก 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน ที่ไดประเมินจุดประเมินหลักทั้ง 3 จุดประเมิน

ของ เครื่องมือตนแบบที่สรางข้ึน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอเครื่องมือตนแบบที่ใชในการถวงสมดลุ  

ที่ผูวิจัย สรางข้ึนซึ่งแยกสรุป ผลประเด็น ดังตอไปนี้       

     7.1 ดานการสรางและออกแบบของเคร่ืองที่สรางขึ้นผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมี 

คาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.13 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.55  

     7.2 ดานประสิทธิภาพการนําเครื่องมือตนแบบไปใชในการถวงสมดุลผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอด

คลองกันมีคาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.16 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.49 

อภิปรายผล 

    จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอเครื่องมือตนแบบท่ีสรางขึ้น เพ่ือใชในการถวงสมดุลของ 

เครื่องจักรหมุน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เครื่องมือตนแบบท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมี 

ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชในการถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุนไดจริง โดยเฉลี่ยแลวผู

เชี่ยวชาญ มีความคดิเห็นตอเคร่ืองมือตนแบบมีประสิทธิภาพจรงิ ในระดับเห็นดวยอยางย่ิง โดย

สามารถอภิปรายรายงานผลไดดังนี้ 

       8.1 จุดประเมินที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง การนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงค 

และเครื่องมือตนแบบสามารถถวงสมดุลของเครื่องจักรหมุน โดยอุปกรณอ่ืนไมชํารุดเสียหาย และ

เครื่องมือตนแบบสามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  

ขอเสนอแนะ          

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย จากการวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะในการสราง และการนําเคร่ืองมือตนแบบ 

ไปใชงานดังตอไปนี้   

      9.1.ขอเสนอแนะจากงานวิจัย ควรเพ่ิมหรือลดขนาดของมวลของความถ่ีของชอง ทดสอบนั้น

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม 

      9.2.ในการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของเครื่องทดสอบ ควรพิจารณาลักษณะแรงกระทําจาก

ภายนอกท่ีเกิดขึ้นตอระบบและชวงความถี่ที่มีผลตอการ อาน-เขียนขอมูลในกระบวนการทดสอบ       

     9.3.การทําวิจัยครั้งตอไปสรางระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนของเคร่ืองแบบอัตโนมัติซึ่งออกแบบ

ใหสามารถ ตรวจจับการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากการเริ่มสึกหรอของตลบัลูกปน  
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยียานยนต 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ คณะผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 ที่กรณุาใหคําแนะนําใหขอคิดในการดําเนินการวิจัยตลอดจนแกไขปรับปรุงจนงานวิจัยฉบับน้ีมีความ

สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 

  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยียานยนตทุกทานท่ีไดกรุณาอบรมการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล และใหคําแนะนําชวยเหลือตรวจสอบงานวิจัยเพื่อปรับปรุง

แกไขอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณ บริษัทโรงงานน้ําตาลมิตรผลกาฬสินธุ จํากัด ที่กรุณาใหความอนุเคราะห

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย เรื่องเครื่องถวงสมดุลของเคร่ืองจักรหมุน Balancing 

model of rotating machine โดยให คํ าแนะนํ าในการปรับแก ตั วโครงสรางเครื่องทดลองและ

แบบสอบถามใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมท้ังใหความเมตตา ชี้แนะองคความรูเพิ่มเติม และใหขอคิดในการ

ทําวิจัยเปนอยางดีย่ิง 

 

เอกสารอางอิง 

[๑] วินัย ซุณมุกดา.(2545) นําเสนอทฤษฎีการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของวัตถุหมุน.วิทยานิพนธ เรื่อง  

 เคร่ืองมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อการถวงดุล แบบ Centrifugal balancing machine 

[๒] อุดมจิต นิวาศบุตร.(2548).การตรวจสภาพเคร่ืองจักร.วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

 พระนครเหนือ. 

[๓] วินัย  เวชวิทยาขลัง.(2552). เทคนิคการวัดและวิเคราะหการสั่นสะเทือนเพื่องานบํารุงรักษา. 

 เอ็มแอนดดี จํากัด (มหาชน). 

[๔] อุดมจิต  นิวาศบุตร.(2538). การตรวจสภาพเครื่องจักร, วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ   

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

 พระนครเหนือ. 
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การปรับพื้นฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเบื้องตนดวยวิธีจําลอง 

รูปแบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเพื่อเสริมความรูพื้นฐานวิชาชีพ 

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

REFORMING PROFESSIONAL FOUNDATION COURSES SUBJECT IN 

FUNDAMENTAL AQUACULTURE BY AQUACULTURE MODELING FOR 

SUPPLEMENTING BASIC KNOWLEDGE OF AQUACULTURE STUDENTS. 

วันเพ็ญ  สิตะพงศ 

Wanphen Sitapong 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลอง

รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) 1/3-5 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทาตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

และประเมินผาน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน (Basic Aquaculture) รหัส

วิชา 3600–0004 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 23 คน ซึ่งไดมาดวยวิธี

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใบมอบหมายงาน แบบประเมินคุณลักษณะ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 

1) การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตนดวยวิธีจําลองรูปแบบการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพื่อเสริมความรูพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1/3-5 มีประสิทธิภาพ 84.70/84.78  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3) นัก ศึกษาที่ ได รับการปรับพื้นฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า เบื้ องตน

ดวยวิธีจําลองรูปแบบการสัตวน้ํามีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : ปรับพื้นฐานวิชาชีพ, วิธีจําลองรูปแบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา, เสรมิความรูพ้ืนฐานวิชาชีพ 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop and access the efficiency 

of aquaculture modeling to meet the efficiency criterion of 80/ 80 2)  to compare 

learning achievement subject in fundamental aquaculture and 3)  to evaluate 

student’ satisfaction on the learning process. This research used purposive sampling 

method, with the sample consisting of 23 students studying at Tinsulanonda Fisheries 

College, Mueang District, Songkhla Province, who were both the first year Vocational 

Certificate student in aquaculture major and graduated or equivalent to high school. 

All of those students had to enroll in the fundamental aquaculture subject.  The 

research tools of this were the learning plan, the achievement test, the assignment 

paper, the attribute test and the satisfaction test.  The data were analyzed by the 

mean and standard deviation. 

The results found that, the efficiency of the aquaculture modeling used in 

the professional foundation courses subject in fundamental aquaculture of 

aquaculture student met the criterion of 84.70/84.78, the students learning pre-test 

and post-test outcome was found significantly different at 0.01 and the students who 

were reformed professional foundation courses reveal they were satisfied about the 

learning process at high level. 

Keywords: Reforming professional foundation courses, aquaculture modeling, 

supplemental basically knowledge 
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บทนํา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวด ๑ สภาพนักศึกษา สวนท่ี ๑ พื้นความรู

และคุณสมบัติของผูเรียนขอ ๖ วรรค ๒ ผูเรยีนที่ไมไดสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพในประเภทวิชาและสาขาที่กําหนด หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา 

ตองเรียนรายวิชาปรบัพ้ืนฐานวิชาชีพและประเมินผาน ใหครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตละประเภท

วิชา และสาขาวิชา หมวด ๔ การจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ขอ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปฏิบัติเชนเดียวกับการประเมินผลการ

เรียนรายวิชาตามหลักสูตร ทั้งนี้ ผูที่ไดระดับผลการเรียนตั้งแต ๑.๐ ข้ึนไป ถือวาผาน โดยใหบันทึก 

“ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนชอง “ผลการเรียน”นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน

วิชาชีพตองเรียนใหไดระดับผลการประเมิน “ผาน” ทุกรายวิชา  

ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ๑ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเทา 

ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ ไดลงทะเบียนเรียนปรับ

พ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน(Basic Aquaculture) รหัสวิชา ๓๖๐๐–๐๐๐๔ 

ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนดวยวิธีจําลอง

รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อเสริมความรูพ้ืนฐานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา”เพื่อจะทําใหนักศึกษามีความรูพ้ืนฐานเพียงพอในการนําไปประยุกตใชสําหรับการเรียนวิชาชีพ

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในขั้นสูงตอไป   

วัตถุประสงคการวิจัย  

๑. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีประสิทธิภาพ 

        ตามเกณฑ ๘๐/๘๐ 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบ้ืองตน 

๓. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู  

สมมติฐาน 

นักศึกษาที่ไดปรับพื้นฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนดวยวิธีจําลองรูปแบบการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเบื้องตนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

             ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

                                                        

                                                                 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ จํานวน ๗๘ คน  

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๓-๕ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอน

ปลายหรือเทียบเทา ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผาน ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน (Basic Aquaculture) รหัสวิชา ๓๖๐๐–๐๐๐๔ ซึ่งกําลังศึกษาในภาค

เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒๓ คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

               ๑. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

 ๒. แผนการจัดการเรียนรู 

  แผนการจัดการเรียนรู  รายวิชา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน ซึ่งผูวิจัยไดจัด

ดําเนินการโดยการตามกรอบโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

  ๒.๑ ศึกษาคําอธิบายรายวิชา สมรรถนะรายวิชา จุดประสงครายวิชา 

  ๒.๒ วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กําหนดหนวยการเรียนรู 

  ๒.๓ กําหนดกิจกรรม สื่อการสอน การวัดและประเมินผล 

  ๒.๔ คนควาขอมูล เนื้อหา สาระ เพ่ิมเติม 

๑. ประสิทธิภาพของชุดการเรียน 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 

    การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 

    ๑) คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน 

    ๒) คะแนนหลังเรียน 

๓. ความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรู  

การปรับพ้ืนฐานรายวิชา 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน 
ดวยวิธีจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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  ๒.๕ ออกแบบกระบวนการเรียนรูมุงเนนการปรบัพ้ืนฐานรายวิชา 

  ๒.๖ เขียนเนื้อหา แบบทดสอบ ใบงาน แบบประเมิน 

  ๒.๗ จัดทํารูปเลมแผนการจัดการเรียนรูฉบับสมบูรณ  

 ๓. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานความรู ความจํา 

ความเขาใจ และการนําไปใช ซึ่งเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือกเปนขอสอบกอนเรียน ๑ 

ฉบับ และขอสอบหลังเรียน ๑ ฉบับ จํานวน ๔ หนวยการเรียนรู 

 ๔. ใบมอบหมายงาน หมายถึง เอกสารที่ผูวิจัยใชมอบหมายใหผูเรียนไปปฏิบัติหรือคนควา

เพิ่มเติมจากสิ่งท่ีไดเรียนรูไปแลว หรือใหจัดเตรียมสําหรับการเรียนรูในครั้งตอไป ชวยใหผูเรียนมี

ความรูความเขาใจ มีทักษะ จนเกิดความคดิรวบยอด 

 ๕. แบบประเมินคณุลักษณะ 

 แบบประเมินคุณลักษณะ ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือประเมินคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน 

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลังจากนักศึกษาไดรับการเสริมความรู

พ้ืนฐานที่เก่ียวของกับงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และมีพฤติกรรมที่คาดหวัง ๕ ประเด็นคือ แสดงความรู

เกี่ยวกับความสําคัญการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าข้ันพ้ืนฐาน จําแนกประเภท

ของสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ เตรียมการเพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ  

เพาะพันธุสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ และเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ ตามหลักการและ

กระบวนการ  

 ๖. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 แบบประเมินความพึงพอใจ ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชวัดความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอรูปแบบการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู อิงเกณฑตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ชนิด ๕ ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) จํานวน ๑๕ ขอ โดยกําหนดระดับคณุภาพ ๕ ระดับ 

ดังน้ี 

   ระดับคุณภาพ  ๕              หมายถึง              พึงพอใจมากที่สุด 

                 ระดับคุณภาพ  ๔              หมายถึง              พึงพอใจมาก  

                 ระดับคุณภาพ  ๓              หมายถึง              พึงพอใจปานกลาง 

                  ระดับคุณภาพ  ๒              หมายถึง              พึงพอใจนอย 

                 ระดับคุณภาพ  ๑              หมายถึง              พึงพอใจนอยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหนักศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. นักศึกษาทําแบบวิเคราะหผูเรยีนรายบุคคล 

๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อรวบรวมขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

๓. ทําใบมอบหมายงานเพ่ือวัดความรูความจําความเขาใจและทักษะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

๔. ทําแบบประเมินคุณลักษณะเพ่ือประเมินพฤติกรรมที่คาดหวัง ๕ ประเด็น   

๕. ทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการ 

         จัดกระบวนการจัดการเรียนรูในแตละประเด็น 

การวิเคราะหขอมูล 

๑. หาคาเฉลี่ย (Mean; x̄) 

๒. หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation;S.D.) 

ผลการวิจัย 

การวิจัย“การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนดวยวิธีจําลองรูปแบบ

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือเสริมความรูพื้นฐานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” 

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

๑. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (E1) ของการใชกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติจําลอง 

  รปูแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทดลองใชกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 (ปวส.) ๑/๓-๕ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๒๓ คน  

เนื้อหา 
คะแนนทดสอบ 

ระหวางเรียน 

๑. แสดงความรูเก่ียวกับความสําคัญการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าขั้นพ้ืนฐาน  ๘.๑๗ 

๒. จําแนกประเภทของสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ๘.๔๘ 

๓. เตรยีมการเพาะพันธุสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๙.๐๙ 

๔. เพาะพันธุสัตวน้ําเบื้องตนตามหลักการ กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ๘.๑๓ 

๕. เลี้ยงสัตวน้ําชนิดตางๆ ตามหลักการและกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ๘.๔๘ 

รวม ๔๒.๓๕ 

รอยละ ๘๔.๗๐ 

(E1) ๘๔.๗๐ 
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จากตารางที่ ๑ พบวา รอยละของคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางเรียนแตละเนื้อหาของการใช

กิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  มีประสิทธิภาพ (E1) เทากับ ๘๔.๗๐ 

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (E2) ของการใชกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติจําลอง 

   รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทดลองใชกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ชั้นสูง (ปวส.) ๑/๓-๕ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๒๓ คน  

เน้ือหา คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนนที่ได 

จากการทดสอบหลังเรียน 

แบบทดสอบหลงัเรยีน ๒๐ ๓๙๐ 

รอยละ ๘๔.๗๘ 

(E2) ๘๔.๗๘ 

จากตารางที่ ๒ พบวา คาเฉลี่ยรอยละของผลรวมของคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนโดยใชกิจกรรม

การเรียนรูภาคปฏิบัติจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  มีประสิทธิภาพ (E2) เทากับ ๘๔.๗๘ 

๒. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๓-๕ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กอนเรียนและหลัง

เรียนโดยใชแบบทดสอบ ผูวิจัยไดทําการทดสอบผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แลวนําคะแนนมา

วิเคราะหผล ดังตารางที่ ๓  

ตารางที่ ๓ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนของ 

  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)๑/๓-๕สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 กอนเรียนและหลังเรยีนโดยใชแบบทดสอบ 

Mean S.D. 
คาเฉลี่ยของ

ผลตาง 

S.D. คาเฉลี่ย

ผลตาง 
t df Sig ๑ tailed 

กอนเรียน ๑๘.๐๔ ๓.๑๘๓ 
๑๓.๓๙ ๕.๔๙๒ ๑๑.๖๙๕** ๒๒ ๐.๐๐๐ 

หลังเรียน ๓๑.๔๓ ๕.๐๑๗ 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางที่ ๓ แสดงวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู ความจํา ความเขาใจ 

การนําไปใชของหนวยการเรียนรูท่ี ๑-๔ ซึ่งมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ ๑๘.๐๔ คะแนน และมี

คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ ๓๑.๔๓ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบทั้งสองครั้ง 

พบวา  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑   
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๓. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู 

อิงเกณฑตามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด ๕ ระดับตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) 

จํานวน ๑๕ ขอ โดยกําหนดระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ดงันี้ 
   ระดับคุณภาพ  ๕              หมายถึง              พึงพอใจมากท่ีสุด 

                  ระดบัคุณภาพ  ๔              หมายถึง              พึงพอใจมาก  

                  ระดบัคุณภาพ  ๓              หมายถึง              พึงพอใจปานกลาง 

                  ระดับคุณภาพ  ๒              หมายถึง              พึงพอใจนอย 

                 ระดบัคุณภาพ  ๑              หมายถึง              พึงพอใจนอยที่สุด 

ตารางที่ ๔ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรู 

ความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

(x ̄) 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานความรูความสามารถในรายวิชาท่ีสอน 

๑. ผูสอนมีความรูความสามารถเหมาะสมกับวิชาท่ีสอน                                                               

๒. สามารถตอบคําถามของผูเรียนไดอยางชัดเจน 

๓. สามารถเพ่ิมพูนความรูใหมๆใหผูเรียนได 

ดานความสามารถในการถายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน 

๔. มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ 

    มีความเขาใจในบทเรียน หรือกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 

๕. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

๖. ถายทอดความรูใหผูเรียนอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา 

๗. จัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 

    สังเคราะห สรางสรรค และวิจารณในวิชาท่ีสอน 

๘. มอบหมายงานไดเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน 

๙. เขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลา 

ดานสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูการสอน 

๑๐. สื่อการสอนหรืออุปกรณชวยสอนเหมาะสมกับกิจกรรมและ 

      ศักยภาพของผูเรียน 

๑๑.  ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

๑๒  สามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลท่ีจะคนควาศึกษาเพิ่มเติม 

๑๓. ประเมินผลการเรียนอยางหลากหลายและครบท้ัง ๓ ดานและ 

      ครอบคลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู 

๑๔. ผูเรียนรวมกันกําหนดวิธีและเกณฑการประเมิน 

๑๕. ผูเรียนมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการประเมินดวยตนเอง 

 

๔.๖๑ 

๔.๕๗ 

๔.๔๘ 

 

๔.๕๒ 

 

๔.๕๒ 

๔.๖๕ 

๔.๕๒ 

 

๔.๒๖ 

๔.๐๐ 

 

๔.๓๕ 

 

๔.๔๘ 

๔.๒๖ 

๔.๒๖ 

 

๔.๔๓ 

๔.๔๓ 

 

๐.๕๘ 

๐.๕๙ 

๐.๗๓ 

 

๐.๕๙ 

 

๐.๕๑ 

๐.๖๕ 

๐.๗๓ 

 

๐.๗๕ 

๐.๙๕ 

 

๐.๗๘ 

 

๐.๖๗ 

๐.๗๕ 

๐.๖๙ 

 

๐.๕๙ 

๐.๘๔ 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม ๑๕๒๖ ๘.๓๗ - 

เฉล่ีย ๔.๔๒ ๐.๓๗ มาก 
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 จากตารางที่ ๔ แสดงวา นักศึกษาที่ไดรับการปรับพ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําเบ้ืองตนดวยวิธีจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือเสริมความรูพ้ืนฐานวิชาชีพสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ ๔.๔๒ ซึ่งแสดงวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

กระบวนการจัดการเรียนรู อยูในระดับ มาก 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การปรับพ้ืนฐานวิชาชีพรายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตนดวยวิธีจําลอง

รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือเสริมความรูพ้ืนฐานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา”อภิปรายผลไดดังนี้  

 จากการใชกิจกรรมการเรียนรูภาคปฏิบัติจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือเสริมความรู

พ้ืนฐานวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํ า ทดลองใชกับนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑/๓-๕ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พบวา กิจกรรมการเรียนรู

ภาคปฏิบัติจําลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ๘๔.๗๐/๘๔.๗๘ ซึ่งสูงกวา

เกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของเอกชัย เนาวนิช 

และคณะ.๒๕๕๘ ที่กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และระดับความพึงพอใจตอการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ในภาพรวม อยูในระดับ มาก และสอดคลองกับรุจิรา คงนุย และคณะ.๒๕๕๘. ที่ไดพบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ ๑ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง

เรียนแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตอการเรียนปรับพ้ืนฐานคณิตศาสตรภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x̄ = ๔.๓๕ S.D. = ๐.๕๓) อีกทั้ง นพรัตน เตชะพันธรัตนกุล และรดา สมเขื่อน. ๒๕๕๓ ไดศึกษาเรื่อง

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูจากการปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบวานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

มีคะแนนสอบกอนเรียนนอยกวาคะแนนสอบ หลังเรียนปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิของ

การปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ และนักศึกษา

สวนใหญมีระดับความพึงพอใจในการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

๑. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ครูผูสอนตองวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลกอนกําหนดกิจกรรมการเรียนรู และชี้แนะนักศึกษา

ใหเห็นความสําคัญของการวิเคราะหผูเรียนวานักศึกษาตองไดรบัการพัฒนาดานใด และทําใหครูผูสอน

ทราบรูปแบบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของแตละกลุมวาจะเนนการพัฒนาการเรียนรูดานใด 

๒. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

ควรทําการวิจัยซ้ํา อยางนอย ๒ ปการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดการเรียนและ

กิจกรรมที่จําลองตองสามารถปรับไดตามสถานการณที่สนับสนุนการเรียนรูในแตละดาน เชน ดาน

ความรูความเขาใจ ดานทักษะ และดานคุณลักษณะพึงประสงค 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ที่สนับสนุนการทําวิจัย ขณะผูวิจัยยังปฏิบัติงานกอนไดรับ

คําสั่งยาย ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี รักไทย อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่กรุณาแปลบทคัดยอ และใหคําแนะนํา ครบถวน รวมทั้งการพิจารณา

กลั่นกรองบทความจากผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จนทําใหงานวิจัยน้ีมีความ

สมบูรณ ขอขอบพระคุณ ผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล และผูบริหารสถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตรภาคใต ท่ีใหการสนับสนุนเพ่ือใหงานวิจัยฉบับนี้ ไดรับการเผยแพร  

อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะเกิดประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ ใหแก

เหลาผู มีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนเกิดผลงานวิจัยเปนประโยชน สําหรับ

ขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับ และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทาน 

ที่ไดเขามาศึกษา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง  

รหัสวิชา 2104-2002 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SATISFACTION OF LEARNERS.  

STUDYING WITH TEACHING MATERIALS ON DC CIRCUIT SUBJECT CODE  

2104-2002 OF VOCATIONAL CERTIFICATE CURRICULUM 2013 

สุริยันต  รักพวก 1 

Suriyan Rukpouk 1 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  

2556 ที่สรางขึ้นตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน วิชา วงจรไฟฟ ากระแสตรง รหัส วิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  2556 กอนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟา

กระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กลุมตัวอยาง 

ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 กลุม จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  

(Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก เอกสารประกอบการเรียน

การสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 จํานวน 15 หนวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

จํานวน 40 ขอ  และแบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) 

1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
1 Chachoengsao Technical College 
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ผลการวิจัยพบวา 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.11/80.00  

แสดงวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่ไดกําหนดไว 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน

วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน

วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

คําสําคญั : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง  เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

Abstract 

This research aims to 1)  find the efficiency of teaching materials on DC 

circuit subject code 2104-2002 of Vocational Certificate curriculum 2013, based on 

80/ 80 performance criteria.  2)  compare the learning achievement of vocational 

certificate students in the first year that studied with the Teaching materials on DC 

circuit subject code 2104-2002 of Vocational  Certificate curriculum 2013, before and 

after study, and 3)  study student satisfaction.  The sample group were vocational 

certificate students, 1st year of Chachoengsao Technical College, who enrolled in 1st 

semester, academic year 2017, 2 groups, 37 students, which is derived by Cluster 

Random Sampling. The tools used in the study were teaching materials on DC circuit 

subject code 2104-2002 in Vocational Certificate curriculum 2013, with 15 lesson 

unit, learning achievement test before and after study, with 40 items, and satisfaction 

form, with 10 items. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 

deviation and t-test. 

The research found that. 

1. Teaching materials on DC circuit subject code 2104-2002 in Vocational

Certificate curriculum 2013. the had efficiency value equal to 80.11 / 80.00, indicating 

that the efficiency passing to the criteria set at 80/80 
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 2. Learning achievement of students studying with teaching materials on DC 

circuit subject code 2104-2002 in Vocational Certificate curriculum 2013, have higher 

post-study results than before study with statistical significance at the level of .01 

 3 .  Students were satisfied studying with teaching materials on DC circuit 

subject code 2104-2002 in Vocational Certificate curriculum 2013, at the highest 

level. 

 

Keywords : Achievement, Teaching materials on DC circuit subject 
 

บทนํา 

 การศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ  ทําใหประชาชนมีความรูมี

ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการเรียนการสอน ครูตองปรับกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน ดวยการจัดบรรยากาศการเรียน 

 การสอนท่ีมุงพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย สรางใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  

2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ.  2560-2579) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให

สูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสังคม [3]  

 วิชาวงจรไฟฟ ากระแสตรง รหัส วิชา 2104 - 2002  เป นวิช าหนึ่ งในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง [1] 

ที่มุงเนนใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการหาคาตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง   ปฏิบัติการตอวงจร    

วัดและทดสอบคาตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง  ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญตอการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน

ตอไป  และจากประสบการณของผูวิจัยที่เปนครูผูสอน พบปญหาวาในการจัดการเรียนการสอน คือ 

เอกสารอานประกอบการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรมีจํานวนนอย  และไม

เพียงพอกับความตองการ  นักเรียนขาดแหลงศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไว  และนักเรียนไมมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอตอการศึกษาใน

ระดับชั้นสูงข้ึนไป 
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนเปนสื่อการเรียนรูประเภทหนึ่งที่ผูเรียนสามารถอานได

ทั้งในและนอกเวลาเรียน  เปนการสรางจากเนื้อหาท่ีมีอยูในหนังสือเรียน เปนการสรุปประเด็นเนื้อหา

ที่สําคัญงายตอการเรียนรู  มีกิจกรรมแบบฝกที่หลากหลาย  ตลอดจนมีแบบทดสอบ  ซึ่งสอดคลองกับ

คํากลาววา [5] เอกสารประกอบการเรียนการสอน คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอน

ของครหูรือประกอบการเรียนของนักเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามที่

หลักสูตรกําหนด  

 ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัส

วิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ขึ้น  สําหรับใชประกอบ 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาความรู  และทักษะที่จําเปนสําหรับการศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง 

รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ที่สรางข้ึนตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ  80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 1 ที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 

2104 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1  

ที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 

 

สมมติฐานของการศกึษาคนควา 

 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 

ที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช  2556  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

  

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

 ภาคี  บุราคร [4] ไดศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา งานนิวแม

ติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน  รหัสวิชา 2100-1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
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2545 (ปรบัปรุง  พุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ  

นักเรียนระดับปวช. ชั้นปที่  3  แผนกวิชาชางไฟฟา  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2  ป

การศึกษา 2552  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  เอกสารประกอบการเรียนการสอนฯ  มีประสิทธิภาพ

โดยรวมจากการทดลองครั้งที่ 1  เทากับ 79.73/76.08  และ   จากการทดลองคร้ังท่ี 2  เทากับ 

81.03/75.57  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 75/75  ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน  พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  โดยมี

คาเฉลี่ย (X= 4.54)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.49) 

 บุญเลิศ  เตชะภัททวรกุล [2] ไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอน   วิชา เครื่องมือวัดไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส (2104-2204)  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2546)  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการเรียนกอนเรียนและ

ผลการเรียนหลังเรียน  และศึกษาความคิดเห็นของครูหรือผูใชเอกสารประกอบการสอน  ประชากร 

คือ  ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกส  

กลุมตัวอยาง คือ  ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส  ชั้นปที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 50 คน   มีคาเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียน 15.44  คะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน 

41.04  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบกอนเรียน 5.43  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบหลัง

เรียน 3.59  ระดับนัยสําคัญ  .01 (one Tailed) ไดคา t = 2.406  ซึ่งคา t  ท่ีคํานวณไดมีคามากกวา  

จึงยอมรับ H1  และปฏิเสธ Ho แปลวาการทดสอบ 2 ครั้ง  แตกตางกันเชื่อได 99% และผลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของผูใชเอกสารประกอบการ อยูในระดับดีมาก  จากการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผูวิจัย จึงไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  

2556  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

  ประชากร ไดแก นักเรยีนแผนกชางไฟฟากําลัง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ที่เรียนวิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน  3  

กลุม  รวมจํานวน 57 คน 
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 กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนแผนกชางไฟฟากําลัง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ที่เรียนวิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 

2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2560  

จํานวน  2  กลุม  จํานวน  37 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม  (Cluster Random Sampling) 

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

1. การสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน จํานวน 15  หนวย ใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน  5  คน  เปนผูตรวจสอบคุณภาพเหมาะสมในดานเน้ือหา  ภาษาที่ใช  การจัดรูปเลมและการ

พิมพ  ตรวจสอบความถูกตองและประเมินคุณภาพกอนนํามาปรับปรุงโดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 

ระดับ นําผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนมาหาคาเฉลี่ยพบวา  มีคาเฉล่ีย

โดยรวมเทากับ  4.62 ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด นําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไป

ทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  1  โดยมีการดําเนินการ  หา

ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual Tryout)  และหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย (Small Group 

Tryout) แลวหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ (Field Tryout)  นําผลมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพ

ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพ (E1/E2) = 82.07 / 80.83 

นําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่ปรบัปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

ไดแก  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่  1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ภาค

เรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2560  จํานวน  37 คน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน

เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  (Multiple Choice)  4  ตัวเลือก  จํานวน  80  ขอ  ใชจริง  จํานวน 

40  ขอ นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม  จํานวน  5  คน  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

ความชัดเจนของภาษา  ความครอบคลุมเนื้อหา  และประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับผล

การเรียนรูที่คาดหวัง  นําผลท่ีไดจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหขอมูล  หาคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรูโดยใชสูตร  IOC  เลือกขอที่มี

คา  IOC  ต้ังแต  0.50  ถึง  1.00  จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง  5  คน  พบวา  มีคาอยู

ระหวาง  0.80 – 1.00 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  ไปทดสอบ

กับนักเรียนระดับ (ปวช.) ชั้นปที่  1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559  จํานวน  

50  คน  เพ่ือตรวจหาคุณภาพของแบบทดสอบ นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนและนํามา

วิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ โดยคัดเลือกหรือปรับปรุง

แบบทดสอบท่ีมีคาความยากงายระหวาง  0.20-0.80  คาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป  เลือกมา

เปนแบบทดสอบ จํานวน 40 ขอ ผลการคัดเลือกไดคาความยากงายอยูระหวาง 0.40– 0.78 และคา

อํานาจจําแนกอยูระหวาง  0.24 – 0.44 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไว จํานวน 40 ขอ ไปทดสอบ
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นักเรียนระดับ (ปวช.) ชั้นปที่  1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2559  จํานวน  30  

คน  และนําผลไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร  KR – 20  ของ  Kuder – 

Richardson ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 จัดพิมพขอสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวเปน

แบบทดสอบฉบับจริงเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

   3.  แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน สรางแบบวัดความพึงพอใจ  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ  ใชจริง 10  ขอ นําแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนที่สรางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง  ความ

เที่ยงตรงของขอคําถามแตละขอ (IOC) คัดเลือกไวใชจริง  10  ขอ มีคาอยูระหวาง  0.80  ถึง  1.00  

ซึ่งอยูในเกณฑท่ีใชได นําแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่ปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช  (Try Out) กับนักเรียนระดับ (ปวช.) ชั้นปที่  1 ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2559  จํานวน  30  คน นําแบบวัดความพึงพอใจมาหาคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอโดยใชวิธีการ  Item Total Correlation  สูตรสหสัมพันธอยางงายของ

เพียรสัน ( xyr ) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกที่มีนัยสําคัญทางสถิติ เอาไวจํานวน 10 ขอ 

มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37 – 0.82 นําแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับมาหาคาความเชื่อมั่น  

โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบวา  มีคาความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  0.86 พิมพแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  

2556  ฉบับจริงเพ่ือนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวิจัยไดอธิบายชี้แจงทําความตกลงกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในเร่ืองการเรียน  

เวลาเรียน  วิธีการในการเรียน  ทําการเก็บขอมูลกอนเรียน  โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ในคาบเรียนกิจกรรม  เพ่ือนําคะแนนที่ไดเปน

คะแนนทดสอบกอนเรียนใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา 

วงจรไฟฟากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  

และใหทําแบบฝกหัด  ใบงานการทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียน ประจําหนวย  เพ่ือนําคะแนนท่ี

ไดเปนคะแนนระหวางเรียนของแตละหนวย (E1) หลังจากเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนครบทั้ง  15 หนวย  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน  40  ขอ  

เพื่อนําคะแนนท่ีไดเปนคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)  และใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจ  

จํานวน  10  ขอ ตรวจผลการทําแบบฝกหัด  ใบงานการทดลอง และแบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  และแบบวัด

ความพึงพอใจแลวจึงนําไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติตอไป 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1  การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิเคราะหโดยหาคารอย

ละ  ดังแสดงในตารางที่  1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟา 

กระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 

คะแนนระหวางเรียนทุกหนวยรวมกัน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

(E1/E2) n A X E1 n B F E2 

37 50 1482 80.11 37 40 1184 80.00 80.11 / 80.00 

จากตารางที่  1  พบวา  เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง 

รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 มีคาประสิทธิภาพ

เทากับ  80.11 / 80.00  แสดงวา  มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ  80/80  ที่ไดกําหนดไว  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิเคราะหโดยการทดสอบคาที  t-test  for  Dependent 

Samples  ดังแสดงในตารางที่  2 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X S.D. D D2 t 

กอนเรียน 37 40 16.95 3.59 557 8614 36.08** 

หลังเรียน 37 40 32.00 3.46 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01  t ( .01, df 36) = 2.4345 

 จากตารางที่   2  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน วิชา วงจรไฟฟ ากระแสตรง รหัสวิชา 2104 - 2002 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ  .01 สอดคลองกับสมมติฐานขอ 2  
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางท่ี  3 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน 

 การสอน 

ขอ รายการ X S.D. แปลผล อนัดับ 

1 ความชัดเจนของคําแนะนําวิธีการใช 4.68 0.58 มากที่สุด 2 

2 ความสมบูรณของเนื้อหาในเอกสาร 4.49 0.56 มาก 5 

3 เนื้อหามีความยากงายเหมาะสม 4.38 0.64 มาก 9 

4 เนื้อหามีความนาสนใจ 4.73 0.45 มากที่สุด 1 

5 ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.46 0.56 มาก 6 

6 ภาษาที่ใชเขียนเขาใจงาย 4.46 0.61 มาก 7 

7 ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.62 0.64 มากที่สุด 3 

8 รปูเลมมีความเหมาะสมสวยงาม 4.41 0.69 มาก 8 

9 ความถูกตองและสมบูรณของการพิมพ 4.32 0.71 มาก 10 

10 สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจรงิ 4.51 0.56 มากที่สุด 4 

รวมเฉลี่ย 4.51 0.61 มากที่สุด 

จากตารางที่  3  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบ การ

เรียนการสอน  วิชา วงจรไฟฟากระแสตรง  รหัสวิชา 2104 - 2002  หลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X= 4.51)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3  ลําดับแรก  ไดแก  เนื้อหามีความนาสนใจ  

( X= 4.73) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.45)   ความชัดเจนของคําแนะนําวิธีการใช ( X= 

4.68) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.58)  และความเหมาะสมของตัวอักษร ( X= 4.62) คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.64) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด  คือ  ความถูกตองและสมบูรณ

ของการพิมพ (X= 4.32) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.71) 
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อภิปรายผล 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน สรุปผลและนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหประสิท ธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนพบวา  มี

ประสิทธิภาพเทากับ  80.11 / 80.00  ตามเกณฑ  80/80  ที่กําหนดไว  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว  ทั้งนี้เอกสารประกอบการเรียนที่สรางขึ้นนั้น  ผู วิจัยไดมี การออกแบบตามขั้นตอนการผลิต

เอกสารประกอบการเรียน  มีการวิเคราะหจุดประสงคของหลักสูตร  และขอบเขตของเนื้อหาสาระ

พิจารณาคาบเวลาเรียน  และวิเคราะหความรูความสามารถของนักเรียนมีการกําหนดจุดประสงคของ

เอกสารประกอบการเรียนกําหนดขอบเขตของเน้ือหาสาระ แลวจึงทําเคาโครงสราง ของเอกสาร

ประกอบการเรียน จากนั้นจึงกําหนดแนวทางการเสนอเนื้อหาสาระ และแหลงขอมูล  ศึกษารูปแบบ

ของการเขียนเอกสารประกอบการเรียน และกําหนดสวนประกอบภายในของเอกสารประกอบการ

เรียนศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล นํามากําหนดเปนจุดประสงค  เนื้อหา  วิธีการและสื่อประกอบ

เอกสารในแตละบทหรือแตละตอน  แลวนํามาเขียนเนื้อหาในแตละตอน  รวมทั้งภาพประกอบ  และ

ขอทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว  หลังจากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  แลว

นําไปทดลองใชในหองเรียน  และเก็บบันทึกผลการใชนําผลที่ไดมาใชพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวน

ที่บกพรอง [5]  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ผูวิจัยไดมีการสรุปประเด็นเน้ือหาที่สั้น  กระชับ  นักเรียนเขาใจไดงาย

ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีคะแนนความรูจากการเรียนเพ่ิมขึ้น  ซึ่งพิจารณาไดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

กอนเรียนมีคาเทากับ 16.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.59  สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  

32.00  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  3.46  แสดงใหเห็นวาคะแนนของนักเรยีน มีคาเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงขึ้นและมีการกระจายคะแนนในภาพรวมเกาะกลุมกันมากกวากอนเรียน  ซึ่งพิจารณาจากสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลง  ซึ่งสอดคลองกับบุญเลิศ  เตชะภัททวรกุล [2]   ที่ไดพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน   วิชา เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2104-2204)  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน สูงกวาคะแนนกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .01   

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายเหมือนกับรูปแบบการเรียนแบบทั่ว ๆ 

ไป   ซึ่งสอดคลองกับภาคี   บุราคร [4] ที่ไดศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชา 

งานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน  รหัสวิชา 2100-1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช 2546) ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอ

การสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน

1.1  จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา  นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดอยางถูกตอง  ดังนั้น

ครูผูสอนควรนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไปใชประกอบการการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

 1.2  ในการเรียนรูดวยเอกสารประกอบการเรียนนั้น ผูสอนควรศึกษาคําชี้แจงในการ

จัดการเรียนการสอน เรื่องเวลาการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหนักเรียนไดเรียนรูและทํา

แบบฝกหัด และใบงานการทดลองในเอกสารประกอบการเรียนจนเสร็จสิ้นและผูสอนและนักเรียน

จะตองเปนผูตรวจแบบฝกหัดรวมกัน พรอมทั้งสรุปและประเมินผลและแกไขขอบกพรอง 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

2.1 ควรสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาอ่ืนๆ ของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบผลการเรียนรูระหวางการใชเอกสารประกอบการเรียน

การสอนกับสื่อการสอนประเภทอื่นๆ เชน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอนและวิธีการจัดการเรียนรูใน

แบบตาง ๆ 

 2.3  ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน  เชน ความสนใจในการเรียน เจตคติ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มเพ่ือการอาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E หาดัชนีประสิทธิผลการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2/1 แผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ

สะเต็มเพื่อการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) รวมกับการสอน 7E กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2/1 แผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประมาณราคางานโครงสราง (2106-2004) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบหลัง

เรียนประจําหนวยการเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และ 4) แบบประเมินความพึง

พอใจของนักเรียน การวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) และการทดสอบทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent 

group) ผลการวิจัย พบวา  

1. นักเรียนมีผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนนักเรียน รายวิชาประมาณราคางานโครงสราง

(2106-2004) หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีสําคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยที่ตั้งไวที่

ระดับนัยสําคัญ .05  

2. ดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีคาเทากับรอยละ 76.26

สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (X  = 4.69 , S.D. = 0.60) 
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สะเต็มเพ่ือการอาชีวศึกษา  

 

Abstract 

 This research is aimed to study learning achievement before and after learning 

management.  To find an index of the effectiveness of learning achievement 

development. And to evaluate the satisfaction of Certificate of Technical Vocation 

level students in class 2/1 of the construction department of Chanthaburi Technical 

College. by using the integrated learning process for vocational education (STEM for 

TVET)  together with 7E teaching management.  The sample group used in this 

research was the class 2/1 of the construction department of Chanthaburi Technical 

College that enrolled in the course of price estimation of structural work (2106-2004) 

in the first semester of the academic year 2018, in total 36 students. The tools used 

in the research consisted of 1) learning management plan 2) post-test unit 3) learning 

achievement test and 4) student satisfaction assessment form. From the research we 

found that 

 1. Students got an achievement of price estimation of structural work course 

( 2106-2004)  after studying higher than before studying, with statistical significance. 

According to the research hypothesis set at the significant level of .05. 

 2. Effectiveness of student achievement development index is equal to 76.26 

percent higher than the set criteria. 

 3. Students are satisfied with the teaching and learning management model. 

With the highest average in overall level (  = 4.69, S.D. = 0.60). 

  

Keywords : 7E Teaching Management, Integrated learning management process,  

 STEM for TVET, Achievement 
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บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 

จุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญามีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถดํารงตนใหอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เปนกําลังสําคัญสําหรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สงผลใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

เนนใหผูเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง เชน การคิดสรางสรรค การคิดแกไขปญหา การคดิ

แบบวิจารณญาณ เปนตน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือแสวงหาความรู แนวโนมการจัด

การศึกษาจึงจําเปนตองบูรณาการทั้งศาสตรตาง ๆ และบูรณาการการเรียนในหองเรียนและชีวิตจริง 

สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได โลกของสถานศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก

ในศตวรรษที่ 21 การใชเครื่องมือเพ่ือแสวงหาความรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาความรู ความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ไดตลอดเวลา ดังนั้นหนาที่ของผูสอนจึงเปล่ียนแปลงไปจากการยืนสอนหนาชั้น

เรียน มาเปนการกระตุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด ทําใหเกิดแนวความคิดตอการจัดการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย 

[1] แนวคิดในการจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 คือ 1) สอนนอยลงทําใหเรียนรูไดมากขึ้น 

(teach less , learn more) หมายถึง ครูใชวิธีสอนแบบบรรยายหรือครูคอยบอกเลาใหนอยลง แต

สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น 2) การเรียนรูโดยตรง (Active learning) โดยมุง

จัดการเรียนรูในลักษณะท่ีใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด โดยผานการศึกษา คนควา 

ทดลอง การลงมือปฏิบัติ คิด แกปญหา ริเร่ิมสรางสรรค ทํางานเปนกลุม สรปุเปนความรูและสามารถ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม [2] สะเต็มเพื่อการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) เปนการบูรณาการการ

ส อ น ใ น  4 ศ า ส ต ร คื อ  วิ ท ย า ศ า ส ต ร  (Science) เ ท ค โ น โ ล ยี  (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร(Engineering) และคณิตศาสตร(Mathematics) มาผสมผสานกันเพ่ือใหผูนําความรู

ทุกแขนงมาใชในการแกปญหา การคนควา และการพัฒนาสิ่งตางๆ ในสถานการณโลกปจจุบันซึ่งเปน

ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  

 [3] ประมาณราคางานโครงสราง (2106-2004) เปนรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ท่ีมีจุดประสงครายวิชา เพื่อใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจ

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคํานวณหาพ้ืนท่ี ปริมาตร การสํารวจหาปริมาณ การแยกรายการ

วัสดุงานกอสราง สามารถคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร สํารวจหาปริมาณ แยกรายการวัสดุ งานกอสราง 

ประมาณราคาจากขอมูลสถิติ งานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลังคา สามารถสรุปรายการ
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ประมาณราคาโครงสรางอาคารพักอาศัย และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ตรง

ตอเวลา และมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ โดยคําอธิบายรายวิชากําหนดไววา ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 

หลักการ วิธีการ การคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร การสํารวจหาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานกอสราง 

ประมาณราคา จากขอมูลสถิติ ราคาวัสดุ คาแรงของงานฐานราก เสา คาน พ้ืน บันได หลังคา บันทึก

สรปุรายการประมาณราคาโครงสรางอาคารพักอาศัย 

 จากสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวในชวง 2 ปยอนหลังพบวา ผลการ

เรียนเฉลี่ยของนักเรียนในภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2559 มีคาเทากับรอยละ 62.24 และในภาคเรียน

ที่ 1ปการศึกษา 2560 คาเทากับรอยละ 65.25 โดยที่ผานมาการจัดการเรียนการสอนวิชานี้เปนการ

สอนแบบบรรยายเนื้อหาและปฏิบัติ ผูเรียนจึงยังขาดความรู ความเขาใจและทักษะในการประมาณ

ราคางานโครงสรางผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการนํากระบวนการเรียนรู

แบบบูรณาการสะเต็มเพื่อการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) รวมกับการจัดการสอน 7E ในการ

จัดการเรียนการสอน จึงไดนําแนวคิดมาพัฒนาเปนแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการสะเต็มเพ่ือการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) รวมกับ

การจัดการสอน 7E 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการสะเต็มเพ่ือการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) รวมกับการจัดการสอน 7E 

 2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็ม

เพื่อการอาชีวศึกษา (STEM for TVET) รวมกับการจัดการสอน 7E 

  

สมมติฐานการวิจยั 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประมาณราคางานโครงสราง (2106-2004) ของนักเรียน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2/1 สาขาวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.  ดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2/1 สาขาวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีคามากกวา 0.50 
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 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2/1 สาขาวิชาชางกอสราง 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพ่ือการอาชีวศึกษา

รวมกับการสอน 7E คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2/1 แผนกชางกอสราง 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาประมาณราคางานโครงสราง ( 2106-2004) 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2561 จํานวน 36 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.  เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มเพื่อการอาชีวศึกษา 

(STEM for TVET) รวมกับการสอน 7E จํานวน 18 แผนการเรียน  

 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียน โดยแบบทดสอบทั้งสองเปนแบบทดสอบคูขนาน จํานวน 2 ฉบับ แบบปรนัยชนิด 4 

ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน จํานวน 100 ขอ 

 2.3  แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวยการเรียนทั้ง 11 หนวยการเรียน เปนแบบปรนัยชนิด 

4 ตัวเลือก กําหนดการใหคาคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน จํานวน 165 ขอ  

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิด STEM for 

TVET รวมกับการสอน 7E ตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตรวจสอบความรูเดิม  

2.  ขั้นเราความสนใจ   

3.  ขั้นสํารวจคนหา   

4.  ขั้นอธิบาย   

5.  ขั้นขยายความรู 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน  

2.  ดัชนปีระสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียนของนักเรยีน  

3.  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู   

     แบบบูรณาการ STEM เพ่ือการ 

   อาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  626



 
 

2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ ของ Likert (Likert Scale) จํานวน 25 ขอ  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1  ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ และอธิบายถึงบทบาท

หนาที่ของนักเรียนและผูวิจัย 

 3.2  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน เพ่ือวัดความรูพื้นฐานของ

นักเรียน 

 3.3  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ตลอดภาคการศึกษา 

โดยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเตรียมไว จนจบเนื้อหาตามหนวยการเรียนรู ใช

ระยะเวลาในการสอนสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 18 สัปดาห แลวใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย  

 3.4 นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห เพ่ือนําขอเสนอแนะไปเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 3.5  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูจนครบทุกหนวยการ

เรียนรูแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนของนักเรียน 

 3.6  ใหนักเรียนทําแบบประเมินความความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนจํานวน 25 ขอ

หลังจากนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูจนครบทุก

หนวยแลว 

 3.7  นําขอมูลที่ ไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ

ประเมินความความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ

ตาง ๆ 

4.  การวิเคราะหขอมลู 

 4.1 การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีวิธีการดังนี้ 

  4.1.1 หาคาเฉลี่ย (X ) รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 4.1.2  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนและหลัง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test 

dependent group) 

  4.1.3 วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการหาประสิทธิผลของแผนการสอนโดยใชการหาดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.)  
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 4.2 วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียน โดยคํานวณคาเฉลี่ย (X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยท่ีคํานวณ 5 ระดับ ดังนี้ 

[4] 

   คาเฉลี่ย  ความหมาย 

   4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก 

   2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 

   1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจนอย 

   1.00– 1.50 มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

การทดสอบ คะแนนเต็ม n X  ΣD 2ΣD  t 

กอนเรียน 100 36 22.42 
2130 130080 32.98* 

หลังเรียน 100 36 81.58 

n = 36    df = 35             t* .05  = 1.6896    * = มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรู    แบบบูรณาการ STEM เพื่อการอาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E รายวิชาประมาณ

ราคางานโครงสราง รหัสวิชา 2106-2004 กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.42 หลังเรียนมีคาเฉลี่ย

เทากับ 81.58 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อนําคะแนนไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

ตารางที่ 2 ผลการหาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม 

ผลรวมคะแนน คาดัชนี

ประสิทธิผล 

(E.I.) 
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

36 100 807 2937 0.7626 
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จากตารางที่  2 พบวา ผลคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาประมาณราคางาน

โครงสราง รหัสวิชา 2106-2004 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลรวมของการทดสอบกอนเรียนของ

นักเรียนจํานวน 36 คน เทากับ 807 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียนรวมของ

นักศึกษาทุกคน เทากับ 2,937 คะแนน คะแนนเต็มรวมของนักศึกษาทุกคน เทากับ 3,600 คะแนน 

เมื่อคํานวณคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.7626 หมายความวานักศึกษามีกาวหนาทางการเรียน

สูงขึ้นรอยละ 76.26  
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 

 องคประกอบ

การจัดการเรียนรู 
X  S.D. ระดับความพึง

พอใจ 

อันดับ 

ดานบทบาทผูสอน 4.47 0.65 มาก 5 

ดานบทบาทผูเรียน 4.76 0.62 มากท่ีสุด 2 

ดานวิธีการจัดการเรยีนรู 4.83 0.57 มากที่สุด 1 

ดานการวัดและประเมินผล 4.72 0.58 มากที่สุด 4 

ดานประโยชนที่ผูเรียนไดรบั 4.73 0.59 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ย 4.69 0.60 มากท่ีสุด  
  

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2/1 แผนกวิชาชางกอสราง 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพื่อการ

อาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E ในภาพรวมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.69 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในดาน

บทบาทผูเรียน ดานวิธีการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล และดานประโยชนท่ีผูเรียนไดรับ 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานวิธีการจัดการเรียนรู เปนลําดับที่  1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 ดานบทบาทผูเรียน เปนลําดับที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ เปนลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูอยูในระดบัมากที่สุด  
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังจัดการเรียนรู รายวิชาประมาณราคางานโครงสราง 

(2106-2004)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป ท่ี  2/1 แผนกวิชาชางกอสราง 

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนการสอน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพื่อการ

อาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนบูรณาการดานเนื้อหาวิชาเขา

รวมกันกับหลักการและทักษะกระบวนการคิด การออกแบบ และการแกปญหา สงเสริมใหนักเรียนได

เรียนรูและกอใหเกิดทักษะตาง ๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณหลากหลายที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวัน โดยผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามข้ันตอน ดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม 2) 

ขั้นเราความสนใจ 3) ขั้นสํารวจคนหา 4) ขั้นอธิบาย 5) ข้ันขยายความรู 6) ข้ันประเมินผล 7) ขั้นนํา

ความรูไปใช  ชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนเนื้อหารายวิชาจากการประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวันที่นักเรียนสนใจ สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหาวิชามากข้ึน สามารถนําความรูไปบูรณาการกับเนื้อหาสาระจากสาขาวิชา เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเขาดวยกัน  สอดคลองกับพรทิพย*ศิริภัทราชัย [5] ที่กลาวไววา

บทบาทของผูสอนสําหรับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Teach Less, Learn More) ที่กลาวไว

วาผูสอนควรเปลี่ยนเปนผูจัดการเรียนรู คือสอน หรือถายทอดความรู ขอมูลขาวสารใหนอยลง 

(Teach Less) แตใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองในการแสวงหาขอมูลความรู ทํากิจกรรม

ตางๆ เพ่ือคนพบองคความรูใหมากข้ึน รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของนงนุช เอกตระกูล [6] ที่ได

ศึกษาเร่ืองการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ STEM เพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (CPS) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 โรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการวิจัยสรุปไดวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education มีคะแนนสูง

กวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียนแบบการจัดการเรยีนรูแบบ STEM Education   

 2.  คาดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2/1 แผนกวิชาชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รายวิชาประมาณราคางาน

โครงสราง (2106-2004)  ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพื่อการอาชีวศึกษารวมกับ

การสอน 7E เทากับ 0.7626 ดังนั้นนักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 76.26 สูงกวาสมมติฐาน

ที่ตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอนที่กลาวเบื้องตน ผูเรียน

สามารถเขาไปสืบคนความรูจากตําราตาง ๆ หรือแหลงเรียนรูอื่น ๆ หรือจากเว็บไซตตาง ๆ ไดอยาง

กวางขวาง โดยผูสอนไดจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสืบคนเปนประจํา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองได ทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการคิด 

วิเคราะห ทักษะสรางสรรคหรือสรางนวัตกรรมใหม สงผลใหนักเรียนมีประสิทธิผลการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของพัทมน  นามปวน และคณะ 

[7] ที่ไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบ

สะเต็มศึกษา (STEM education) ของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผล

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองวัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษาเทากับ 

0.6655 ทําใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ  66.55 และสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐนันท ศรีพุทซา และคณะ [8] ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวม เร่ือง การสงตรวจพื้นฐานทางการแพทย สําหรับนักเรียนแพทย ชั้นปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวาคา

ดัชนีประสิทธิผลหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 0.6123 แสดงวานักเรียนมีความรู

เพิ่มขึ้น หรือคิดเปนรอยละ 61.23 

 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพื่อการ

อาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E วิชาประมาณราคางานโครงสราง (2106-2004) มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ

การจัดการเรียนรูดังกลาว เปนการจัดการเรียนรูท่ี เปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง 

และมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู ทุกข้ันตอน ซึ่งเมื่อครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนความรูระหวางเพ่ือน

นักเรียนดวยกัน จึงสงผลใหนักเรียนลดความกดดันในการเรียน และยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูตรงตามจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

เชน สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง การแกปญหา ทักษะความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร และการรวมมือการฝกปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยการบูรณาการความรูใหสอดคลองสามารถนํา

ความรูท่ีไปใชประโยชนจริงใน สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือซา [9] ท่ีไดพัฒนาผลการจัดการ

เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 

ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.  ขอเสนอแนะเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

     1.1 จากการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพ่ือการ

อาชีวศึกษารวมกับการสอน 7E รายวิชาประมาณราคางานโครงสราง (2106-2004) มีประสิทธิภาพ

สูงสามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และหากตองการใหแผนการจัดการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดตามเกณฑที่กําหนด สิ่งที่ครูผูสอน

ควรปฏิบัติกอนนําแผนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนตองทําความเขาใจเนื้อหา

และวิธีใชสื่อประกอบการสอนเปนอยางดี เพ่ือความสัมพันธของเนื้อหาและสื่อที่ใชในการจัดการเรียน

การสอน ครูผูสอนตองวางแผนในการใชระยะเวลา ใหผูเรียนไดฝกทักษะจากใบงาน ใบทดสอบ ให

เหมาะสม เมื่อจบภาคทฤษฎีแลวผูเรียนจะไดมีโอกาสนําความรูไปใชฝกปฏิบัติไดอยางถูกตอง          

1.2 ครูผูสอนควรวางแผนการจัดการเรียนรูอยางรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ การดําเนินการ

จัดการเรียนรูตามข้ันตอนที่วางแผนไว เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ครูผูสอนควรชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบทุกคร้ังในแตละหนวยการ

เรียนรู เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยใหนักเรียนมีอิสระดานการคิดภายใต

ขอบขายเนื้อหาวิชา โดยครูผูสอนมีหนาที่คอยชี้แนะใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

   2.1 ควรมีการออกแบบและสรางนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพ่ือการอาชีวศกึษารวมกับการสอน 7E ที่สรางขึ้น  

 2.2 ควรมีการนําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ STEM เพื่อการอาชีวศึกษารวมกับการ

สอน 7E ที่สรางข้ึน ขยายผลไปใชกับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 

2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน ที่สอนโดยใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ 

ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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 ผลการวิจัย พบวา 1) สื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมวิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ที่สรางข้ึนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 84.17/84.49 2) ความกาวหนา

ทางการเรียนของผูเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แล 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน 

การ สอนดวยชุดการสอนอยูในระดับมาก (  = 4.50)  

 

คําสําคัญ : สื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ , เทคโนโลยีความเปนจรงิเสรมิ AR ,อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

              และวงจร 

 

Abstract 

  The Purposes of this research were to 1)  find efficiency of the interactive 

learning using augmented reality technology in the electronic devices and circuits 

course with the set efficiency criteria of 80/ 80, 2)  study learning progress of 

vocational certificate students learning through AR and 3) assess students satisfaction 

toward, learning by interactive learning using augmented reality technology in 

electronic devices and circuits course. The sample group of the research were 18 

years 1 certificate students, majoring in Computer Technique, studying at Chonburi 

Technical College in the second semester of the academic year 2018. The tool used 

in the research were 5 units of the interactive learning using augmented reality 

technology in the electronic devices and circuits course Code (2 1 2 8 -1 0 0 4 ) , test, 

worksheets, and satisfaction questionnaires. 

 It was found that 1)  the interactive learning using augmented reality 

technology in the electronic devices and circuits course had the efficiency at 

84. 17/ 84. 49 2)  learning progress of the students in comparison of pre-test and                 

post-test score revealed that, the post-test score was higher than pre-test score with 

statistically significant at .01 level, and 3)  the satisfaction of the students toward, 

learning by the interactive learning using augmented reality technology in the 

electronic devices and circuits course was in high level (  = 4.50).  

 

Keywords : Interactive learning , augmented reality technology (AR), electronics and  

       Circuits 
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บทนํา 

  แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 มีพันธกิจเพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรู เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ โดยใน

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแข

งขันของประเทศ มีเปาหมายครอบคลุม การวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูด

านอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ  ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สําคัญ ไดแก จํานวน

โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่นําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม จํานวนบุคลากรอาชีวศึกษาดานการวิจัยและพัฒนา จํานวนนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ ที่ได รับการจดสิทธิบัตร  และจํานวนผลงานวิจัยที่ ได รับการตีพิมพ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ [1] 

  เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เปนเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual 

Reality: VR) ประเภทหนึ่ง โดยผูใชสามารถมองเห็นสภาพแวดลอมจริง และวัตถุเสมือนซอนทับ หรือ

ประกอบกับโลกจริง ดังนั้น เทคโนโลยีเสมือนจริงจะเพ่ิมเติมสภาพจริง มากกวาแทนที่โลกจรงิทั้งหมด 

[2] เปนรูปแบบของประสบการณในโลกแหงความเปนจริง (real world) ที่เพ่ิมเนื้อหาที่สรางขึ้นจาก

คอมพิวเตอร ซึ่งเช่ือมโยงไปสถานท่ี และ/หรือกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง เทคโนโลยีเสมือนจริงชวยให

เนื้อหาดิจิตอลผสมลงในการรบัรูของคนในโลกแหงความจริง [3]  

  แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหงความเปน

จริงและความเสมือนจริงเขาดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเชื่อมตอตาง  ๆ เชนเว็บแคม 

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของ ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร 

หนาจอโทรศัพทมือถือ บนเคร่ืองฉายภาพ หรือบนอุปกรณแสดงผลอื่น  ๆ  โดยภาพเสมือนจริงท่ี

ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันทีทั้งในลักษณะที่เปนภาพนิ่งสามมิติภาพเคลื่อนไหวหรือ

อาจจะเปนสื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่อแตละรูปแบบวาใหออกมาแบบใด [4]  ตลอด

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา เร่ิมมีการทดลองนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชทดลองทั้งโรงเรียนและ

ทางธุรกิจ ถึงแมมีไมมากเทาท่ีวิธีการศึกษาและการฝกอบรมดั้งเดิมก็ตามแตในปจจุบันความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีท่ีทําใหเทคโนโลยีเสมือนจริงไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม และอุปกรณที่ใชกับ

เทคโนโลยีเสมือนจริงมีขนาดเล็กกะทัดรัด เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล โทรศัพท เคล่ือนที่ และ

นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทําใหมีแนวโนมการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในดานการศึกษาและการฝกอบรม [5] ประกอบกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกลาว

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่  21  คอืสรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียน

การรับการสนับสนุนจากบุคลากร และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เก้ือหนุนเพื่อชวยใหการเรียนการ

สอนบรรลุผล 
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  ในการเรียนการสอนที่ผานมานั้นมักเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน พอสรุปเปน

ประเด็นไดดังนี้คือ 1) ในการเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร  ในเร่ืองการตรวจสอบอุปกรณสารกึ่งตัวนํา

เบื้องตน  ที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ผูเรียนยังขาดความเขาใจในเนื้อหาทฤษฎีท่ีคอนขาง

ซับซอนและเปนนามธรรม และขาดทักษะการปฏิบัติในการวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หลายๆ ชนิด  ซึ่งสงผลตอการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปใชในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ทํา

ใหเกิดความเสียหายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2) ในการสอนของครู  พบวาครูที่ทําการสอนสวนมาก

จะสอนในชั้นเรียนกับผูเรียนจํานวนมากพรอมกัน  โดยทําการสอนที่หนาชั้นเรียนโดยวิธีการสอนใน

ภาคทฤษฎีจะเปนการอธิบายเน้ือหา  มีสื่อการสอนเพียงสื่อสิ่งพิมพ  และแผนใสเทานั้น  และในการ

สอนภาคปฏิบัติจะใชการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ ในขณะที่ผูเรียนเปนผูฟงและปฏิบัติพรอมกันทั้งชั้น

เรียน  พบวาผูเรียนไมคอยมีสวนรวมในกิจกรรม  จึงมีผูเรียนจํานวนหนึ่งไมสามารถผานจุดประสงค

การเรียนที่กําหนดไว อันเปนอุปสรรคในการนําไปสูกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะและไม

สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติดวยตนเอง  3) พื้นฐานความรูของผูเรียนที่แตกตางกัน  ทําใหการ

เรียนการสอนบางครั้งจะตองใชการสอนทวนซํ้าอยูบอยคร้ัง  เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ  ซึ่งก็เปน

ผลกระทบตอเวลาที่จะเรียนในเรื่องถัดไป และ 4) ผูเรียนตองการบทเรียนที่มีลักษณะเรียนรูไดดวย

ตนเอง เพื่อสรางความเขาใจในเน้ือหาเพ่ิมเติม เพื่อชดเชยบทเรียนสวนที่ขาดหายไป จากการเรียน 

หรอืเพ่ือเปนการทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผานมาแลว 

   จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวของผูเรียน  สื่อที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการนําเสนอ

รูปแบบทักษะปฏิบัติ  จึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะสามารถทําใหเกิดความเขาใจในการเรียนปฏิบัติจาก

ผูสอนและการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งสื่อควรมีลักษณะนําเสนอที่สามารถเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง

ของการตรวจสอบอุปกรณสารก่ึงตัวนําเบื้องตนไดอยางชัดเจน  โดยใหความสําคัญในการเรียนรูดวย

ตนเอง ซึ่งคํานึงถึงความสามารถของผูเรียนแตละคนเปนสําคัญ  โดยผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจน

เกิดทักษะไดหลายวิธีการ เชน การติดตามผลการฝกของตนเองหรือทบทวนแกไขจุดบกพรองของ

ตนเองอันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูที่สามารถทําใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากในการเรียน

การสอน เปนตน 

  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเปนสถานศึกษา  ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชา

อุปกรณอิ เล็กทรอนิกส  (2128-1004) เปนวิชาท่ี จัดอยู ในหมวดวิชาชีพสาขา  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนวิชา 2 หนวยกิต จํานวน 4 ชั่วโมง  ซึ่งเปน

วิชาท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติอยูในรายวิชาเดียว  โดยแบงเปนทฤษฎี 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ในเน้ือหา
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ของวิชานี้ผูเรียนจะเรียนเกี่ยวกับการวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่เปนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ซึ่งการเรียนในสาขาวิชานี้ มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในดานความรู

ถึงหลักทฤษฎีและฝกปฏิบัติใหมีความสามารถนําไปใชไดจริง 

ดวยเหตุดังกลาวจึงเห็นถึงความเหมาะสมในการนําเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมนี้มาผลิตสื่อ

การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ใน

การแสดงภาพสามมิติในลักษณะทันที ซึ่งสามารถเรียนรูจากวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสรางความสนุก นาสนใจในการเรียน วิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร ใหมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

วิชา อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ” มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

วิชา อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ตามเกณฑ ประสิทธิภาพ 80/80  

  2) เพื่อศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 

สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีสอนโดยใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ

ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004)   

  3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรูแบบ

ปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรสื่อการเรียนรูแบบ

ปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบ

ปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร  

ตัวแปรตาม 

1) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู 

แบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริง

เสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  

2) ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรยีน  

3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรู

แบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริง

เสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 1 จํานวน  40 คน 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

          2. กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัยคือ นักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชาง

เทคนิคคอมพิวเตอร กลุม 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 18 คน 

โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการพัฒนาสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ไดแก 

 1. สื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเส ริม วิชา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  พุทธศักราช 2556 มีเนื้อหา

เก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  โดยมีคําอธิบายรายวิชา ครอบคลุม  ศึกษาและปฏิบัติ

เก่ียวกับโครงสรางของสารก่ึงตัวนําชนิดพี ชนิดเอ็น โครงสราง หลักการทํางาน สัญลักษณ ลักษณะ

สมบัติทางไฟฟาและการใหไบแอส การตอ การวัดและทดสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอรอุปกรณไทริ

สเตอร และอุปกรณเชื่อมโยงทางแสง การประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรเรียงกระแส

ดวยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันใหคงที่แบบตาง ๆ หรือวงจรอ่ืน ๆ การทําแผนวงจรพิมพ ประกอบ

และบัดกรอีุปกรณ ทดสอบและแกไขจุดบกพรอง  จํานวน 5 หนวย  ไดแก 

  หนวยที่ 1 ไดโอด 

  หนวยท่ี 2 ซีเนอรไดโอด 

  หนวยท่ี 3 ทรานซิสเตอร 

  หนวยท่ี 4 เอสซีอาร 

  หนวยท่ี 5 เฟต 

 ดังภาพประกอบตอไปนี้ 
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            ภาพท่ี 1 หนาเมนู                                ภาพที่ 2 หนาหนวยการเรียน 
 

                               
       ภาพท่ี 3 หนวยที่ 1 ไดโอด     ภาพที่ 4 หนวยที่ 2 ซเีนอรไดโอด 
 

                                 
    ภาพท่ี 5 หนวยที่ 3 ทรานซิสเตอร                        ภาพท่ี 6 หนวยที่ 4 เอสซีอาร 
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ภาพที่ 7 หนวยที่ 5 เฟต 

  2. แบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวน 10 ขอ 

  3. ใบงาน จํานวน  5  ใบงาน 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบงเปน 4 ดาน  จํานวน  15  ขอ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

วิชา อุปกรณอิ เล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ไปทดลองสอนกับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปการศึกษา 2560 ซึ่งการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน คือ 

การทดลองแบบเดี่ยว  การทดลองแบบกลุม และการนําไปใชกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดอธิบายขั้นตอน 

ชี้แจงวัตถุประสงคใหกลุมทดลอง จากน้ันดําเนินการทดลองใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ตามขั้นตอน ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ในการใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004)  

 1.1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ผู วิจัยไดนําสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ไปทดลองกับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยคละเด็กเกง ปานกลาง ออน และเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
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 1.2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม  ผูวิจัยไดนําสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ไปทดลองกับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน  โดยคละเด็กเกง 2 คน ปานกลาง  2 คน  และออน 2 คน 

และเก็บรวบรวมขอมูล ปรับปรุงแกไขและคํานวณหาประสิทธิภาพ E1/E2  เทากับ 71.49/72.51  ซึ่ง

ยังไมไดประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีวางไว  

 1.3  การนําไปใชกับกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดนําสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ไปทดลองกับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร กลุม 1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 18 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  และ

เก็บรวบรวมขอมูลตอไป    

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ตามเกณฑ ประสิทธิภาพ 80/80 โดยใชสูตร 

E1/E2   

2. ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1

สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีสอนโดยใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ

ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) โดยใชคาสถิติ 

ไดแก การทดสอบคาที (t-test) คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ

ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004)  ไดแก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากแบบสอบถาม ตาม

แนวคิดของจอหน ดับบลิว เบสท และ เจมส และเจมส วี คาหน [5] และการหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอการใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค  [6] 
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ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริง

เสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนกิสและวงจร (2128-1004) ตามเกณฑ ประสิทธิภาพ 80/80  

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพในแตละเร่ืองของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี

จํานวนนักเรียน 

(  18 คน) 

คะแนน 

ทําแบบฝกหัด 

(E1) รอยละ 

คะแนน 

ทดสอบหลังเรียน 

(E2) รอยละ 

E1 / E2 

หนวยท่ี  1 83.79 84.57 83.79/84.57 

หนวยท่ี  2 85.48 84.51 85.48/84.51 

หนวยท่ี  3 82.58 83.78 82.58/83.78 

หนวยท่ี  4 85.53 84.81 85.53/84.81 

หนวยท่ี  5 83.45 84.79 83.45/84.79 

เฉลี่ยทุกเร่ือง 84.17 84.49 84.17/84.49 

จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนทําคะแนนแบบฝกหัด  ในเร่ืองที่  1 ไดคะแนนแบบฝกหัดเฉลี่ย

รอยละ  83.79 คะแนนทดสอบหลังเรียน  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.57 เรื่องที่ 2 ไดคะแนน

แบบฝกหัดเฉลี่ยรอยละ  85.48 คะแนนทดสอบหลังเรียน  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  84.51 เรื่องที่  3 

ไดคะแนนแบบฝกหัดเฉลี่ยรอยละ 82.58 คะแนนทดสอบหลังเรียน  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.78 

เรื่องที่  4 ไดคะแนนแบบฝกหัดเฉลี่ยรอยละ  85.53 คะแนนทดสอบหลังเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  

84.81 เรื่องที่  5 ไดคะแนนแบบฝกหัดเฉลี่ยรอยละ  83.45 คะแนนทดสอบหลังเรยีน ไดคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 84.79 เฉลี่ยทุกเร่ืองของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ไดคะแนนแบบฝกหัด 84.17 คะแนนทดสอบหลังเรียน ไดคะแนน

เฉลี่ยรอยละ  84.49 

     ดังนั้น  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท้ัง 5 เรื่อง มีคาเทากับ 84.17/84.49

เปนไปตามประสิทธิภาพที่กําหนด  80/80 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีสอนโดยใชสื่อการเรียนรูแบบ

ปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) 

  

ตารางที่  2 แสดงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรยีนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) สําหรับนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 

สื่อการเรียนรูแบบ

ปฏิสัมพันธ 

(AR) 

คะแนนเฉลี่ย 

กอนเรียน 

                 S.D.       

คะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียน  

                 S.D. 

 

t - test 

 

หนวยที่  1 3.57 0.51 8.36 0.56 16.25* 

หนวยที่  2 4.03 0.45 8.57 0.79 16.98* 

หนวยที่  3 3.89 0.61 8.32 0.67 14.27* 

หนวยที่  4 4.29 0.74 8.43 0.71 17.29* 

หนวยที่  5 3.82 0.65 8.46 0.74 17.31* 

เฉลี่ยทุกเรื่อง 3.92 0.59 8.43 0.69 16.42* 

*  p <  .01 t  (.01 , df 18) =  2.763 

  จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียนของนักเรียนที่

เรียนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 5 เร่ือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรู

แบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนกิสและวงจร (2128-

1004)  
 

ตารางที่  3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ

ดวยเทคโนโลยีความเปนจรงิเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) 

ที่ รายการแสดงความคดิเห็น   S.D. แปลความหมาย 

1 ดานความนาสนใจ    

 1.1 สื่อการเรียนรูมีความทันสมัย 4.39 0.57 พึงพอใจมาก 

 1.2 สื่อการเรียนรูมีความนาสนใจ 4.43 0.57 พึงพอใจมาก 

 1.3 สื่อการเรียนรูสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน 4.36 0.62 พึงพอใจมาก 

 1.4 สื่อการเรียนรูทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย 4.50 0.58 พึงพอใจมาก 

 1.5 สื่อการเรียนรูกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตรง   

     ตามพหุปญญาของนักเรียน 

4.75 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

2 ดานเนื้อหา    

 2.1 ความชัดเจนในการนําเสนอ และอธิบายเนื้อหา 4.68 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

 2.2 การเรียบเรียงเนื้อหาที่เขาใจงาย 4.12 0.13 พึงพอใจมาก 

 2.3 ความเหมาะสมของเน้ือหา 4.46 0.58 พึงพอใจมาก 

3 ดานรปูภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิค 

การนาํเสนอ 

   

 3.1 ความสวยงามของฉาก และภาพที่ใชในการนําเสนอ 4.61 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

 3.2 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.75 0.44 พึงพอใจมาก 

 3.3 ความถูกตอง ชัดเจน ของภาษา 4.50 0.58 พึงพอใจมาก 

 3.4 ความนาสนใจของเทคนิคที่ใชในการนําเสนอ 4.39 0.57 พึงพอใจมาก 

4 ภาพรวมของส่ือ    

 4.1 ความเหมาะสมในการใชเปนสื่อในการเรียนรู 4.45 0.42 พึงพอใจมาก 

 4.2 เปนสื่อที่นักเรียนสามารถใชศึกษาดวยตนเอง 4.51 0.63 พึงพอใจมากที่สุด 

 4.3 ความสะดวกในการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นสื่อการ

เรยีนรูสําหรบัการใชงาน 

4.62 0.55 พึงพอใจมากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.50 0.51 พึงพอใจมาก 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  645



จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรู

แบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-

1004) ทั้ง 5 เร่ือง  มีความเห็นโดยเฉลี่ยในระดับพึงพอใจมาก (  =  4.50 )  

การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004)  เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว โดยมีประสิทธิภาพ

เฉลี่ยท้ัง 5 เร่ือง เทากับ 84.17/84.49  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว  ทั้งนี้เพราะสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจรดังกลาว ไดดําเนินการสรางตามหลักการวิจัยและพัฒนา โดยมีการวางแผน 

การเตรียมการทดลอง ตามลําดับขั้นตอนการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง

ตางๆ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้งทางดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่ง

ขั้นตอนดังกลาวคือ กําหนด รวบรวม วางแผน การออกแบบ ทดลอง ปรับปรุง และการนําไปใช  โดย

ใชหลักการสรางที่มีการวางแผนเปนอยางดี  มีความชัดเจนในการแนะนําเกี่ยวกับการใชบทเรียน  

ครอบคลุมเนื้อหาของบทเรียน  สอดคลองกับจุดประสงครายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 

2. ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

ชางเทคนิคคอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่สอนโดยใชสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2128-1004) ทั้ง 5 เร่ือง คือ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน  โดยการทดสอบคาที  t-test พบวาไดคา t เฉลี่ยทั้ง 5 

เรื่องเทากับ 16.42 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยนักเรยีนมีคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 5 เรื่อง ซึ่งแสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนกวา

กอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะนักเรียนไดปฏิสัมพันธกับบทเรียนตลอดเวลามีการใหขอมูลยอนกลับ ทําให

นักเรียนสามารถเรียนรูจากบทเรียนไดดวยตนเอง  ดังนั้นการออกแบบบทเรียนจึงไดออกแบบสิ่งเราท่ี

เหมาะสมกับนักเรียน โดยคํานึงถึงคุณลักษณะดานตางๆ ของนักเรียนดวยการออกแบบบทเรียนใหมี

แบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน  เพ่ือใหเกิดทักษะและจดจําไดดี   

3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการสอนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  มีความพึงพอใจในภาพรวมของ

นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร  ทั้ง 5 หนวย มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับพึงพอใจมาก (  =  4.50 ) 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเน่ืองมาจากเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสามารถนํามาใช

กับการเรยีนการสอนแบบปกติแบบเผชิญหนา ในลักษณะรวมกันเรียนรูในหองเรียน  นักเรียนจะไดใช
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กระบวนการคิด การใชภาษาพูด ภาษาทาทาง หรือการสื่อสารอ่ืนๆ นํามาใชในการเรียนรู และเปด

โอกาสใหสามารถใชการรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเปนธรรมชาติมากข้ึน ดวยการเรียนรูที่

เพิ่มพ้ืนที่การเรียนรูทางกายภาพในรูปแบบสามมิติของนักเรียนรวมกันและสรางรูปแบบการ

ตอบสนองและปฏิสัมพันธที่แปลกใหมรวมกันได  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. นักเรียนควรมีความสามารถดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและมีสมารทโฟน ซึ่งจะชวยให

สามารถเรียนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร ไดอยางเต็มท่ี 

2. การเรียนดวยสื่อการเรียนรูแบบปฏิสัมพันธดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม วิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร นักเรียนจะตองมีความซื่อสัตย และรับผิดชอบในการศึกษาบทเรียน

ดวยตนเอง  ดังนั้นควรมกีารปลูกฝงคุณธรรมดานนี้ใหกับนักเรียน 

3. ควรใหนักเรียนมีเวลาเรียนมากพอตามความสามารถของนักเรียนแตละคนและไมจํากัด

เวลาในการเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดรับผลประโยชนสูงสุด 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งคือ ผูอํานวยการ  

รองผูอํานวยการ และนักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยในคร้ังนี้ 
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การพัฒนาชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 สําหรับนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE FOR ELECTRONICS 

DEVICES AND CIRCUITS COURSE, COURSE CODE 2104-2102, VOCATIONAL 

CERTIFICATE COURSE 2556 B.E. FOR VOCATIONAL CERTIFICATE 

STUDENTS MAJORING IN ELECTRICAL POWER 

สมพร  บุญริน ¹ 

SOMPORN BOONRIN ¹ 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัต ถุประสงคเพื่อ 1) หาประสิท ธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร ตามเกณฑ ประสิทธิภาพ 80/80 2) ศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

ที่สอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอการจัดการสอนดวยชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร กลุมตัวอยางท่ีใชในวิจัย 

คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย คือ ชุดการสอน 

วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 จํานวน 16 หนวย แบบทดสอบ ใบงาน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

¹ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

¹ Chonburi Technical College 

*Corresponding Author, E-mail : e27asy@gmail.com

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  648



ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ที่สรางข้ึนมีคุณภาพ 

อยูในระดับดีมาก(  = 4.83) ชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร มีประสิทธิภาพ

81.78/84.77 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80 ที่ตั้ งไว 2) ความกาวหนาทางการเรียน 

ของผูเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวย 

ชุดการสอนอยูในระดับมาก (  = 4.40)  

คําสําคัญ : ชุดการสอน, อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ประสิทธิภาพ 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to find efficiency of an instructional 

package for electronics devices and circuits course with an efficiency criteria of 80/80, 

2) to study learning development of vocational certificate students grade 1, majoring

in electrical power, studying in Chonburi Technical College, and 3) to study students 

satisfaction toward learning by instructional package for electronics devices and 

circuits. The samples in the research were 22 vocational certificate students grade 1, 

majoring in electrical power, studying at Chonburi Technical College in the first 

semester of the academic year 2017. The tool used in the research were 16 Units of 

the instructional package for electronics devices and circuits from Course Code 2104-

2102, test, worksheet, and satisfaction surveys. 

The research found that 1) the instructional package for electronics devices 

and circuits was an excellent level (  =  4.83), it had efficiency at 81.78/84.77 that 

was higher than the efficiency criteria of 80/ 80, 2)  learning development of the 

students from pre-test and post-test before and after use of the instructional 

package for electronics devices and circuits showed  that  the post-test score was 

higher than pre-test score with statistically significant at . 05 level, and 3)  the 

satisfaction of the students toward learning by the instructional package for 

electronics devices and circuits was in the high level (  = 4.40)  

Keywords : instructional package, electronics devices and circuits 
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บทนํา 

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือการเตรียมความพรอมของคน ตองทําใหเปนคนรักที่จะ

เรียน มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศดัง

ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545,2553) มาตรา 6 การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ

ดังตอไปนี้ [1] 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมา

ใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทํา

เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน

รวมท้ังปลูกฝง คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย

ความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา

ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

ในมาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมใหผูสอน

สามารถวิจัยเพื่ อพัฒนาการเรียนรูที่ เหมาะสมกับผู เรียนในแตละระดับการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายใหสถานศึกษาสงเสริมใหมี การวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรียนรู

โดยจัดการเรียนรูตามหลักสูตรใหมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความถนัด ความ

สนใจ และความตองการของผูเรียน ใหครูผูสอนนํากระบวนการวิจัย มาผสมผสานหรือบูรณาการ ใน

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและศักยภาพ ของผูเรียน รวมทั้งใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

มีขั้นตอนการปฏิบัติ เร่ิมตั้งแตการวิเคราะหปญหาการวางแผน แกปญหา หรือพัฒนาการดําเนินการ

แกปญหา หรือพัฒนาการเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผล การแกปญหา หรือพัฒนาการรายงานผล

การเรียนรู  และการนําผลไปประยุกตใช   
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พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ 

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา

ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได [2] 

วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร เปนรายวิชากลุมทักษะวิชาชีพเลือก ในการจัดการเรียนการ

สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง ที่ มี

จุดประสงคใหผูเรียน รูเขาใจ โครงสราง การทํางานและลักษณะสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

มีทักษะการอานสัญลักษณ การตอ การวัดและทดสอบ วงจรอิเล็กทรอนิกส  มีทักษะเกี่ยวกับการทําแผน

ลายวงจรพิมพ ประกอบ บัดกรีอุปกรณ แกไขจุดบกพรองของวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ [3] 

จากประสบการณที่ผูวิจัยไดทําการสอนในรายวิชาดังกลาวมามากกวา 10 ป พอที่จะสรุป

ปญหาของกระบวนการเรียนรูวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรไดดังนี้ 

ปญหาที่เกิดจากผูเรียน 

ดานพุทธิพิสัย พบวา (1) ผูเรียนไมมีใบความรูที่จะใชประกอบการเรียนที่ครอบคลุม

คําอธิบายรายวิชาที่ผูสอนไดแบงหนวยการเรียนตามคําอธิบายของหลักสูตร (2) ขาดสื่อการเรียนการ

สอนที่จะทําใหผูเรียนมีทักษะดานความรูความเขาใจ เปนผลใหไมประสบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ดานทักษะพิสัย พบวา (1) ผูเรียนไมมีใบงานแนวทางในการฝกปฏิบัติ (2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดานทักษะมีนอยกอใหเกิดผลเสียในการประกอบอาชีพ 

ดานจิตพิสัย พบวา (1) ผูเรียนขาดความรับผิดชอบดานการปฏิบัติงาน (2) ขาดความความ

มีวินัยในการทํางาน (3) ขาดความสนใจใฝรู (4) ขาดการพ่ึงตนเอง 

ปญหาที่เกิดจากผูสอน 

นอกจากปญหาของกระบวนการเรียนรูวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรจะเกิดกับ

ผูเรียนแลว ทางดานผูสอนเองก็ประสบปญหาดวยเชนกัน คือ (1) ขาดแผนการจัดการเรียนรูท่ี

ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร (2) ขาดสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ   

วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร เปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับงานอิเล็กทรอนิกสเพียงวิชา

เดียวที่เรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  และเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนวิชาอื่น ดังนั้นจึงตองใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูท่ีดี อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีตองจัดการศึกษา

เพื่อเตรียมความพรอมใหสอดรับกับ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ในบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
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จากปญหาดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีแนวโนมอยูในระดับท่ีต่ํา  ทํา

ใหผูรายงานในฐานะผูสอนไดเล็งเห็นความสําคัญดานปจจัยตาง ๆ ที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพท่ี

สูงข้ึน เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถทั้งดานพุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัย และดานจิตพิสัย ตลอดจนนํา

ความรู ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง โดยท่ีผูสอนใชกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามจุดประสงครายวิชา ผูรายงานในฐานะครูผูสอน สาขาวิชาชางไฟฟา

กําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ีจึงไดศึกษาหาแนวทางและพัฒนาชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร รหัสวิชา 2104-2102 พรอมกับเผยแพรใหแกครูผูสอนในรายวิชาเดียวกัน กับสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาที่จะนําขอมูลมาพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหผล

การพัฒนาผูเรียนมีความกาวหนาและเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร ผูวิจัยจึงไดศึกษาและ

วิเคราะหและจัดทํารายงาน การพัฒนาผูเรียนที่ใชชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ดาน

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมทั้งรายงานผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุด

การสอน จากผูเชี่ยวชาญและผูเรียนที่ใชชุดการสอนดังกลาว เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ตามเกณฑ

ประสิทธิภาพ 80/80 

2) เพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1

กลุม 1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ท่ีสอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร  

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 กลุม 1

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร [4] 

สมมติฐาน 

1) ชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 

2) ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 กลุม 1

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่สอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และวงจร รหัสวิชา 2104-2102 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากร

คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

วงจร รหัสวิชา 2104-2102 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2) กลุมตัวอยาง

คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 กลุม  1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลั ง 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-

2102 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน โดยวิธีการการสุมตัวอยาง แบบ กลุม 

cluster sampling 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 

1) ชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 จํานวน 16 หนวย

ชุดการสอน วิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร (2104-2102) ใชประกอบกิจกรรมการ

เรียนการสอน ประกอบดวย คําแนะนําสําหรับครูผูสอน  แผนการสอน แบบทดสอบกอนเรียน เฉลย

แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู  บทนําเสนอดวยคอมพิวเตอร (Power Point)  โปรแกรม 

Proteus จําลองการทํางานของวงจร  e-book  แบบฝกหัด เฉลยแบบฝกหัด  ใบงาน เฉลยใบงาน  

แบบประเมินผลการปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  การประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  แบบบันทึกคะแนนสรุปผลการประเมิน   

2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบคูขนาน รวมทุกหนวย 320 ขอ

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 100 ขอ

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดการสอนวิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 เปนแบบมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ 

จํานวน 13 ขอ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ชวงเวลาท่ีใชหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 

2104-2102 ผูศึกษาไดทําการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2560 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูล ดังนี้ 

1) คะแนนจากการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน

2) คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

3) เก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนโดย

ใชชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 

การวิเคราะหขอมูล 

1) รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแตละชุดการสอนเพ่ือหา

ความกาวหนาของการเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test)  

2) รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนและคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร โดย

หาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแตละหนวย และคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามสูตร E1/E2      
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3) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดการสอนวิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัย 

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน

การทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ผูวิจัยไดนํา

ชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ดังกลาวทดลองกับกลุมตัวอยาง แลวทําการวัด

ความรูจากแบบทดสอบหลังเรียน 16 หนวย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการการ

วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  

คะแนน คะแนนเต็ม %คะแนนคาเฉลี่ย 

แบบทดสอบหลังเรียน (E1) 160 81.78 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 100 84.77 

จากตารางท่ี 1 พบวารอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีผูเรียนไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน

เทากับ 81.78 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เทากับ 84.77 แสดงวาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 

2104-2102 ที่ผูรายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.78/84.77 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

80/80 ท่ีกําหนด 

2) ผลการศกึษาความกาวหนาทางการเรียนของผูเรยีน ที่สอนโดยใชชุดการสอน

ผูศึกษาไดวิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน โดยการ

ทดสอบคาที (t-test) ครอบคลุมการวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนทั้งรายวิชา ผลผลการ

วิเคราะหดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติในการ

ทดสอบเปรยีบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนของผูเรียน 

Mean S.D. 
คาเฉล่ียของ

ผลตาง

S.D. 

คาเฉลี่ยผลตาง
t df Sig  

1 tailed 

กอนเรียน 52.05 12.307 
79.05 11.574 31.299* 20 0.000 

หลังเรียน 131.05 2.479 
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จากตารางที่ 2 พบวา  การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ย = 52.05

คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย  = 131.05 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบทั้ง

สองครั้ง พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดการสอน

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการสอนโดยใชชุดการสอนวิชา

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว ผูศึกษาได

รวบรวมแบบสอบถามของผูเรียนนํามาวิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) แลวแปลผล ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเรยีนที่มีตอคุณภาพของการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณ      

  อิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 

รายการประเมิน S.D. คุณภาพ 

1. ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.55 0.912 มากสุด 

2. การเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก 4.36 0.658 มาก 

3. ความยากงายของบทเรียนเหมาะสมกับผูเรยีน 3.95 0.722 มาก 

4. แบบฝกหัดในบทเรียนชวยเสริมใหเกิดการเรียนรู 4.41 0.666 มาก 

5. แบบทดสอบสอดคลองกับจุดประสงค 4.55 0.510 มากสุด 

6. ความรูในบทเรียนมีประโยชนตอผูเรียน 4.45 0.739 มาก 

7. ใบงานแสดงข้ันตอนชัดเจนและปฏิบัติไดจริง 4.27 0.827 มาก 

8. ตัวอักษรในบทเรียนเหมาะสมกับผูเรยีน 4.73 0.456 มากสุด 

9. รูปภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อเร่ือง 4.86 0.351 มากสุด 

10. สื่อการสอนมีการใชสีสันท่ีเหมาะสม ดึงดูดความสนใจ 4.55 0.596 มากสุด 

11. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 4.32 0.646 มาก 

12. ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ 4.36 0.658 มาก 

13. ระยะเวลาที่ใชในการเรียนเหมาะสม 3.91 0.684 มาก 

เฉลี่ยรวม 

4.40 0.484161 

มาก 

จากตารางที่ 3 ผูเรียนสวนใหญมีมีความพึงพอใจของการสอนโดยชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร รหัสวิชา 2104-2102 รวมในทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

(X =4.40 (S.D.=0.484) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ที่

ผูวิจัยไดสรางขึ้นมา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 

หนวย มีประสิทธิภาพเทากับ  81.78 /84.77 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวคือ  80/80  ในชุด

การสอนในแตละหนวยจะมีใบความรูที่ ประกอบดวยเนื้อหาที่ครอบคลุมคาอธิบายรายวิชา ใช

ภาพประกอบเนื้อหาในทุก ๆ หัวขอ มีการใชภาพอธิบายเนื้อหาในสวนที่ เปนนามธรรมใหเกิดเปน

รูปธรรม ทาใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น ในสวนของใบงานจะเนนใหผูเรียนใหเกิดทักษะในเน้ือหาแต

ละหัวขอ และฝกใหผูเรียนไดสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานรายวิชา รวมทั้งมีกิจกรรม ใหผูเรียนไดทบทวน

เนื้อหาผาน e-book  และมีการมอบหมายงานใหผูเรยีนไดไปคนหาความรูและทบทวนความรูของตนเอง 

ทั้งหมดนี้จึงทาใหผูเรียนไดเกิดความรู ทักษะ และกิจนิสัยตามจุดประสงครายวิชา และเมื่อผูเรียนไดทา

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนท่ีสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรศักดิ์ บุญเพชร ที่ไดสราง

และทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบบูรณาการ เร่ืองหลักการทางานของเซนเซอรและการใช

งาน วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพท่ี

กําหนด คือ 83.27/ 83.28 [5] 

2) ผลการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน ตามกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 หนวยการเรียน ทุกหนวยการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน พบวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งแสดงวานักเรียนมี ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนกวากอนเรียน ทั้งนี้เปนเพราะครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนไดศึกษา

เนื้อหาไดโดยตรงจากครูผูสอน หรืออานเสริมจาก e-book มีใบงานใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ และ

แบบฝกหัดฝกระหวางเรียน  เพื่อใหเกิดทักษะและจดจําไดดี สอดคลองกับการนําเสนอความแตกตาง

ระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธใหผลยอนกลับ ท่ีมุงการเรียนเปนรายบุคคล ตามความสนใจ และ

ความสามารถ  ถึงแมวาผูเรียนมีพื้นฐานในการเรียนต่ํา ก็สามารถทําแบบทดสอบไดดี สอดคลองกับ นวล

จิตต เชาวกีรติพงศ ที่กลาวไววา ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตองทําให

ผูเรียนเรียนรูตามวัตถุประสงคของการสอนโดยผูสอนตองออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

คํานึงถึงยุทธศาสตรการสอนที่จะนํามาใชแลวเกิดผลในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยางไดผล 

[6] 

3) ความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและวงจร ผูเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชชุดการสอนวิชาอุปกรณ

อิ เล็กทรอนิกสและวงจร โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจของผู เรียนในระดับมาก (X =4.40 

(S.D.=0.484) เนื่องมาจากการเรียนโดยใชใชชุดการสอนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามความถนัด 
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ความสามารถของผูเรียน และเนื้อหาสามารถดึงดูดความสนใจ ตลอดจนชวยเสริมความรูกอนและหลัง

การสอน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การสรางและพัฒนาชุดการสอนวิชาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

1) ครูผูสอนควรมีการจัดเตรียมแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนา

เสมอ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการศึกษา 

2) ควรจัดกลุมผูเรียนใหมีท้ังคนเกง ปานกลางและออน เพ่ือใหเกิดการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันในขณะทําแบบฝกหัด 

3) ครูผูสอนตองเตรียมสื่อการเรียนการสอน ในดาน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน

เครื่องมือและอุปกรณ ใหพรอมกอนทําการสอนเสมอ รวมถึงระบบเครือขาย WIFI สําหรับเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1) ควรศึกษารูปแบบการสอนโดยใชชุดการสอนแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับใชให

เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับความรูของผูเรียน 

2) ควรใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น

เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหกับผูเรยีนตอไป 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการศกึษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR FURTHER STUDY IN BACHELOR DEGREE 

OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ACCOUNTING (CONTINUING PROGRAM) 

 THONBURI COMMERCIAL COLLEGE. 

นพพล  พุมพวง1  กฤตนภา  อารมยดี2 

Noppon  Poompuang1  Kritnapa  Aromdee2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความตองการศึกษาตอระดับปรญิญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ 2) ปจจัยที่มีผลตอความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสู งปที่  2 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถามประเมินความตองการของนักศึกษา ที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในดานตาง ๆ ไดแกดาน

ผลิตภัณฑและบริการทางวิชาการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานครูผูสอนสาขาวิชา

การบัญชี และดานเจตคติตอการเรียนและศึกษาตอในสาขาวิชาการบัญชี สถิติที่ใช คอื รอยละ และคาเฉลี่ย 

ผลการวิจัย พบวา ความตองการของนักศึกษาที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในภาพรวมพบวา

นักศึกษามีความตองการศึกษาตอพรอมกับทํางานไปดวยอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยท่ีมีผลตอความ

ตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ไดแก ดานเจตคติตอการเรียนและศึกษาตอในสาขาวิชาการ

บัญชี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย เทากับ 3.79) ดานครูผูสอนสาขาวิชาการบัญชี อยูในระดับปานกลาง

(คาเฉลี่ย เทากับ 3.48) ดานราคา อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย เทากับ 3.35) ดานผลิตภัณฑและ

บริการทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย เทากับ 3.29) ดานสถานที่ อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย เทากับ 3.25) และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย เทากับ 2.99) 

คําสําคญั : ปจจัย, ปริญญาตรี, เทคโนโลยีบัณฑิต, การบัญชี 

1 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study the demand for further study 

in bachelor degree of Technology Program in Accounting ( Continuing Program) , 

Thonburi Commercial College, and 2) study the factors that affected the need for 

further study Bachelor degree. The sample group were 70 diploma level students in 

the second year of the accounting department. Tools used for data collection was a 

questionnaire  assessing student needs for further study in undergraduate 

Technology Program in Accounting ( Continuing Program) , Thonburi Commercial 

College in various factors, including academic products and services, price, location, 

marketing promotion, accounting teachers and attitude towards learning and further 

study in the accounting field. Statistics used were percentage and mean. 
 

 It was fourd that the demand of students who want to study in bachelor 

degree of Technology Program in Accounting ( Continuing Program) , Thonburi 

Commercial College, in the overall, was in the highest demand for study and work. In 

consideration of factor with the most efeet to further study, it revealed that attitude 

towards learning and further study in the accounting field was in high level ( = 3.79) 

The factor in moderate demand is accounting teachers ( = 3.48), followed by The 

price ( = 3.35),  Academic products and services ( = 3.29), The place ( = 3.25)  and 

marketing promotion ( = 2.99) respectively. 
 

Keyword :  factors, bachelor degree, B.A. in Technology, accounting 

 

บทนํา 

 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ มี

คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวันในสังคมไดอยางมีความสุข พรอมทั้งสราง

โอกาสใหกับคนและสังคม สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (หนังสือราช

กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 116 ตอนที่ 74 ก ป 2542) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษา 

และ สนับสนุนใหประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือไดนําความรู ความสามารถที่ไดรับไปพัฒนา

ตนเองสังคมและประเทศชาตไิดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การศึกษาวิชาชีพทางการบัญชี มีความสําคัญตอธุรกิจทั้งภายในและตางประเทศ เนื่องจาก

งานดานบัญชีเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและแสดงถึง
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ฐานะทางการเงินของกิจการ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา

องคกรใหดําเนินไปอยางมีประสิทธ์ิ สงผลใหนักบัญชีเปนผูที่มีบทบาทความสําคัญและเปนที่ตองการ

ของตลาดแรงงาน ประกอบกับไดมีการยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีใหเปนองคกรอิสระและมี

ความสําคัญในระดับสากล ทําใหมีผูสนใจเขาศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีเปนจํานวนมาก โดยรัฐบาล

ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาอยางเต็มท่ี และมีสถานศึกษาตางๆ เปดสอนสาขา

การบัญชีทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) จนถึง

ระดับปริญญาตรี และระดับท่ีสูงขึ้น จากการที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ไดกําหนดเงื่อนไข

ของการเปนผูทําบัญชีเกี่ยวกับคุณสมบัติและวุฒิทางการศึกษาไววา ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีทางการบัญชีสามารถทําบัญชีไดทุกขนาดของธุรกิจ สงผลทําใหผูสําเร็จการศึกษาขา

วิชาการบัญชีและผูทําบัญชีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวามี

มูลเหตุอะไรที่นักศึกษาใชประกอบการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีที่

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เพ่ือไดทราบระดับความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอความตองการศึกษาตอ

ในระดับ ปวส. และเพ่ือประโยชนตอสถานศึกษาในการนําผลท่ีไดไปเปนแนวทางวางแผนจัด

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธเพื่อแนะแนว

การศึกษาตอใหสอดคลองกับความตองการศึกษาตอของนักเรียน นักศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  ตัวแปรอิสระ  คือ  องคประกอบของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจศึกษาตอดานตางๆ คือ ดานผลิตภัณฑและบริการทางวิชาการ ดานราคา ดานสถานที่ ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานครูผูสอนสาขาวิชาการบัญชี และดานเจตคติตอการเรียนบัญชี  และตัว

แปรตาม  คือ  การตดัสินใจของนักศึกษาระดับ ปวส.2  สาขาวิชาการบัญชี 

แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวของ 

1. ความหมายของความคาดหวัง

2. ประเภทของความคาดหวัง

3. พลังของความคาดหวัง

4. พัฒนาการของความคาดหวัง
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 5. องคประกอบของความคาดหวัง  

 6. ปจจัยที่ทําใหความคาดหวังแตกตางกัน  

 7. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากร นักศกึษา ปวส.2 ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา2561  ท่ีไดรบัการแนะแนว

การศึกษาตอในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จํานวน 90 คน 

  2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา ปวส.2 ท่ีกําลังศึกษาอยูในการศึกษา 2561  ที่ไดรบัการแนะ

แนวการศึกษาตอในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยใชทฤษฎีของ Taro Yamane (1973)  และยอมรับ

คาความคลาดเคลื่อน 0.05 สามารถคาํนวณไดดังนี้ 

 

 
 

    

       

           =   73.46    73  คน 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีสรางขึ้นตามแนววัตถุประสงคของ

การวิจัย ซึ่งเครื่องมือใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปรญิญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี  ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรูความเขาใจของผูเรยีนเก่ียวกับหลักสูตรที่กําลังศึกษา 

  ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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  สําหรับการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1  มีลักษณะเปนสํารวจรายการ วิเคราะห

ขอมูลหาคารอยละ 

  สําหรับการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2  มีลักษณะเปนแบบมาตรวัดปริมาณคาระดับ 

โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา ระดับตามวิธีของ Likert  โดยกําหนดการใหคะแนนระดับการวัด ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังมาก  

  3 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังปานกลาง 

  2 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังนอย 

  1 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังนอยที่สุด 

  สําหรับการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3  ลักษณะเปนแบบมาตรวัดปริมาณคาระดับ 

 โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา ระดับตามวิธีของ Likert  โดยกําหนดการใหคะแนนระดับการวัด ดังน้ี 

  5 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังมาก  

  3 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังปานกลาง 

  2 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังนอย 

  1 หมายถึง  ระดับความตองการและคาดหวังนอยที่สุด 

  สําหรับการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 4   ขอเสนอแนะและความคดิเห็นเพิ่มเติม 

เปนคําถามปลายเปดเพ่ือสอบถามความตองการและคาดหวังตอวิทยาลัยพณชิยการธนบุรี 

 

 วิธีการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้แบบสอบถามมีข้ันตอน และวิธีการสราง

ดังตอไปนี้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาเพ่ือทราบแนวทางและขอบเขตใน

การออกแบบสอบถาม 

 2.  สรางแบบสอบถามขึ้นที่ประกอบดวย ขอคําถามท่ีแบงออกเปน 4 ตอนดังกลาว 

 3.  นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและไดทําการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  1.  ทําการรวบรวมขอมูลโดยแจก แบบสอบถามใหกับนักศึกษาในระดับ ปวส.2 ที่

ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอในการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เพ่ือชวยตอบแบบสอบถาม 

  2.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากผูตอบแบบสอบถามท่ีผานการกรอก

ครบถวน 

    

 การวิเคราะหขอมูลและนาํเสนอขอมล 

  ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรวบรวม มาจากผูตอบแบบสอบถาม

วิเคราะหโดย วิธีการทางสถิติและเสนอผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตาราง

แสดงขอมูลทางสถิติ ประมวลผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ  รอย

ละ และคาเฉลี่ยตามเกณฑดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง  นักศกึษามีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  นักศกึษามีความพึงพอใจในระดับนอย 

   คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

 กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ชั้นสูง)ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุรี สาขาวิชาการบัญชี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 17 ป มีเกรดเฉลี่ยอยูในระดับ 3.01 – 

3.50 ผูรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนสวนใหญเปนบิดาและมารดา ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพ

รับจางท่ัวไปและมีรายได 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน เหตุผลสําคัญในการเขาเรียนแผนก

วิชาการบัญชีสวนใหญเลือกตามความตองการของตนเองและผูปกครอง ซึ่งตรงตอความตองการของ

ผูเรียนเองดวย และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ชั้นสูง) ชั้นปที่ 2 แลวเลือกท่ีจะ

ศึกษาตอพรอมกับทํางานไปดวยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

(ตอเน่ือง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

 นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานผลิตภัณฑและบรกิารทางวิชาการในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.29  มีรายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น
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เรียงจากมากไปหานอย คือเปนสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ศิษยเกามีชื่อเสียง

เปนที่ยอมรับของสังคมและองคกรตาง ๆ มีผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73 และ 3.54 ตามลําดับ) 

รองลงมา มีหลักสูตร และแผนการเรียนที่ไดมาตรฐานมีผลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.40) 

         การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่ มีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานราคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูใน

ระดับ 3.35  มีรายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรียงจากมากไปหานอย ไดแก 

คาใชจายในการศึกษาต่ํากวาเม่ือเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนมีผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) 

รองลงมาคือการเก็บคาธรรมเนียม คากิจกรรมตางๆ เหมาะสมและเปนธรรม และมีทุนการศึกษาเพื่อ

สนับสนุนการเรียนสม่ําเสมอทุกปผลอยูในระดับปานกลาง   (คาเฉลี่ย 3.34 และ 3.24 ตามลําดับ) 

     การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานสถานที่ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูใน

ระดับ 3.25  มีรายละเอียดดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรียงจากมากไปหานอยไดแก 

สถานศึกษาใกลบาน เดินทางสะดวก และปลอดภัยมีผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) รองลงมาคือ

ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และชุมชน และสิ่งแวดลอมโดยรอบสถานศึกษามีความเหมาะสมผล

อยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.34 และ 3.10 ตามลําดับ) 

    การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานการสงเสริมกาตลาดในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.26  มีรายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรียงจากมากไปหานอย 

คือมีรุนพ่ี เพ่ือน ผูปกครอง หรือญาติแนะนําใหเรียนแผนกบัญชี และ วิทยาลัยและแผนกวิชาการ

บัญชี ประชาสัมพันธจูงใจใหเขาเรียนมีผลอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71 และ 3.43 ตามลําดับ) 

รองลงมาคือมีองคกร สื่อ สังคม ประชาสัมพันธสนับสนุนใหเรียนแผนกบัญชีมีผลอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.27 ) 

        การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานครูผูสอนสาขาวิชาการบัญชีในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.48  มีรายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรียงจากมากไปหานอย 

คือครูมีเทคนิคในการสอน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา เขาใจไดงาย และครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
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(คาเฉลี่ย 3.60 และ 3.47 ตามลําดับ) และครูเอาใจใสดูแลผูเรียน และเขาใจผูเรียนดีมีผลอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.60 , 3.47 และ 3.47 ตามลําดับ)  

        การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พบวากลุม

ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยรายขอในดานเจตคติตอการเรียนและศกึษาตอในสาขาวิชาการบัญชี

ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.79  มีรายละเอียดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามมี

ความเห็นเรียงจากมากไปหานอย คือสามารถหางานทําไดงายและไดเปรียบเมื่อสมัครงานและ ผูทํา

บัญชี เปนอาชีพที่ตองการเปนอยางมากมีผลอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.26 และ 4.24 

ตามลําดับ) รองลงมาคือชวยใหผูเรียนมีโอกาสกาวหนาในการประกอบอาชีพมีผลอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.14 )  

           นอกจากนี้ ยังศึกษาวากลุมตัวอยางท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 

2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่กําลังศึกษา  พบวากลุมตัวอยางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักสูตรที่กําลังศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูในระดับ 3.51  มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเรียงจากมากไปหานอย คือวิทยาลัยฯ จัดสอนหลักสูตร ปวส. ระบบ

ทวิภาคี เวลาเรียน 2 ป มาแลวรวม 3 รุน โดยผูเรียนทุกคนมีงานทําอยูในสถานประกอบการและมี

รายไดระหวางเรียน  วิทยาลัยฯ เปดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เวลาเรียน 2 ป มาแลวรวม 

2 รุน โดยผูเรียนทุกคนมีงานทําอยูในสถานประกอบการและมีรายไดระหวางเรียนและ เกณฑสําเร็จ

การศึกษา คือสอบผานทุกรายวิชา,สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ,ผานกิจกรรมฯมีผลอยูในระดับมาก ม

(คาเฉลี่ย 3.86  , 3.63 และ 3.59 ตามลําดบั) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

         เนื่องดวยสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนปญหาดาน

แรงงานท่ีสวนใหญมักจะตองการแรงงานที่มีความรู ทักษะ และความชํานาญเฉพาะดาน โดยเฉพาะ

ทางดานพณิชยกรรม ที่มีจํานวนนักเรยีน นักศึกษานอยลงมาก การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการ

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) วิทยาลัย

พณิชยการธนบุร ีอาจเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวพรอมทั้งอาจเพิ่มจํานวนนักศึกษา ท่ีจะ

ศึกษาตอในสายอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรีไดมีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น และอาจชวยลด

ปญหาการวางงานเพราะ นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาย

อาชีวศึกษามีโอกาสไดทํางานมากขึ้นและไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีตามที่ไดตั้งเปาหมายไว เปน

สวนเติมเต็มดานการวางงานที่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงานไดเปนอยางดี โดยขอนําประเด็นนี้มา

อภิปราย ดังน้ี 
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          ในภาพรวมนักศึกษามีความตองการที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ

ปานกลาง และยังพบวา นักศึกษามีความตองการและคาดหวังในดานเจตคติตอการเรียนและศึกษาตอ

ในสาขาวิชาการบัญชีอยูในระดับมาก เปนเชนนี้เพราะ สาขาวิชาการบัญชีของวิทยาลัยพณิชยการ

ธนบุร ีมีการเรียนการสอนที่เนนในดานบัญชีโดยเฉพาะตองใหนักศกึษามีความสามารถ ทักษะ ความรู 

ความชํานาญในดานบัญชี และมีชื่อเสียงมานาน สามารถไปหางานทําไดงาย มีโอกาสกาวหนาในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตไดดี ชวยใหนักศึกษามีศักยภาพในการทํางานมากขึ้น และชวยใหนักศึกษามี

การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพในอนาคต  ซึ่งสอดคลองกับ ณัชชา สุวรรณวงศ  (2560) ศึกษา

เรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบโควตา) ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็น เก่ียวกับปจจัยดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงมายาวนานและมีความเปนเลิศทางวิชาการซึ่งเปนภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะชวยท าใหเกิดการจดจ า การบอกถึงคุณลักษณะเดนของมหาวิทยาลัยฯ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

   ขอเสนอแนะทั่วไป 

  1. ดานสถาบัน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีควรเนนในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

คาใชจายใหมีความเหมาะสม มีการประชาสัมพันธใหทั่วถึง และปรับภูมิทัศนใหมีความสวยงามและ

สะดวกตอการเดินทางมาศึกษา เพื่อใหนิสิตมีทัศนคติท่ีดีตอวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีความทันสมัย ผลิตบัณฑิตออกมาตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานใหมาก

ที่สุด  

 2. ดานการประกอบอาชีพ วิทยาลัยพณิชการธนบุรีควรเนนหลักสูตรใหมีการพัฒนาเก่ียวกับ

วิชชาชีพใหมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาเชิงปฏิบัติการ ควรเปดวิชาใหนักศึกษาสามารถเลือก

เรียนไดหลากหลายเพ่ือจะไดมีโอกาสฝกฝนและนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพไดตรงตามที่

นักศึกษาแตละคนมีความถนัด ทําใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานและเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 3. ดานเหตุผลสวนตัว วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีควรเนนวิชาชีพ ที่ทําใหนักศึกษามีโอกาส

ประกอบอาชีพที่สนใจ มีความกาวหนาในหนาที่การงาน ทําใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเปนที่ยอมรับของ

สังคมอยางมากยิ่งขึ้น 

 4. ดานสังคม วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีควรเนนการจัดการเรียนการสอนใหมีความสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน เพ่ือนักศึกษาจะสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนได

อยางสูงสุด 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ซ่ึงจะนําไปใชประโยชน มีดังนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษากอนเขาศึกษาและติดตาม

ผลวาเปนไปตามคาดหวังอยางไร หลังจากสําเร็จการศึกษา 

 2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของ

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาระหวางนักศึกษาไทยกับนักศึกษาตางชาติ 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR 

สําหรับการเรียนวิชาหุนยนตเบ้ืองตน (2105-2121) 

A DEVELOPMENT OF MIAP-AR LEARNING MODEL FOR 

BASIC ROBOTICS LEARNING (2105-2121) 

ธวัชชัย ละมอม1  ปนแกว เอี่ยมใส2  อดุลย พัดวี3 
 Tawatchai Lamom1  Pinkaw Aeimsai2  Adun Padwee3 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความเปนไปไดในการใชรูปแบบการสอนแบบ 

MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ีใชรูปแบบการ

สอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

ที่ใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR กับการสอนแบบปกติ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต เบื้องตน (2105-2121) กลุมตัวอยาง 

ประกอบดวย กลุมควบคุม คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 10 คน และกลุมทดลอง จํานวน 12 คน เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

ประกอบดวย 1) แบบสอบถามความเปนไปไดการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR 2) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลโดย

คํานวณคามัชฌิมเลขคณิต (Mean : ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ เรียนดวยรูปแบบ MIAP-AR  

กับวิธีปกติใช t-test independent  

ผลการวิจัย พบวา 1) ผู เก่ียวของเห็นดวยกับการใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR 

อยูในระดับมาก 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 

สูงกวา รอยละ 80 3) ผลสัมฤทธ์ิของผู เรียนแบบ MIAP-AR สูงกวาผู เรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ 

อยางมีความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ความพึงพอใจของผู เรียนที่ผานการเรียน 

แบบ MIAP-AR อยูในระดับมาก  

คําสําคญั : รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR  วิชาหุนยนตเบ้ืองตน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

This research objectives were : 1) to study the possibility of MIAP - AR in Basic 

Robotic learning. 2) to study the students achievement who studied in MIAP - AR in 

Basic Robotic subject. 3) to compare the students achievement who use MIAP - AR 

and the normal class learning students.  4)  to study the satisfaction of students to  

MIAP - AR learning in basic Robotic subjects. The sample group were : 10 students in 

a controlled group, they were the certificate students in electronic department at 

Chonburi Technical college and 12 students in the experimental group.The research 

tool were :1) possibility questionnaire for MIAP - AR learning 2) Learning achievement 

test 3)  Satisfaction form questionnaise.  The data analysis by mean, standard 

deviation and t-test of traditional and MIAP - AR learning. 

The results that : 1) The agreement from related people of using this MIAP - 

AR was in a high level. 2) The students got the learning achievement higher level at 

80.  3)  The achievement of students who learned with MIAP - AR higher than 

traditional at 0.05. 4) The satisfaction of students who learn from the MIAP - AR was 

in high level. 

Keyword : MIAR-AP learning model, Basic Robotics (2105-2121) learning. 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึด

หลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

และมาตรา 24(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการแกไขปญหา 

หมวด 9 มาตรา 64 กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน หนังสือ สื่อ

สิ่งพิมพและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืนๆ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรูและทักษะที่เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู

ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต [1] 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุงเนนพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝมือ ระดับฝมือและ

ระดับชํานาญการเฉพาะวิชาชีพ ใหมีความรูและทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น และมีความสามารถใน
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การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในงานอุตสาหกรรมได (Solving real-work problems supplied by 

industrial) [2] วิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) เปนวิชาชีพเลือกตามโครงสรางหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ความจําเปนและเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 จึงเลือกวิชา

หุนยนตเบื้องตน (2105-2121) เขามาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาหุนยนตเบื้องตน 

(2105-2121) เปนวิชาท่ีตองศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปนวิชาท่ีตองการความรูที่สัมพันธ

กันจากหลายๆ รายวิชา เพ่ือนํามาใชแกปญหาใหกับนักเรียนใหบรรลุตามจุดประสงคของรายวิชา  

Joos [3] ไดเสนอการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟาสมัยใหมท่ีตองการใหนักศึกษาไดรับโอกาสที่

จะประยุกตแนวคิดท่ีไดจากการเรียนทฤษฎีและการบรรยายในการเรียนวิชาตางๆ ใหไดรับ

ประสบการณจริงและการฝกฝนในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของรายวิชา การฝกฝนนี้เปนการ

ผสมผสานกันของการทดลองในหองปฏิบัติการที่มีการใชคอมพิวเตอร ชวยในการจําลอง (Computer 

aided simulation) และฮารดแวรท่ีออกแบบสําหรับจุดประสงคทางการศึกษารวมกับการสาธิตและ

การทดลองจริง 

Poowapus lneye [4] ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนที่ใชกับศูนยเรียน เปน

ชุดการสอนแบบกิจกรรมที่สรางขึ้นโดยอาศัยระบบการผลิตสื่อการสอนตามหนวยและหัวเร่ือง โดย

เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมประกอบกิจกรรมเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 5 - 7 คนในหองเรียนแบบศูนย

การเรียน ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมนี้ ประกอบดวยชุดยอยๆ ตามจํานวนศูนยในแตละหนวย ใน

แตละศูนยจะจัดสื่อการสอนไวในรูปของสื่อประสม อาจเปนสื่อรายบุคคลหรือสื่อสําหรบักลุมผูเรียนทั้ง

ศูนยใชรวมกัน การเรียนรูผานหนังสือเสริมบทเรียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี เปน

การนําเอาสื่อคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอภาพสามมิติ ใหควบคูกับหนังสือเสริมบทเรียน เปนการ

พัฒนาของหนังสือที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางขอความภาพสองมิติและสามมิติ โดยมีการนําเอารหัส

สัญลักษณ Marker เขามาใชเปนตัวบันทึกขอมูลของภาพทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทําใหหนังสือสาม

มิติดวยเทคนิคภาพเสมือนผสานโลกจริงเปนหนังสือที่สามารถทําใหผูเรียนไดมองเห็นภาพไดหลาย

มุมมองและใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้นกวาแบบสองมิติที่มองเห็นเพียงดานเดียว สงผลหรือมี

อิทธิผลซึ่งกันและกันระหวางอารมณและการเรียนรู 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาวิชาที่ตองศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของรายวิชา ความทันสมัยของ

เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในหองปฏิบัติการ และแนวทางในการเรียนการสอนที่จะพัฒนา

ทักษะของนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย จากการสํารวจขอมูลของผูเรียนที่ผานการเรียนวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปการศึกษา 2559 พบ

ปญหาหลักในการเรียน 3 ดาน คือนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานนอย นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 
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และสื่อรูปภาพในเอกสารเปนภาพนิ่ง 2 มิติ ทําใหยากตอการทําความเขาใจหรืออาจทําใหเกิดความ

สับสน 

จากปญหาท่ีกลาวมาผูวิจัยไดใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR เปนแนวทางในการออกแบบ

การเรียนการสอนเพื่อแกปญหาในการเรียนของผูเรียน เพื่อแกปญหาทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

1) นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานนอย ผูวิจัยไดศึกษาการเรยีนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy)

ซึ่งไดนําเสนอทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียนไวดังนี้ [5] พ้ืนฐานของผูเรียนเปนหัวใจในการเรียนรู ผูเรียน

ทุกคนตองมีพื้นฐานในการเรียนรู แตอาจจะไมเทากันเพราะคนเรามีการเรียนรูท่ีตางกัน แตถาผูเรียนมี

พ้ืนฐานในการเรียนรูคลายๆ กัน มีความรู ความเขาใจ มีการนําความรูไปใชประโยชนคลายๆ กัน ผล

การเรียนรูของคนกลุมนี้ก็จะคลายกันดวย ดังนั้นดวยคุณลักษณะของแตละคน เชน ความรูที่จําเปน

กอนเรียน แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ครูผูสอนตองปรับปรุง

พัฒนาเพ่ือใหผูเรียนแตละคนหรือท้ังกลุมมีระดับการเรียนรูที่สูงข้ึน 

2) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of

Cooperative or Collaborative Learning) [6] องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ ทําให

ผูเรียนมีการพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มีการใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย และมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการแบงกลุม

เรียน ในรูปแบบ Learning Together 

3) สื่อรูปภาพในเอกสารเปนภาพนิ่ง 2 มิติ ทําใหยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน ผูวิจัยได

ศึกษาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) [7] มีการจัดการเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองดวยการเรียนรูผานเทคโนโลยีและเคร่ืองมือเพ่ิมศักยภาพ และใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยในงานวิจัยนี้ใชเครื่องมือ คือสื่อการสอนระบบ

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) [8] คือเคร่ืองมือที่ทีความยืดหยุนในการใชงานเนื่องจาก

เทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานทําใหการเรียนรูงายขึ้น ผูเรียนสามารถใชงานไดทุกที่ตามตองการ ใชทบทวน

บทเรียนไดตลอดเวลา โดยมีภาพเคลื่อนไหวแบบปฏิสัมพันธ (Interactive animation) ทําให

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีงานวิจัยที่สอดคลองกันคือ การสรางโปรแกรมท่ี

จัดใหมีการปฏิสัมพันธ การใชงานอยางเปนมิตร และบรรยากาศการเรียนรู สําหรับชวยใหผูใชเกิดการ

เรียนรูไดอยางกระจาง [9] 
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ภาพท่ี 1 สื่อการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR 
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จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือและทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงไดออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR ดังภาพที่ 2 

เวลา 

(นาที) 
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สอบกอน
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บรรยาย 

I-AR

ถาม-ตอบ 

สาธิต 

A-AR 

P-AR 

สอบหลัง

เรียน 

     1 MIAP-AR 

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับการเรียนวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนตเบ้ืองตน

(2105-2121) 

2. เพื่อทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่ใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีนที่ใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR กับแบบปกติ

4. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) 
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สมมุติฐาน 

1. ผูเก่ียวของเห็นดวยกับการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) อยูในระดับมาก 

2. ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) เทากับหรือสูงกวามาตรฐานรอยละ 80 

3. ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) สูงกวาผูเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชา

หุนยนตเบื้องตน (2105-2121) อยูในระดับมากขึ้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับการเรียนวิชาหุนยนตเบื้องตน 

(2105-2121) โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรตน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับการเรียนวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) 

ตัวแปรตาม 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) 

 2. เพื่อทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่ใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชา

หุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 

3. เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีนที่ใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR กับแบบปกติ

4. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชา

หุนยนตเบื้องตน (2105-2121) 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ 

1) ครูผูสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2) นักเรียน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ีจํานวน 256 คน
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กลุมตัวอยาง 

1) ผูเกี่ยวของ คือ ครูผูสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

จํานวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

2) กลุมควบคุม คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

3) กลุมทดลอง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย ผู วิจัยไดกําหนดหัวขอ พื้นฐานเก่ียวกับหุนยนต ซึ่งมี

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ดังนี้ 1) บอกความหมายของหุนยนตได 2) บอกกฎของหุนยนตได 3) บอก

ชนิดของหุนยนตได 4) บอกสวนประกอบของหุนยนตขนาดเล็กได 5) อธิบายการทํางานของ

สวนประกอบหุนยนตขนาดเล็กได เครื่องมือในการวิจัยไดแก 1) แบบศึกษาความเปนไปไดการใช

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR 2) รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน 3) สื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน 4) คูมือเอกสารประกอบการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผล ซึ่ง

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) แบบศึกษาความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR ไดแก

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณรายบุคคล 

2) รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใช มี 4 กิจกรรม ไดแก

M-AR หมายถึง สรางกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนอยากเรียนรูใน

เนื้อหาดวยการใชสื่อเสมือนจรงิ (AR : Aaugmented Reality) ประกอบการบรรยายและสาธิต 

 I-AR หมายถึง สรางกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ โดยใชสื่อการสอนที่เปนสื่อเสมือนจริง

ประกอบการบรรยายและสาธิต 

A-AR หมายถึง การสรางกิจกรรมในการทบทวนความรู เพื่อใหผูเรียนไดใชความรูท่ีเรียน

มาแกปญหา หรือหาคําตอบ โดยคําถามจะใชสื่อเสมือนจริง ประกอบคําถามเพ่ือใหเขาใจชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน 

P-AR หมายถึง การเฉลยกิจกรรมจากการมอบหมายงานในขั้นตอน A-AR ซึ่งขบวนการ

เฉลยจะใชสื่อเสมอืนจริง ประกอบการเฉลยเพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายยิ่งข้ึน 

3) สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวย สื่อเสมือนจริง เอกสาร

4) คูมือเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไดแก คูมือรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR ที่เปน

คูมือครู คูมือนักเรียน 
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5) การวัดและประเมินผล ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกหัด และแบบทดสอบหลัง

เรียน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณจากผูเก่ียวของในการสอนสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส ในอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เรื่องการศึกษาความคิดเห็นการใชรูปแบบการสอนแบบ 

MIAP-AR สําหรบัวิชาหุนยนตเบ้ืองตน (2105-2121) 

2) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือในการวิจัย

3) เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียนและแบบฝกหัด จากกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง 

4) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ

MIAP-AR สําหรบัวิชาหุนยนตเบ้ืองตน (2105-2121) ของกลุมทดลอง  

การวิเคราะหขอมูล 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ความคิดเห็นในการใชรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR 

สําหรับวิชาหุนยนตเบ้ืองตน (2105-2121) แบบประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือในการวิจัย และ

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-

2121) ผูวิจัยใชแบบ Ratting Scale 5 ระดับ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบ MIAP-AR กับวิธีปกติใช t-test ใชสถิติ คือคามัชฌิมเลขคณิต (Mean : ) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

ผลการวิจัย 

1.) การประเมินความคิดเห็นการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR โดยผูเก่ียวของ 

จํานวน 15 ทาน มีผลอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเทากับ 4.38  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การประเมินความคิดเห็นการใชรปูแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR โดยผูเก่ียวของ 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. องคประกอบของรปูแบบการสอน 4.27 0.46 มาก 

2. สื่อและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูมีความ

เหมาะสม 

4.00 0.00 มาก 

3. วิธีการสอนมีความเหมาะสมกับระดับของผูเรยีน 4.60 0.51 มาก 

4. ความพรอมของผูเรียนดานอุปกรณเพ่ือใชรวมกับ

สื่อการเรียนการสอน
4.80 0.41 มาก 

5. วิธีการสอนทําใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูเรยีน 4.27 0.46 มาก 

6. วิธีการสอนสามารถควบคมุผูเรยีนในชั้นเรียนไดดี 4.27 0.46 มาก 

7. สงเสรมิใหผูเรียนรูจักใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลว

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

4.07 0.26 มาก 

8. สื่อประเภทสามมิติทําใหเขาใจและจดจําไดงาย 4.80 0.41 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.38 0.37 มาก 

2) การประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือในการวิจัยทั้ง 4 ดาน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5

ทาน มีผลอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมทั้งหมดเทากับ 4.33 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือ โดยผูเชี่ยวชาญ 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

4.45 0.11 มาก 

2. ความเหมาะสมดานสื่อสนับสนุนการสอน 4.37 0.16 มาก 

3. ความเหมาะสมของคูมือเอกสารประกอบการสอน 4.20 0.48 มาก 

4. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 4.29 0.27 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.33 0.29 มาก 

3) ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบ MIAP-AR เทากับรอยละ 81.80 ซึ่งสูงกวาคา

สมมุติฐานที่ตั้งไว 

4) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีเรียนดวยรูปแบบ MIAP-AR สูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวย

แบบปกติ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่เรยีนดวยรูปแบบ MIAP-AR กับแบบปกติ 

รูปแบบการ

เรยีน 

การสอน 

จํานวน

ผูเรียน 

คะแนน S.D. t sig 

เต็ม เฉลี่ย 

แบบ MIAP-AR 12 20 16.36 3.82 
5.90 0.05 

แบบปกติ 10 20 12.78 2.33 

5) แบบสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR ทั้ง 3 ดานอยู

ในระดับมาก ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของผูเรยีนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ MIAP-AR 

รายการ X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมดานสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 3.83 0.70 มาก 

2. ความเหมาะสมของคูมือเอกสารประกอบการสอน 3.50 0.89 มาก 

4. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 3.69 0.60 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.67 0.45 มาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-AR สําหรับการสอนวิชาหุนยนต

เบื้องตน (2105-2121) การศึกษาปญหาในการเรียนวิชาน้ีมีสาเหตุหลัก 3 ดาน คือ 1) นักเรียนมี

ความรูพ้ืนฐานนอย 2) นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 3) สื่อรูปภาพในเอกสารเปนภาพนิ่ง 2 มิติ 

ทําใหยากตอการทําความเขาใจของผูเรียน จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ขบวนการเรียน

การสอนของรูปแบบ Learning Together และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงไดพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ MIAP-AR ท่ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมและใชเทคนิคการเลาเร่ืองเสริม

ดวยสื่อเสมือนจริง (Augmented Reality) จากการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP-

AR พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีความสนใจในการเรียน ทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการเรียนการสอน ในวิชาหุนยนตเบื้องตน (2105-2121) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

นักเรียน นักศึกษากลุมเปาหมาย ใหความสนใจในสื่อการสอนท่ีเปนแบบเสมือนจรงิเปนอยาง

มาก เนื่องจากไดมีปฏิสัมพันธกับสื่อดวยตัวเองและเม่ือตองการดูซ้ํา หรือตองการฟงซ้ําก็สามารถทําได

ตลอดเวลา ในการสรางสื่อควรเนนรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 3 – 4 นาที และเสียงบรรยายควรเปน

เสียงสุภาพสตรี จะทําใหไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยการสนับสนุนและชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณะครูและ

บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาชลบุรี ซึ่งไดกรุณาสละเวลา และใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนใน

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนแบบ STEM  

ดวยชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นป ท่ี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 60 ขอ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไมอิสระ 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟา

ภายในอาคาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 

คําสําคัญ : STEM  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรม  วิธีการทางคณิตศาสตร 
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2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร (ชลบุรี) สังกัดสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออก 
1 Department of Electrical Technology Education, King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
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Abstract 

This research aimed to study learning achievement through STEM teaching 

using the Electrical Engineer in Building kit for year 1 students of Vocational 

Certificate Curriculum. The sample groups were 15 years certificate level. The 

research toad was 60 item - learning achievement test, The statistic used for 

analyzing data were mean, standard deviation and dependent t-test 

It was found that the year 1 students who studied through the STEM teaching 

using the Electrical Engineer in Building kit had learning achievement after learning 

high than before learning. 

Keywords : STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematic at procedure 

บทนํา 

การศึกษาในปจจุบันกาวสูยุคที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเทคโนโลยี

ในงานอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอน และนโยบายการพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรม 

โดยมีมาตรฐานฝมือแรงงานเปนตัวขับเคลื่อนกลไกตางๆ นั้น จะทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกระดับเขาสูการทดสอบมาตราฐานฝมือแรงงานแหงชาติ อันจะสงผลดีตอ

แรงงานในหลายดาน เชน การพัฒนาทักษะฝมือ การไดรับคาจางตามมาตรฐานฝมือ สถานประกอบ

กิจการไดแรงงานที่มีคุณภาพเขาทํางาน และสอดคลองกับนโยบายท่ีมุงเนนใหแรงงานมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง ทันตอการกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

การศึกษา เชน การสอนแบบบูรณาการ หองเรียนอัจฉริยะ การออกแบบการสอนแบบยอนกลับ จน

มาถึงการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็ม STEM หรือ สะเต็มศึกษา การเตรียมคนรุนใหมเพ่ือพัฒนาทักษะ

การคิด ตั้งคําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้งสามารถนําขอ

คนพบน้ันไปใชในการดาํรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่ บู รณ าการความ รู ใน  4 สาขา ไดแก 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร สะเต็มศึกษาจึงมีเปาหมายสําคัญเพ่ือนําผูศึกษา

ไปสูการคิดแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

บทเรียนในหองเรียนเขากับการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง โดยวิธีการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ในการเรียนรายวิชาการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ผูวิจัยพบวา

นักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง นักศึกษาตองมี

ทักษะทางความรู ความเขาใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟาไดอยางปลอดภัย สามารถเลือกอุปกรณใน
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งานเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง การติดตั้งอุปกรณปองกัน และอุปกรณเตือนภัยในอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถตามมาตราฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

ผูวิจัยจึงสรางชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร ตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) โดยใหนักศึกษาไดบูรณาการการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค และเปนระบบ และสามารถ

เชื่อมโยงบทเรียนในหองเรียนเขากับการนําความรูไปใชประโยชนในการทดสอบตามเกณฑมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟาภายใน

อาคาร สําหรบันักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษา จากการใชชุดฝก

ชางไฟฟาภายในอาคาร  

ตัวแปรตาม

การเรียนจากการใชชุดฝกชาง

ไฟฟาภายในอาคาร โดยการ

สอนแบบ STEM

ตัวแปรตน
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ    

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่ บู รณ าการความ รู ใน  4 สาขา ไดแก 

วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร สะเต็มศึกษาจึงมีเปาหมายสําคัญเพ่ือนําผูเรียน

ไปสูการคิดแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง

บทเรียนในหองเรียนเขากับการนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง โดยวิธีการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ในการเรียนวิชาการติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร ผูวิจัยพบวา

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง นักเรียนตองมี

ทักษะทางความรูความเขาใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟาไดอยางปลอดภัย สามารถเลือกอุปกรณใน

งานเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง การติดตั้งอุปกรณปองกัน และอุปกรณเตือนภัยในอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถตามมาตราฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

 

ตารางที่ 1. องคประกอบ STEM 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร 

ผูเรียนมีทักษะ ความรู

ความเขาใจ หลักการ

ปฏิบัติงานทางไฟฟาได

อย างปลอดภัย  และ

ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ า

ภายในอาคารไดตาม

มาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาต.ิ 

1.วิเคราะหเลือกใชวัสดุ

เครื่องมือ อุปกรณและ

วัสดุในการติดตั้งไฟฟา

ภ า ย ใ น อ า ค า ร ใ ห

เหมาะสมกับงาน 

2.การอานแบบ  -เขียน

แบบวงรไฟฟาภายใน

อาคาร 

1. ศึกษาขั้นตอนและ

วิ ธี ก า ร ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ า

ภายในอาคาร 

2. ศึกษากระบวนการ

ตรวจสอบขอบกพรอง

และการแกไขปญหา

ขัดของของระบบไฟฟา

ภ า ย ใน อ าค า รต า ม

มาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาต ิ

1.การวัดระยะการติดตั้ง

อุป ก รณ ไฟ ฟ าภาย ใน

อาคาร 

2.การวัดระยะการเดิน

สายไฟฟาภายในอาคาร 

3.การวัดระยะการเดิน

สายไฟฟาดวยทอพี วีซี 

ภายในอาคาร 

4.ก า ร คํ า น ว ณ ห า ค า

แ ร ง ดั น ร ะ บ บ ไฟ ฟ า

ภายในอาคาร 
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  มาตราฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ผูเขารับการ

ทดสอบตองมีความรู ความเขาใจ และคิดอยางเปนระบบสามารถอานแบบวงจรไฟฟาและแบบการ

ติดตั้งวงจรไฟฟาภายในอาคาร และวัดระยะจากเสนอางอิงถึงก่ึงกลางอุปกรณหนวยวัดเปนเซนติเมตร 

การติดตั้งตูโหลดเซ็นเตอรทางคณะกรรมการจะดําเนินการเจาะรูสําหรับใสทอรอยสาย ขนาด 20 - 

21 มิลลิเมตร เตรียมไวให ไมตองดัดทอคอมา กอนเขาตูโหลด และการตอสายภายในตูโหลดเซ็นเตอร 

สายตอสายใช Wire nut ตอเขาดวยกันทุกจุดใหครบ ภายในเวลาที่กําหนด 4 ชั่วโมง  

ตารางที่ 2. การประเมินผล 

หัวขอ การประเมิน คะแนน เกณฑ 

ภาคทฤษฎี 60 ขอ 30 ≤ 70% 

ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติ 70 ≤ 70% 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 

นักศกึษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 

15 คน วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน คือ การเรียนจากการใชชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร โดยการสอนแบบ STEM 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา จากการใชชุดฝกชางไฟฟาภายใน

อาคาร  

รูปที ่2. แบบวงจรไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.1 ชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคทฤษฎี จํานวน  60 ขอ แบบปรนยั 4 ตัวเลือก 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ จํานวน 1 สถานี 

4. การเก็บรวบรวมขอมลู 

4.1 นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคทฤษฎี ตามเกณฑรอยละ 70 

4.2 นําชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ มาใชในการเรียนการสอน 

4.3 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคทฤษฎี ตามเกณฑรอยละ 70 

4.4 นักศึกษาทดสอบตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

ภาคปฏิบัติ ตามเกณฑรอยละ 70 

4.5 นําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะหดวยทางสถิติ 

5. การวิเคราะหขอมูล 

5.1 การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การหาคาเฉลี่ย X  

รอยละ และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ SD) ของคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังจากการใชชุดฝกชางไฟฟาภายใน

อาคาร โดยการสอนแบบ STEM วิเคราะหขอมูลทางสถิติการทดสอบแบบที  (t-

test dependent group) 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

คารอยละ  

 

   P = คารอยละ 

 F =  ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

 N =  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 คารอยละจะแสดงความหมายของคาและสามารถนําคาที่ไดไปเปรียบเทยีบได 

100
N

f
p
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NX2 – (X)2 

N (N – 1) 

คาเฉลี่ย 
   

 

 

   X   = คาเฉลี่ยของคะแนน 

         X  =      ผลรวมของคะแนน 

          N   = จํานวน 

 

คาหาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                         

                                       S.D.  =  S2 

     

  =                                       

(N แทนจํานวนคน) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟาภายใน

อาคาร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การวิเคราะหขอมูลจาก

การแบบทดสอบจํานวน 60 ขอ ของนักเรียน สาขาชางไฟฟากําลัง จํานวน 15 คน ปรากฏดังตารางที่ 

1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3. ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟาภายในอาคาร 

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กลุมทดสอบ  X  N S.D. D t Sig.(1-tailed) 

หลักสูตร

ประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)

นักศึกษาปที่ 1 

กอน 11.15 15 2.11 

11.87 15.22* 0.0000 

หลัง 

 

23.07 15 2.52 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 ท่ีเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟา

ภายในอาคาร สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เทากับ 11.15 คะแนน และ 23.07 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ

s
2
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ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอนแบบ STEM ดวยชุดฝกชางไฟฟา

ภายในอาคาร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบ STEM โดยนักศึกษากลุมเปาหมาย มีทักษะในการบูรณาการคิดแกปญหา 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร มีผลการทดสอบจา

การใชแบบทดสอบตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ไดผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 11.15 คะแนน และ 23.07 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

   
  

 

 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรใหนักศึกษาแสดงการเชื่อมโยงในการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ทั้ ง 4 ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เปนแผนภูมิ

ความคิด Mind Mapping ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถเขาใจ นําไปประยุกตใชในการเรียนใน

รายวิชาอื่นๆ และการปฏิบัติงานได 

2. ควรมีการศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนแบบ STEM 

 

 

ภาพที ่3. การทดสอบภาคทฤษฎี

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

. 

ภาพที ่4. การทดสอบภาคปฏิบัติ

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

. 
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แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  

วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

GUIDELINES ON THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS 

MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL COURSES IN CERTIFICATE 

 CURRICULUM 2013 OF DEPARTMENT OF AUTO MECHANICS, DANSAI 

INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE 
 

นักรบ จันทรสุกรี1  

 

บทคัดยอ 

 การ วิ จั ยนี้ เป น ก าร วิจั ย แบ บ ผ ส ม  (Mixed Method Research) มี วั ต ถุ ป ระส งค 

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต               

2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครูและสถานประกอบการตอสภาพการจัดกระบวนการ

เรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต และ 3) ศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต กลุมตัวอยางที่ศึกษา ประกอบดวย นักเรียนจํานวน        

68 คน ครู จํานวน 6 คน และสถานประกอบการ จํานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน ผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 9 คน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  

แบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชความถี่        

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบทางเดียว ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  
 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(ชลบุรี)   
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 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักสูตร

และการสอน รองลงมาคือ ดานการพัฒนาวิชาชีพครู สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานทักษะ

สารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี 2) นักเรียน ครแูละสถานประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

ปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิต

และอาชีพ ดานมาตรฐานและการประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีทางสถิติที่ระดับ .05  

สวนดานทักษะสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี ดานหลักสูตรและการสอน ดานการพัฒนาวิชาชีพ

ครู ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู ไมแตกตางกัน 3) แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู 24 แนวทาง  

 

คําสําคญั : แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 

 

ABSTRACT  

 This research was a Mixed Method Research aiming at 1)  exploring the current 

status of learning management in Auto Mechanics program Industrial Courses, 2) comparing 

the opinions of students, teachers and workplaces toward learning management and  

3)  discovering guidelines on the management of learning process for the Auto 

Mechanics program Industrial Courses, The sample groups composed of 68 students,  

6 teachers and 11 workplaces, totally 85, and 9 specialists and 9 experts.  The instruments 

employed for collecting the data were questionnaire, rating-scale evaluation form and 

interview from, the statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. The One -way ANOVA was used to test the hypothesis and  

the difference of mean was tested by pair using Scheffe’s method.   

 The findings were as follows:  

 1. The current situation of learning management was at high level in overall. 

In consideration for each aspect, the aspects of curriculum and instruction was rated 

the highest followed by the aspect of teaching profession development while  

the aspect of information, media and technology skill had the lowest mean scores.   
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 2. Students, teachers and workplaces’ opinions toward the current situation and 

the learning management, in overall, showed that the aspects of learning and innovation 

skill, life and career skill, and standards and assessments were significantly different at .05 

level.  On the other hand, the aspects of information, media and technology, the 

curriculum and instructions, profession development and the aspect of learning 

environment management had no statistical significance. 

 3. There were 24 guidelines suggested for learning process management.  

 

Keywords : Guidelines on the development of Learning Process Management 

 

บทนํา  

 ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง

ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี

ใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาใน

หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3)การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิด

การปฏิรูปประเทศ และ(4)การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข การ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงโดย (1) ปฏิรูประบบบริหาร

จัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด

การศึกษา (3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี

คนเกงรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบ

การเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษา

จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559 : 1-19) 
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย เปนหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งเปนหลักสูตรท่ี

เหมาะสําหรับการพัฒนาวิชาชีพโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิชาชางยนตเนื่องจากเปนงานอาชีพ

เฉพาะทางซึ่งตองวิเคราะหงานท่ีทํากันจริงๆ สมรรถนะที่ผู เรียนจะตองเรียนและฝกปฏิบัติตาม

มาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงานสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่นและระดับชาติ โดย

กําหนดโครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซายไดจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต เพื่อตอบสนองตอ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีกําหนดใหมีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

และปฏิรูปวิธีสอบสําหรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ

ทํางานในกลุมงานพ้ืนฐานดานชางยนต สามารถปฏิบัติงานดานชางยนตในสถานประกอบการและการ

ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใหความรู และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตลอดจนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขัน

ในระดับนานาชาติ โดยสงเสริมใหผูประกอบอาชีพหรือผูมีงานทําท้ังในภาครัฐและเอกชน ไดพัฒนา

สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และ

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สนองความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต, 2557:13-15) 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังนี้ เบนจามิน บลูม 

(Benjamin Bloom : 1956) ไดแบงประเภทของการเรียนรู ท่ีควรพัฒนาบุคคลออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนการเรียนรูเก่ียวกับความรูและพัฒนาการทางทักษะดาน

เชาวนปญญา เปนความสามารถในการระลึก หรือสังเกตจดจําขอเท็จจริงตางๆ ได ในการเรียนรูทาง

เชาวนปญญามี 6 ลําดับขั้น โดยเร่ิมจากทักษะที่งายไปสูทักษะท่ียากและวับซอน ซึ่งการพัฒนาจะตอง

เริ่มตนจากขั้นต่ํากอนจึงจะเกิดทักษะในขั้นสูงได 2) ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนการ

เรียนรูการแสดงอารมณผานประสบการณของตน เจตคติ ความตั้งใจ ความใสใจ และการใหคุณคา 

เปนสิ่งที่แสดงออกมาดวยพฤติกรรมทางอารมณ ซึ่งถูกจัดรูปแบบการเกิดเปนลําดับขั้นตั้งแตงายไป

ยากและซับซอน 3) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนการเรียนรูการเลื่อนไหวสวน

ตางๆ ของรางกาย และประสานกันระหวางอวัยวะตางๆ เชน การพิมพดีดดวยระบบสัมผัสสิบนิ้ว การ
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ถีบจักรยาน การเตนรํา การเขียนบทความ และอื่นๆ การพัฒนาทักษะเหลานี้เกิดขึ้นไดดวยการฝกฝน 

และปฏิบั ติ อี. แอล. ธอรนไดก  (E. L.Thorndike : 1967) กลาววา การเรียนรูคือการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับปฏิกิริยาตอบสนอง เจ. พี. เดอ เคกโค (J. P. De Cecco : 1968) กลาววา การ

เรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร ซึ่งเปนผลจากประสบการณที่ไดรับการเสริมแรง 

โรเบิ รต เอ็ม . กาเย  (Robert M. Gangne : 1977) กล าวว า การเรียนรูคื อการเปลี่ ยนแปลง

สมรรถภาพหรือความสามารถของบุคคล อันเน่ืองมาจากสถานการณที่กําหนดใหเพื่อชวยเกิดการ

เรียนรู การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจะคงอยูใหเห็นไดนานพอสมควร สิริอร วิชชาวุธ (2554:140-143) 

กลาววา กระบวนการเรียนรู เริ่มตนจาก จํา เขาใจ ประยุกต วิเคราะห สังเคราะห และประเมินผล 

(หรือ ประเมินผล และ สรางสรรค) เติมศักดิ์ คทวณิช (2546:168-169) กลาววา การเรียนรูนั้นอาจ

เกิดข้ึนไดจากทั้งความตั้งใจและโดยความบังเอิญ แตไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม การเรียนรูจะมี

ลักษณะการเกิดข้ึนเปนกระบวนการ ดังภาพประกอบที่ 1 

 

 

 

 

     

  

 ภาพประกอบที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการของการเรียน 

 ท่ีมา : เติมศักดิ์ คทวณิช (2546:170) 

  

 โครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21st Century Learning 

Skills) วิจารณ พานิช (2556:14-16) กลาววา การเรียนรูเพ่ือใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญใน

ศตวรรษที่ 21 ไมเพียงพอ คือตองใหไดท้ังสาระวิชา และไดทักษะ 3 กลุม คือ ทักษะชีวิตและการ

ทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การเรียนรู

สมัยใหมตั้งแตอนุบาลไปจนถึงจบปริญญาเอก จนแก ตองเรียนใหไดองคประกอบสวนที่เปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง มีทักษะผูนํา ภาวะผูนํารวมทั้งการเปนผูที่จะเขาไปรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลง(โดย

ตองเปลี่ยนตัวเองกอน) สวนทักษะทางดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีตองรูวาสื่อท่ีดี สื่อที่

หลอกลวง สื่อกึ่งดีก่ึงหลอกลวงเปนอยางไร นักเรียนตองมีทักษะความเขาใจขอจํากัดของสื่อไดทักษะ

ของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรูตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 

3Rs และ 8Cs + 2Ls และการเรียนรูเพ่ือใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ไมเพียงพอ 

คือตองใหไดทั้งสาระวิชา และไดทักษะ 3 กลุม คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและ

พฤติกรรมตอบสนอง 

ส่ิงเรา การสัมผัส การรับรู การคิดรวบยอด การเรียนรู 
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นวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การเรียนรูสมัยใหมตั้งแตอนุบาลไปจนถึงจบ

ปริญญาเอก จนแก ตองเรียนใหไดองคประกอบสวนท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีทักษะผูนํา ภาวะ

ผูนํารวมทั้งการเปนผูที่จะเขาไปรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลง(โดยตองเปลี่ยนตัวเองกอน) สวนทักษะ

ทางดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีตองรูวาสื่อที่ดี สื่อที่หลอกลวง สื่อก่ึงดีก่ึงหลอกลวงเปนอยางไร 

นักเรียนตองมีทักษะความเขาใจขอจํากัดของสื่อไดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนตองเรียนรู

ตั้งแตอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ 3Rs และ 8Cs + 2Ls ถนอมพร เหลาหจรัส

แสง (25:956) กลาววา การเปนพลเมืองของสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุค Conceptual Age 

นอกเหนือไปจากการมีความรูพ้ืนฐานระดับอานออกเขียนไดแลวทักษะที่มีความจําเปนและไดรับการ

กลาวถึงอยางมากในปจจุบันไดแก ทักษะในดานการคิด ทักษะในดานภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับ

สากล ทักษะในดานการบริหารจัดการกับขอมูลสารสนเทศที่มีอยูมากมายมหาศาล รวมทั้ ง

ความสามารถในการใชและการเรียนรูผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) 

ดังน้ัน ในการเตรียมความพรอมของผูเรียนใหสามารถเติบโตและเปนพลเมืองท่ีพรอมในการดํารงชีวิต

และการทํางานในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงจําเปนที่จะตองมุงเนนในดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การเรียน การสอน และการอบรม โดยสวนหนึ่งคือทําใหทั้งผูสอนและผูเรียนเกิดความเขาใจถึง

ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีสอนและการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ

รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่  21 วิโรจน สารรัตนะ (2556:111-113) กลาววา ลักษณะของ

หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ เชิงสหวิทยาการยึดโครงงาน

เปนฐานขับเคลื่อนดวยการวิจัย เชื่อมโยงทองถ่ิน ชุมชนเขากับภาค ประเทศ ภูมิภาค และโลก ในบาง

โอกาสนักเรียนสามารถรวมมือกับโครงงานตางๆ ไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดข้ันสูง พหุ

ปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพ้ืนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตาม

สภาพจริง รวมทั้งการเรียนรูจากการใหบรกิารก็เปนองคประกอบที่สําคัญ ภาพของหองเรียน จะขยาย

เปนชุมชนที่ใหญขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได มีการทํางานทั้งสองอยางเปนอิสระและ

อยางรวมมือกับคนอ่ืน หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะทาทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล หลักสูตรจะไมเนนยึดตําราเปนตัวขับเคลื่อน แตจะเปนหลักสูตรแบบยึด

โครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไมเปนจุดหมายปลายทาง เชนที่เคยเปนมา 

แตนักเรียนจะตองมีการเรียนรูผานการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรูจากตําราจะเปน

เพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรูจะไมหมายถึงการจดจําขอเท็จจริงหรือตัวเลข แตจะเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจาก

การวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงความรูและประสบการณเกาท่ีมีอยู ทักษะและเน้ือหาที่ไดรับจะ

เกี่ยวของและมีความจําเปนตอการปฏิบัติในโครงงาน จะไมจบลงตรงท่ีการไดรับทักษะและเน้ือหาแลว

เทานั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจําเปนและความไมเก่ียวโยงกับความเขาใจตอ

การนําไปปฏิบัติไดจริง ไปเปนการประเมินที่ผูถูกประเมินมีสวนรวมในการประเมินตนเองดวย ทักษะ
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ที่คาดหวังสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรูผานหลักสูตรที่เปนสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเปน

ฐาน และอ่ืนๆ ดังกลาวจะเนนเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ 3) 

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนศตวรรษที่ 21 (Twenty-First Century 

Support Systems) ที่เปนระบบสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหเกิดผลลัพธนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ใน 

4 ดาน คือ 1) มาตรฐานและการประเมิน 2) หลักสูตรและการเรียนการสอน 3) การพัฒนาครู 4 )

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียน ดังภาพประกอบที่ 2 

 

 
 

 ภาพประกอบที่ 2 Partnership for 21st Century skills 

 ท่ีมา : วิโรจน สารรตันะ (2556:119) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาแลวขางตนนี้  พบวาการขยายตัวทางการศึกษาในปจจุบัน

ไมสอดคลองกับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหการผลิตแรงงานระดับ

ชางฝมือและชางเทคนิค ซึ่งเปนความตองการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวอยางรวดเร็วการเพ่ิมข้ึน

ของผูมีการศึกษาในระดับกลาง ถาหากไมมีการศึกษาและการพัฒนาการจัดการศึกษาดานวิชาชีพให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน การวางงานจะเปนปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจโลก  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาดาน

อาชีวศึกษาควรตองมีการพัฒนาและกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาใหชัดเจนวาจะตองผลิตคน

ประเภทใด อยางไร และจํานวนเทาใด ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา มี

คุณลักษณะที่สามารถตอบสนองตอความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานไดเปน

อยางดี 
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วัตถุประสงคของการการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครูและสถานประกอบการตอสภาพการจัด

กระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย  

      3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. รูปแบบการวิจัย 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ระยะ ประกอบดวย  

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.1 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต ระดับชั้นปท่ี 1,2 และ3 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพ

ดานซาย จํานวน 86 คน ครสูาขาวิชาชางยนตวิทยาลัยการอาชีพดานซาย ปการศึกษา 2560 จํานวน 

7 คน และสถานประกอบการ ปการศึกษา 2560 จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน กําหนดกลุม

ตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie and Morgan (Krejcie and Morgan  : 1970 อางถึงใน บุญชม ศรี

สะอาด, 2554 : 43) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 85 คน ประกอบดวย นักเรียน จํานวน 68 คน ครู 

จํานวน 6 คน และสถานประกอบการ จํานวน 11 คน รวมท้ังสิ้น 85 คนโดยวิธีสุมแบบแบงชั้น

(Stratified Random Sampling) เทียบสัดสวน และคํานวณหากลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรใน

แตละขนาด แบงชั้นตามสถานภาพแลวทําการเทียบสัดสวนใหไดครบตามจํานวนที่กําหนดไวโดยใช

วิธีการจับฉลากในขั้นสุมจริง 

  2.2 การศึ กษ าพหุ ก รณี  (Multi-case study)โดยการสั มภาษ ณ ผู เชี่ ย วช าญ 

ประกอบดวย 1) ผูบริหารและครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ท่ี

รวมมือจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา) กับวิทยาลัยการอาชีพดานซาย จํานวน 6 คน 2) 

หัวหนางานหลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพดานซาย จํานวน 1 คน 3) สถานประกอบการ ที่จัดการศึกษา

หลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาชางยนต กับวิทยาลัยการอาชีพดานซายจํานวน 2 คน ประกอบดวย 

ผูจัดการ ครูฝกในสถานประกอบการ จํานวน 2 คน รวมท้ังสิ้น 9 คน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  697



ระยะท่ี 2 การสรางและพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

  2.3 4 การประเมินอิงเกณฑ โดยผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาชางยนต จํานวน 9 คน 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประกอบดวย ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย รองผูอํานวยการ

ฝายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพดานซาย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยการ

อาชีพดานซาย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล หัวหนาแผนกวิชาชางยนตวิทยาลัยการอาชีพดาน

ซาย ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษที่สอนในสาขาวิชาชางยนต สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเลย  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภท

วิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต 

วิทยาลัยการอาชีพดานซาย  ตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21(Framework for 

21stCentury Learning Skills) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทาง

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะเร่ืองการสอน การเรียนรู การบริหารจัดการและการ

เปนผูนําในขอบเขตการจัดการศึกษา 2 ดาน คือ ดานผลลัพธนักเรียนศตวรรษที่ 21 และดานระบบ

สนับสนุนศตวรรษที่ 21 กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ซึ่งแสดงไดดังภาพประกอบดังนี้ 
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ระยะท่ี 1                                                   ระยะที่ 2 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  3  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. การวิจัยเชิงสํารวจ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก นักเรียน ครู 

สถานประกอบการ สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย      

 

การศึกษาเชิงสํารวจสภาพปจจุบัน 

การจัดกระบวนการเรียนรู ประเภท

วิ ช า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ห ลั ก สู ต ร

ประกาศ นียบั ตร วิชาชีพ  (ป วช .) 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  

วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ ด า น ซ า ย 

ประกอบดวย นักเรียน ครู สถาน

ประกอบการ จํานวน 85 คน 

ก ร ณี ศึ ก ษ า พ หุ ก ร ณี  แ น ว ท า ง

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ป ระก าศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ (ป วช .)

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  

วิท ยา ลัยการอาชีพ ด านซ ายตาม

โครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 9 คน 

การสรางและพัฒนาแนวทางการ

จัดกระบวนการเรียนรู ประเภท

วิ ช า อุ ต ส าห ก รรม  ห ลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชาง

ยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

โดยการประเมินอิงเกณฑ  โดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 

ดานผลลัพธนักเรียนศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 

    1. ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

    2. ทักษะสารสนเทศ สื่อสาร

และเทคโนโลยี 

ดานระบบสนับสนุนศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย 

    1. ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล  

    2. ดานหลักสูตรและการสอน  

    3. ดานการพัฒนาวิชาชีพครู  

    4. ด านสภ าพ แวดล อมการ

เรยีนรู  

แนวทางการจัด

กระบวนการเรียนรู 

ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม 

หลักสตูร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 

สาขาวิชาชางยนต 

วิทยาลัยการอาชพี

ดานซาย 
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  ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับความคดิเห็นของนักเรียน ครู สถานประกอบการ 

สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย เก่ียวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัย

การอาชีพดานซาย ตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury 

Learning Skills) เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 

 5 หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมาก 

 3 หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับนอย 

 1 หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับนอยที่สุด 

 2. การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) สมัภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสมภาษณตาม

โครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury Learning Skills)เพ่ือให

ไดขอมูลเชิงประจักษ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ของแนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชาง

ยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซายตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 3. การประเมินอิงเกณฑ โดยผูทรงคุณวุฒิใชแบบประเมินความเหมาะสมเปนไปไดของ

แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซายตามโครงสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury Learning Skills) เปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2554 : 121) 

 5 หมายถึง  มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก 

  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับนอย 

 1 หมายถึง  มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับนอยที่สุด 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ หารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน ครู

สถานประกอบการ เก่ียวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซายตาม

โครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury Learning Skills)โดยการ

หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) โดยภาพรวมและรายดาน

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑการวิเคราะหและแปลผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 

   4.51 - 5.00   หมายถึง    มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมากที่สุด 

   3.51 - 4.50  หมายถึง  มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมาก 

   2.51 - 3.50  หมายถึง มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50  หมายถึง มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับนอย 

1.00 - 1.50  หมายถึง มีสภาพการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับนอยที่สุด 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียน ครู สถาน

ประกอบการ เก่ียวกับสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

ตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury Learning Skills) 

จําแนกตามอายุสถานภาพใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ใชการ

วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 3 กลุมโดยสถิติเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกตางจึงทําการ

ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe´) 

4. วิเคราะหขอมูลการศึกษาพหุกรณี (Multi-case study)โดยใชแบบสมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21(Framework for 21st Century Learning Skills) 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเนื้อหา

(Content analysis)  

5. วิเคราะหขอมูลการประเมินอิงเกณฑ โดยผูทรงคุณวุฒิใชแบบประเมินความ

เหมาะสมเปนไปไดของ (ราง) แนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพ

ดานซายตามโครงสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(Framework for 21stCentury Learning 

Skills)โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)โดยภาพรวม
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และรายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑการวิเคราะหและแปลผลดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2554 : 121)   

       4.51 - 5.00 หมายถึง    มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมากท่ีสุด 

       3.51 - 4.50    หมายถึง    มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก 

       2.51 - 3.50   หมายถึง    มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับปานกลาง 

       1.51 - 2.50   หมายถึง    มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับนอย 

       1.00 - 1.50   หมายถึง   มีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพดานซาย 

(ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 ตุลาคม 2560) 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน 

นักเรียน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 80 ครู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.10 สถาน

ประกอบการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 12.90 

 2. ผลการวิเคราะห ระดับสภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียน รู  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  

วิทยาลัยการอาชีพดานซาย โดยภาพรวมและรายดาน พบวา สภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชาง

ยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( =4.02, S.D = 0.50) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักสูตรและ

การสอน  ( =4.15, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาวิชาชีพครู ( =4.11, S.D. = 0.72) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานทักษะสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี ( =3.93, S.D. = 0.62) 

 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู จําแนกตามสถานภาพ ผล

ศึกษาพบวา นักเรียน ครูและสถานประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการจัด

กระบวนการเรียนรู โดยภาพรวม ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ดาน

มาตรฐานและการประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานทักษะ

สารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี ดานหลักสูตรและการสอน ดานการพัฒนาวิชาชีพครู ดาน

สภาพแวดลอมการเรียนรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .05   
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 ระยะท่ี  2 การสรางและพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียน รู  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัย

การอาชีพดานซาย (ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 8 มกราคม 2561) 

 4. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู 24 

แนวทาง ดังนี้ ดานผลลัพธนักเรียนศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 3 กลุม 12 แนวทาง ดังนี้ 1) ดาน

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ประกอบดวย 3 แนวทางไดแก (1) แสดงถึงความสามารถที่จะทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิผลและเคารพซึ่งกันและกันกับคนอื่นหรือกลุมอ่ืนที่หลากหลาย (2) สรางความคิดที่

ทั้งเปนความคิดเสริมจากเดิมและความกาวหนาใหมๆ (3) ความรับผิดชอบรวมกันกับการทํางานแบบ

มีสวนรวมและใหคุณคากับแตละคนที่เปนสวนหนึ่งของทีม 2) ดานทักษะสารสนเทศ สื่อสารและ

เทคโนโลยี ประกอบดวย 5 แนวทางไดแก (1) ใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและอยางสรางสรรคกับ

ประเด็นหรือปญหา (2) ใชเทคโนโลยีดิจิตอล เชน คอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสาร/เครือขาย สื่อ

สังคมออนไลนไดอยางเหมาะสมและประสบผลสําเร็จ (3) เขาถึงสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(เวลา) และอยางมีประสิทธิผล (แหลง) (4) สามารถสืบคนขอมูลไดรวดเร็วถูกตอง แมนยํา เขาใจใน

งาน  (5) นาํเทคโนโลยีมาใชในการสืบคนขอมูล สื่อสาร สรางผลงานไดอยางกวางขวางและสรางสรรค 

3) ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบดวย 4 แนวทางไดแก (1) ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ จัดลําดับความสําคัญของงาน กําหนดเปาหมายในการเรียนรูของตนเองได (2) ทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิผลในบรรยากาศท่ีคลุมเครือ (3) จัดลําคับความสําคัญของงาน กําหนดเปาหมายใน

การเรียนรูของตนเองได (4) แสดงความรับผิดชอบที่มีตอสวนรวมมากกวาสวนตน และดานระบบ

สนับสนุนศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุม 12 แนวทาง ดังนี้ 1) ดานมาตรฐานและการประเมินผล 

ประกอบดวย 2 แนวทางไดแก (1) เนนทักษะ เนื้อหาความรู และความเชี่ยวชาญ (2) ใชการวัดผลที่

หลากหลาย 2) ดานหลักสูตรและการสอน ประกอบดวย 4 แนวทางไดแก (1) เนนหาโอกาสประยุกต

ทักษะขามสาระวิชาและการเรียนรูที่เนนสมรรถนะเปนฐาน (2)  ฝกใหรูจักการสืบคนขอมูลและหา

แนวทางแกไขปญหาในงาน (3) เนนหาโอกาสประยุกตทักษะขามสาระวิชาเพ่ือใหเกิดทักษะ (4) ใช

วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 3) ดานการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบดวย 3 แนวทางไดแก (1) สราง

ชุมชนการเรียนรูระหวางครูผูสอนที่ปฏิบัติในวิชาชีพเดียวกัน (2) ใหแนวทางสําคัญท่ีครูสามารถสราง

โอกาสบูรณาการเพ่ือนําเคร่ืองมือและยุทธศาสตรการสอนเขาสูการปจจุบันจริงในชั้นเรียน (3) ใหการ

เรียนรูทางวิชาชีพสําหรับครูเปนตัวแบบการเรียนรูในชั้นเรียนของนักเรียนใหดีที่ สุด 4) ดาน

สภาพแวดลอมการเรียนรู ประกอบดวย 3 แนวทางไดแก (1) ออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมท้ังเปน

กลุม ทีม หรือรายบุคคล (2) ใหผูเรียนไดเรียนรูจากโลกที่เปนจริง เชน จากโครงงาน (3) จัดการเรียนรู

จากบรรยากาศและบริบทที่เปนโลกแหงความเปนจริงโดยเฉพาะการเรียนรูจากโครงงาน 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  จากผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดาน

ซาย ขอคนพบในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากผลการวิเคราะหขอมูล 

รวมทั้งการอภิปลายผลจากการคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย ดังนี้  

  1. ดานสภาพปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานทักษะ

สารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี ครู นักเรียนและผูบริหารควรใหความสนใจในเรื่อง การเขาถึงและ

ประเมินสารสนเทศ การใชและจัดการสารสนเทศ การวิเคราะหสื่อ การสรางสรรคผลิตภัณฑส่ือ และ

การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิผล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานหลักสูตรและการสอนทั้งนี้

เนื่องจาก ครูและนักเรียนและผูบริหารใหความสนใจในการ สอนทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 โดยตรง

จากวิชาแกน (core subjects) และขอบขายเชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary theme) เนนหา

โอกาสประยุกตทักษะขามสาระวิชา และการเรียนรูท่ีเนนสมรรถนะเปนฐาน (competency-based) 

ให วิธีการเรียนรูเชิงนวัตกรรมท่ีบูรณาการการใชเทคโนโลยี การสืบคนและใชปญหาเปนฐาน 

(problem-based) เรียนรูตามสภาพจริงจากปญหาหรือจากโจทยในโลกที่เปนจริง สรางกระบวน

ทัศนหรือวิสัยทัศน (metal model building) จากรูปแบบท้ังเชิงกายภาพและเชิงจิตภาพเพื่อ

กอใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจน จูงใจภายใน (internal motivation) เกิดความรูสึกทางบวกตอการ

เรียนรู เรียนรูจากพหุโมเดล (multi-model learning) ใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลายสไตล เรียนรู

สังคม (social learning) ใหพลังความสมพันธทางสังคมสงผลตอการเรียนรู เรียนรูนานาชาติ 

(international learning) โดยใชโลกรอบๆ ตัวพัฒนาทักษะการสอนและการเรยีนรู 

  2. ดานความเหมาะสมและความเปนไป ไดของแนวทางการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 

2556 สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยการอาชีพดานซาย โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวามีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานหลักสูตรและการสอน ครู นักเรียนและผูบริหาร

ควรใหความสนใจในเรื่อง การจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจะมิใชการจดจําเนื้อหาวิชาอีกแลว แตจะเปนการ

เรียนรูและลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรูและตอยอดความรูนั้นไดดวยตนเอง สวนดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ท้ังน้ีเนื่องจาก ครู นักเรียนและผูบริหารใหความสนใจในเร่ือง

สภาพการใชชีวิตและการทํางานในปจจุบัน ตองการอะไรที่มากกวาทักษะการคิดและเนื้อหาความรู 
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เพื่อใหสามารถสํารวจสภาพชีวิตและการทํางานที่ซับซอนในยุคสารสนเทศเชิงแขงขันระดับโลกเชนน้ี

ตองการใหนักเรียนใสใจตอการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอยางเพียงพอ 
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ผลการใชวิธีสอนดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) ที่มีตอความสามารถในการอาน 

เพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
  

ฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ  

 Richavee Chatviriyawong 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคของงานวิจัยคือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ

ภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กอนและหลังเรียนโดยใชวิธีสอน 

ดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) ในรายวิชากลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  และ 2) ศึกษา

ความคิดเห็นของผู เรียนในการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR)  

กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

แผนกวิชาเทคโนโลยียาง กลุม 1 และ 2 จํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการ

จัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการ

เรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) การวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณ 

หาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent    

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบ 

การอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

ของหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความคิดเห็นของผูเรียน

ที่มีตอการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) ในภาพรวมอยูในระดับ 

มากที่สุด   

 

คําสําคญั : กลวิธีการอาน วิธีสอนแบบกลวิธีการอานแบบรวมมือ (CSR) ความสามารถในการอาน 

              เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ     
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Abstract 

The objectives of this research were to 1)  compare the reading 

comprehension ability of Higher Certificate learners before and after learning through 

Collaborative Strategic Reading (CSR)  method in the course of English Reading and 

Writing Strategies and 2)  study opinions of learners learning through Collaborative 

Strategic Reading (CSR) method. The samples of this research were 43 Year1 Higher 

Certificate learners of Rubber Technology Department, group 1 and 2, who enrolled 

in the course of English Reading and Writing Strategies in the 1st semester, Academic 

year of 2018, Rayong Technical College. The research tools were 1) Lesson plans, 2) 

Reading comprehension test, and 3)  Questionnaire for opinions on learning through 

learning through Collaborative Strategic Reading (CSR) . Data analysis was conducted 

using analytic statistics, namely mean, Standard Deviation (S.D.), dependent t-test. It 

was found that 1)  The reading comprehension ability of Higher Certificate learners 

after learning through Collaborative Strategic Reading (CSR)  was higher than before 

learning with statistical significance at . 05 and 2)  Opinions of learners on learning 

through Collaborative Strategic Reading (CSR)  in overall were in the highest level.  

 

Keywords : Reading strategies, Collaborative Strategic Reading (CSR), Reading Comprehension  

 

บทนํา 

 ในยุคปจจุบันท่ีมีการติดตอสื่อสารในสังคมโลกาภิวัตน โดยคนหลากหลายเชื้อชาติมีการ

ติดตอสื่อสารกันทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษไดเปน

ภาษาสื่อกลางท่ีสําคัญ ดังน้ันผู ท่ีมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงมีความไดเปรียบและมี

ความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติได การพัฒนาทักษะการสื่อสารใหแกผูเรียนอาชีวศึกษา

จึงเปนสิ่ งสําคัญและจําเปน แตปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษและ

ความสามารถในการนําความรูภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการทํางานของผูเรียนอาชีวศึกษา

กลับพบวาอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ และไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการที่มี

ความตองการแรงงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได โดยเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน

ทักษะหลักท่ีสําคัญหนึ่งในสี่ทักษะของการเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ โดย

นักวิจัยและนักวิชาการศึกษาจํานวนมากไดกลาววาทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนท่ี

เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เนื่องจากการอานจะชวยเพ่ิมพูนคําศัพทและความรูที่จําเปน
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ตอการพัฒนาทักษะการสื่อสารอ่ืน ๆ ตอไป การที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการอานภาษาที่สองได

นั้นจะตองอาศัยกลวิธีการอานซึ่งเปนกระบวนการทางความคิดความเขาใจที่ผูอานนําเอาวิธีการตางๆ

มาใช ในการจัดการกับขอมูลที่อาน หรือ แกปญหาในการอาน ตลอดจนจัดเก็บขอมูล เรียกใช ขอมูล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกใชกลวิธีการอานที่เหมาะสมจะชวยใหการอานบรรลุเปาหมายได

รวดเร็วยิ่งขึ้น และผูสอนควรสอนใหผูอานรูจักใชกลวิธีการอานที่เหมาะสมเพ่ือชวยใหผูอานสราง

ความหมายจากบทอานไดถูกตอง 

จากแนวคิดเก่ียวกับความเขาใจในการอาน และกลวิธีการอาน รวมถึงขอมูลผลการเรียน

รายวิชากลยุทธการอ านและการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตลอดจนประสบการณในการสอนของผูวิจัยซึ่งรับผิดชอบการสอนในรายวิชา  

กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 3000 1202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พบวา นักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษสวนใหญยังไมประสบความสําเร็จในการอานเพ่ือความเขาใจ

ภาษาอังกฤษ ทําใหเกิดความทอถอย ขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยสาเหตุเนื่องมากจากการขาด

ความรู ความเขาใจในเร่ืองคําศัพท โครงสรางทาง ไวยากรณซึ่งเปนสิ่งที่ปรากฏอยูในภาษา นอกจากนี้ 

การจะเปนผูอานที่ดียังตองอาศัยองคประกอบอ่ืนๆมาเปนตัวปฏิสัมพันธเพื่อให เกิดความเขาใจในการ

อาน นอกจากนี้จากการสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับนักศึกษาถึงวิธีการที่ใชในการอาน ทําใหผูวิจัย

สามารถวิเคราะหในขั้นตนไดวานักศึกษานาจะมีปญหาในการใชกลวิธีการอาน (Reading Strategies) 

ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหผูอานเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีอานไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถจับ

ประเด็นท่ีอานใหไดมากที่สุดโดยใชเวลานอย ท่ีสุด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสอนกลวิธีการ

อานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป ที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยใช

วิธีการสอนอานดวยกลยุทธแบบรวมมือ (Collaborative Strategic Reading) เพื่อนําผลการวิจัยที่ได

ไปพัฒนาการเรียนการสอน ทักษะการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาให มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

วตัถุประสงคในการวิจัย 

1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษของผูเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กอนและ หลังเรียนดวยวิธีสอนแบบกลวิธีการอานแบบรวมมือ (CSR) 

ในรายวิชากลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ รหัส 3000 1202    

2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนในการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบกลวิธีการอานแบบ

รวมมือ (CSR)    
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1.การอานเพื่อความเขาใจ 

 การอานมีความสําคัญเนื่องจากในสังคมยุคใหม มีการหลั่งไหลของขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 

โดยเฉพาะทางอิเลคทรอนิคส ซึ่งสวนใหญเปนขอมูลในภาษาอังกฤษเนื่องจากมีผูคนทั่วโลกใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้นบุคคลที่มีความสามารถในการอานจึงมีโอกาสในการ

ประสบผลสําเร็จในงานอาชีพสงูกวา 

 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหคาํจํากัดความการอานไว ดังนี้ 

 McKeown, M. G., et al. (2009) [1] ไดกลาววาการอานเปนกระบวนการอันซับซอน 

ประกอบดวยกระบวนการยอย ๆ และความสามรถในการปฏิสัมพันธตาง ๆ  

 Pang et al (2003) [2] บรรยายไววาการอานเปนกิจกรรมที่ซับซอนเก่ียวของกับทั้งความ

เขาใจและกาใชความคิด  

 ในสวนของการอานเพื่อความเขาใจ ผูอานตองทําความเขาใจในสิ่งที่อาน และสามารถบอกถึง

สิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อความหมายผานทางตัวอักษร จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีตองรูวามีสิ่งใดเกิดข้ึนใน

ระหวางที่ผูอานกําลังทําความเขาใจ หรือความเขาใจเกิดขึ้นไดอยางไร จึงจะสามารถสอนใหผูเรียน

อานเพ่ือความเขาใจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการอาน

เพื่อความเขาใจไว ดังนี้ 

 Irwin (2007) [3] กลาวไววา มีกระบวนการอยางนอย 5 ประเภทเกิดข้ึนพรอม ๆ กับความ

เขาใจ คือ ความเขาใจในประโยค การเชื่อมประโยค ความเขาใจในภาพรวม  ในรายละเอียด และการ

รูคิดคือ ความสามารถของบุคคลที่มีตอกระบวนการคิดของตนเอง รูวาสิ่งใดที่เหมาะสมกับตนเองใน

การเรียนรู ตลอดจนสามารถเลือกกลวิธี ในการวางแผน กํากับควบคุม และ ประเมินการเรียนรูของ

ตนเอง    

 เชนเดียวกับ Grabe (2013) [4] ซึ่งอธิบายวาความเขาใจมิใชปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยาง

เดียว ในทางตรงขาม มันเก่ียวของกับชุดของทักษะและกิจกรรมที่มีความเก่ียวของกัน ความเขาใจ

ขึ้นอยูกับความสามารถของผูอานในการคิดเชื่อมโยงเอาเหตุการณตาง ๆ กันในเร่ืองที่อานและหา

ความหมายของเร่ืองท่ีอาน  

2. การอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

 การอานดวยกลวิธีแบบรวมมือไดมีการพัฒนาขึ้นโดย Klingner and Vaughn (2004, 2015) 

[5-6] เพ่ือชวยเหลือผูเรียนท่ีประสบปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ดวยการสอน

เนื้อหาและกลวิธีการอานเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานออกเขียนได ทั้งนี้ (Grabe, 2013) [4] 

และ Davis (2012) [7] ไดอธิบายวาวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ หรือ(CSR) เปนการ

สอนกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจหลายกลวิธีตามแนวการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  710



Teaching) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) และการสอนกลวิธีปฏิกิริยาสัมพันธ 

(Transactional Strategies Instruction) แล ะ Klingner and Vaughn (2015) [6] ได กล าวว า

วิธีการสอนการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือเนนการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูเรียนเปนผูนําบทเรียนเอง

แทนที่ครูจะเปนผูนําบทเรียน จึงมีความเหมาะสมกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่มีผูเรียนจํานวนมาก ทํา

ใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูโดยรวมมือกัน การใชภาษามากขึ้นจากการพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนรวมชั้น    

 ตามวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือนั้น ผูเรียนจะเรียนรูการใชวิธีการเชิงกลวิธี

หลักๆ สี่แบบ ในขณะท่ีอานเนื้อเร่ืองแบบเนนเน้ือหาเฉพาะทาง คือ วิธีการอานแบบผาน ๆ 

(reviewing) เปนการกวาดสายตาดูชื่อเรื่อง หัวขอ คาดเดาเรื่องที่จะอานและระลึกความรูเดิม กลวิธี

การอานโดยเดาความหมายจากบริบท (Click and Clunk) เปนการหาคําที่ไมเขาใจความหมายในเนื้อ

เรื่องและหาวิธีแกไขเพ่ือใหเขาใจคําดังกลาว  วิธีการจับใจความสําคัญ (get the gist) เปนการระบุ

ใจความสําคัญของเนื้อเรื่อง และวิธีการสรุปความ (wrap-up) เปนการสรุปเน้ือเรื่องและตั้งคําถาม

เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง  ตามแนวคิดของ Klingner & Vaughn (2004) [5] ในการสอนตามวิธีการอานดวย

กลวิธีแบบรวมมือน้ัน ครูจะอธิบายและแสดงการใชกลวิธีดังกลาวขางตนใหผูเรียนดูกอน จากนั้น

ผูเรียนฝกการใชกลวิธีดังกลาวในกลุมยอย 4-6 โดยใชหลักการเรียนรูแบบ  ผูเรียนแตละคนซึ่งเปน

สมาชิกในกลุมรวมมือ จะไดรับบทบาทใหมีความรับผิดชอบในการทําภารกิจในการอานเน้ือเร่ืองที่

ไดรับมอบหมาย และฝกฝนการใชกลวิธีระหวางอาน  .    

ในการศึกษาวิจัยโดย Vaughn, S., et al. (2011 [8] กับผูเรียนในระดับที่สี่ เปนเวลา 45 

นาทีตอวัน ในเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรของรัฐฟลอริดา  โดยมีกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับการสอน

โดยวิธีปกติแบบที่ เคยปฏิบัติกันมา พบวาผูเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ  

(CSR) มีความเขาใจในการอานและความรูในเนื้อหาสูงกวากลุมเปรียบเทียบ  

ในการวิจั ยต อมา โดย  Vaughn, S., et al. (2013  [9] ได ศึ กษาว าในการสอน วิชา

วิทยาศาสตรจะไดผลแบบเดียวกันหรือไม  โดยไดทําการสอนวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือกับ

ผูเรียนในระดับ5 เปนเวลา 30-40 นาทีตอวัน 2-3วันตอสัปดาห   เปนเวลา 4 สัปดาห ในชั่วโมงการ

สอนวิทยาศาสตร พบวาผูเรียนมักมีการสนทนากันเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนา

คําศัพทและความรูในเน้ือหาวิชามากขึ้น 

ในการวิจัยโดย ฟาน (Fan, 2010) [10] ผูเรียนชาวไตหวัน จํานวน 110 คน เพ่ือทดสอบผล

ของการสอนดวยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือที่มีตอความเขาใจในการอานของผูเรียนชาวไตหวัน 

การวิจัยใชวิธีการผสมผสาน   เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม แบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนและการสัมภาษณ   ผลการวิจัยพบวา การสอนดวยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบ

รวมมือมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนอานแบบเดิมที่ครูเนนการสอนคําศัพทและไวยากรณเปนหลัก 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การอานดวยกลวิธีแบบรวมมือมีผลทางบวกตอความเขาใจการอาน ของ
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ผูเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในการตั้งคําถามและจับใจความสําคัญ และการหารายละเอียด

สนับสนุนใจความสําคัญ    

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยี

ยาง กลุม 1 และ 2 จํานวน 43 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชากลยุทธการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2561 โดยผูวิจัยเปนผูสอน 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน ไดแก การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชวิธีการอานดวยกลวิธีแบบ

รวมมือ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และความคิดเห็น

ของผูเรียนในการเรียนโดยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชากลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ดวยวิธีการ

อานดวยกลวิธีแบบรวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ซึ่ง

ไดผานการแกไข ทดลองใชและปรับปรุงมาแลว มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกแผน 

2) แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 50 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับและจุดประสงค (IOC) เทากับ 1.00 ทุก

ขอ คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23-0.60 มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.34-0.75 และ

คาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับเทากับ 0.95  

3) แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

(CSR) เปนขอคําถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิง

โครงสราง (Construct Validity) (IOC) เทากับ 1.00 ทุกขอ มีคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ อัลฟาของครอนบัค (Cronbach) ที่ 0.89 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนแบบกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง (one 

group pretest posttest design) โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้  

1. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ ฉบับกอนเรียน เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

(Collaborative Strategic Reading) ท่ีจัดเตรียมไวจํานวน 8 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 

เปนเวลา 16 สัปดาห  

3. หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนทําแบบทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ ฉบับ

หลังเรียน เปนเวลา 1 ชั่วโมง และทําแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรูโดยใช

วิธีการสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ หลังเรียนโดยใชวิธีสอนอานดวย 

กลวิธีแบบรวมมือ (CSR)  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชวิธีสอนอานดวย 

กลวิธีแบบรวมมือ (CSR) ระหวางกอนเรยีนกับหลังเรียน       

กลุมตัวอยาง n  คะแนนเต็ม x  

S.D. t p 

ทดสอบกอนเรียน 43 50 16.81 5.52 20.85** 0.00 

ทดสอบหลังเรียน 43 50 32.05 6.16 

** หมายถึง   p < .05 

              จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชวิธีสอนอาน

ดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR)  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีระดับ .05 แสดง

วา การใช วิธีสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR)  ตามแผนการสอนที่สรางขึ้น ชวยพัฒนา

ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจมากขึ้น   

2.  ผลการศกึษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการเรยีนโดยใชวิธีสอนอานดวยกลวิธีแบบ 

รวมมือ (CSR)  มีรายละเอียดดังขอมูลในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวิธีสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

(CSR) 

รายการประเมิน X   S.D. 
ระดับความ 

คดิเห็น 

1.   คําแนะนําในการเรียนรูมีความชัดเจน 4.81 0.39 มากที่สุด 

2.   จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 4.84 0.37 มากที่สุด 

3.   ความสมบูรณเนื้อหาสาระ 4.72 0.45 มากที่สุด 

4.  ความทันสมัยเนื้อหาสาระ 4.77 0.43 มากที่สุด 

5.  การจัดลําดับเน้ือหาสาระชวยใหเขาใจไดงาย 4.74 0.44 มากที่สุด 

6.  การใชภาษาสื่อความหมายไดชัดเจน 4.81 0.39 มากที่สุด 

7.  ใบงานมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.81 0.39 มากที่สุด 

8.  ใบงานมีข้ันตอนที่ชัดเจนทําใหปฏิบัติงานไดงาย 4.77 0.43 มากที่สุด 

9.  เวลาการปฏิบัติงานในแตละใบงานเหมาะสม 4.79 0.41 มากที่สุด 

10.  การมอบหมายงานตามใบงานมีความเหมาะสม 4.72 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.20 มากที่สุด 

จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชวิธีสอนอานดวยกลวิธี

แบบรวมมือ (CSR)  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.78, S.D. =0.20) เม่ือพิจารณารายขอ

ลําดับแรก ไดแก จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.84, 

S.D. =0.37)  รองลงมาคือ คําแนะนําในการเรียนรูมีความชัดเจน   การใชภาษาสื่อความหมายได

ชัดเจนและ ใบงานมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ( X  = 4.81, S.D. =0.39)  

 

ผลการวิจัย 

 1) ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของผูเรยีนระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลังเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) สูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

 2) ความคดิเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการเรยีนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบ

รวมมือ (CSR) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหลังเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) สูงกวากอนเรียนอาจ

เนื่องมาจากวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) ทําใหผูเรียนสามารถใชกลวิธีการอาน   

ตาง ๆ ไดในระหวางอาน ทําใหสามารถเขาใจในเรื่องที่อานไดมากขึ้น ประกอบกับการเรียนโดย

แบงกลุมผูเรียนตามความสามารถทําใหผูเรียนสามารถชวยเหลือ รวมมือกันทํางานและปรึกษากันใน

กลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วอหน, คลิงเนอร และไบรอันท (Vaughn, S., Klinger, J. K. & 

Bryant, L. , 2001) ที่กลาววาผลจากการสอนดวยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ (CSR) (1) 

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในดานการอานท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทาง  (2) เพ่ิมความคงทนในการเรียน

ของผูเรียน (3) เพ่ิมความพึงพอใจของผูเรียนจากประสบการณการเรียนรูที่ไดรับ  (4) พัฒนาทักษะ

ทางสังคมของผูเรียนและ (5) เพ่ิมพูนคาํศัพทของผูเรียน   

 2. ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ 

(CSR) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด อาจเน่ืองมาจากการสอนดวยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบ

รวมมือ (CSR) ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟาน (Fan, 

2010)ที่พบวา การสอนดวยวิธีการอานดวยกลวิธีแบบรวมมือมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนอาน

แบบเดิมที่ครูเนนการสอนคําศัพทและไวยากรณเปนหลัก การอานดวยกลวิธีแบบรวมมือมีผลทางบวก

ตอความเขาใจการอานของผูเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในการตั้งคําถามและจับใจความ

สําคัญ และการหารายละเอียดสนับสนุนใจความสําคัญ    

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การจัดการเรียนรูโดใชวิธีการสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ ผูสอนควรจัดกิจกรรม

ใหผูเรียนแบงกลุมคละตามความสามารถ แยกเปน กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน เพ่ือให

ผูเรียนกลุมเกงสามารถชวยเหลือการเรียนรูของผูเรียนในกลุมปานกลางและออนได 

2. การจัดการเรียนรูโดใชวิธีการสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือ ผูสอนควรแสดงการใช

กลวิธีการอานแตละกลวิธี ใหผูเรียนดูเปนตัวอยางโดยใชวิธีการบอกความคิดออกมาดัง ๆ (Think 

aloud protocol) เพ่ือใหผูเรียนเขาใจการใชกลวิธีไดอยางชัดเจน 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  715



 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนอานดวยกลวิธีแบบรวมมือที่ 

สงผลตอความสามารถในการเขียน หรือการคิดวิเคราะห 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาทักษะภาอังกฤษของผูเรียนที่เรยีนรูโดยใชวิธีการสอน 

อานดวยกลวิธีแบบรวมมือกับวิธีการสอนอื่น ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการสอนในแต

ละข้ันใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนเลิรนนิ่ง เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร เบื้องตน 2) ศึกษาความพึงพอใจของเจาหน าท่ี ในการใชงานบทเรียนเลิรนนิ่ ง  

เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่ของกลุมงานสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม จํานวน 20 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 

เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบประเมินความพึงพอใจในการใชบทเรียน

เลิรนนิ่งเร่ือง กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตน วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคารอยละ คาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิ จัย พบวา บทเรียนเลิรน น่ิง เรื่อง กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร เบื้ องตน  

มีความถูกตองในการการออกแบบปอนขอมูลเขาใชงานงายและภาพที่ใชแสดงประกอบไดเหมาะสม 

ระบบการจัดการเนื้อหาขอ มูลใหความรู เข าใจงายและการวางรูปแบบความรู ได เหมาะสม  

เมนูเลือกใชงาน เขาใจงาย คนหาขอมูลตรงความตองการ รูปแบบของการนําเสนอแสดงผลจอภาพ 

มีความเหมาะสม และผูใชมีความพึงพอใจในการใชงานบทเรียนเลิรนนิ่ง อยูในระดับมาก  
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to develop the learning lesson about 

basic computer law 2) Study the satisfaction of the officer using the learning lesson 

in basic computer law. The sample group were : 20 information technology officers in 

Phon Sawan District Public Health office. The research tools were : 1) the efficiency 

assessment form by the experts,  it was 5-level estimation scale.  And 2)  the 

satisfaction assessment of the basic computer law.The statistical data was analyzed 

by percentage, mean and standard deviation. 

 The result found that,  the learning lesson in Basic Computer Law was 

correct to input data,  easy to assess and photogenes.  The system of lesson 

management was easy to understand.  And properly arranged details and easy to 

search for the needed information. The presentation on the screen was correct. The 

user satisfaction to the lesson was in the high level. 

 

Keywords :  System development, Learning 

 

บทนํา 

หลายป ท่ีผานมา จากการวิเคราะหสถิติภัยคุกคามของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร         

ป 2556-2560 พบวาสถิติโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม โดยพบคดีสูงสุดเดือน

พฤษภาคม คดีของการกาวกาย บุกรุกทางคอมพิวเตอร พบมากที่สุด โดยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเร่ือยตั้งแต

เดือนมกราคมและสูงสุดที่เดือนพฤษภาคม โดยคิดเปน 39% ของคดีทั้งหมด รองลงมาคือ คดีจากการ

ฉอโกงซึ่งพบวามีจํานวนสูงในแตละเดือนและเพ่ิมสูงสุดในเดือนพฤษภาคมโดยคิดเปน 38.3% ของคดี

ทั้งหมด และอันดับสามคือ คดีที่พยายามกาวกาย บุกรุกทางคอมพิวเตอร ซึ่งคิดเปน 17.3% ของคดี

ทั้งหมด  การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรไดแพร  (ขอบคุณขอมูลจากhttp:/y35.wikidot.com/2556) 

พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนความหวังในการแกไขปญหาการใชระบบ

คอมพิวเตอรโดยมิชอบ เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะไมเหมาะสม โดยให

อํานาจในการแสวงหาหลักฐานและแสวงหาผูกระทําความผิดมารับโทษ นอกจากนี้ ยังใหอํานาจใน

การระงับเว็บไซตที่เผยแพรขอมูลที่กระทบตอความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีอีก

ดวย หากเจาหนาที่ใชอํานาจไปในทางท่ีถูกตองก็จะไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกฎหมาย หาไม

แลวการใชอํานาจที่มิชอบดวยกฎหมายก็อาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได  
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สื่อซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่ออีกประเภทหน่ึงที่สามารถเชื่อมทฤษฎี

และการปฏิบัติเขาดวยกัน กลาวคือ ใหโอกาสผูใชบทเรียนไดทดลองปฏิบัติในสิ่งท่ี ไดเรียนใน

หองเรียนในสภาพแวดลอมที่เรียนดวยความรูสึกสบายใจ มัลติมีเดียชวยเปลี่ยนผูใชบทเรียนจากสภาพ

การเรียนรูเชิงรับ (Passive) มาเปนเชิงรุก (Active) (บุปผชาติ, 2544) คิมเบิล ( Kimbie  1998) ได

ศึกษาผลกระทบของการเรียนเมื่อใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียในสภาพแวดลอมทางการเรียน ที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง และประเมินผลโดยผูเรียน ผลการสังเคราะหพบวา มัลติมีเดียสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูดานพุทธิพิสัย ( Cognitive  learning) และการประเมินผลดวยตนเอง สนับสนุนการคิดแบบ

ยืดหยุนและการเรียนแบบรวมมือกันระหวางเรียน การใชมัลติมีเดีย เปนสื่อสภาพแวดลอมทางการ

เรียนแบบใหม  มีขอดีหลายประการ เชน สามารถจําลองการนําเสนอ สนับสนุนการเรียนดวยตนเอง

แบบเชิงรุกกับแบบสื่อการน าเสนอแบบเชิงรับ มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียนควบคุม

ไดดวยตนเอง และชวยพัฒนาการตัดสินใจและการแกไขปญหาในตัวผูเรียนอยางมีศักยภาพ (Hatfield 

and Bitter 1994) 

ดังนั้น ผูจัดทํา จึงไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

แกบุคลากรสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  กลุมงานสารสนเทศซึ่งมีการปฏิบัติงานโดยใชงาน

คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ  เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานตระหนักถึงความสําคัญใน

การใชคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ตที่ถูกตอง  เฝาระวังกับความเสี่ยงการกระทําความผิดท่ีเกิด

จากการใชงานคอมพิวเตอร เพื่อใหเห็นถึงความเสี่ยงและแนวทางแกไขที่เหมาะสม  ผูจัดทําจึงมีความ

สนใจที่จะรวบรวมเน้ือหาในรูปแบบใหม กลุมงานสารสนเทศและผูสนใจศึกษาเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนนี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาท่ีในการใชบทเรียนเลิรนนิ่งเร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน สํานักงานสาธารณสุข อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

 

สมมติฐาน 

 บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม มีคุณภาพในระดับมาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย บทเรียนมัลตมิีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.ประชากรท่ีใชในการจัดทําโครงการวิชาชีพในครั้งน้ี ไดแก  สาธารณสุขอําเภอ รอง

สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ  

เจาหนาที่ ลูกจางชั่วคราว นักการภารโรง อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม จํานวน 110 คน   

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการจัดทําโครงการวิชาชีพในครั้งนี้ มีท้ังหมด 2 กลุม ดังนี้ 

       2.1 ผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน 

       2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการจัดทําโครงการวิชาชีพในคร้ังนี้ คือ จาหนาที่ของกลุมงาน 

สาธารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุข อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม โดยวิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง จํานวน 20 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

      เครื่องมือที่ใชในการโครงการวิชาชีพครั้งนี้คือ 

1. บทเรียนมัลติมีเดีย  เร่ือง กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม 

2. แบบประเมินประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ของกลุมงานสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม โดย

ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ทาน 

 

 

บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง 

กฎหมายเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

  

- คุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอ

บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง กฎหมาย

เบ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- ความพึงพอใจของผูใชงาน บทเรียน

มัลติมีเดีย เร่ือง กฎหมายเบ้ืองตน

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
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3. แบบประเมินความพึงพอใจของการใชงานบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ของกลุมงานสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค   
 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 การออกแบบเครื่องมือบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนโดยใชรูปแบบมนตชัย เทียนทอง (มนตชัย เทียนทอง, 2548)  

การออกแบบและพัฒนาคอรสแวร  มี ท้ั งหมด 5 ขั้ นตอน 1) การวิ เคราะห  (Analysis) 2) การ

ออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การใช/ทดลองใช (Implementation/Tryout) 5) 

การประเมินและปรับปรุงแกไข (Evaluation) 

 การออกแบบประเมินคุณภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชที่มีตอบทเรียน

มัลติมีเดีย เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ทาน มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. กําหนดกรอบประเด็นที่จะประเมิน โดยวิเคราะหจากการศึกษาบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง 

กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร และสรางขอคําถามใหครอบคลุมกรอบการประเมิน 

 2. สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 ทาน 

พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองกับโปรแกรม 

 3. ปรับปรุงแกไขแบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

ทาน ตามขอเสนอแนะ เพื่อนาํไปใชในการประเมินตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดนําบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร ให 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ใชบทเรียนดังกลาว และทําแบบประเมินคุณภาพท่ีแจกใหพรอมกับ 

บทเรียนมัลตมิีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร   

2. ผูวิจัยไดนําบทเรียนมัลติมีเดยี   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ที่ได 

พัฒนาขึ้น ไปติดตั้งไวที่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ือง ในหองสํานักงานของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม เพื่อใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข ไดเขาไปศึกษาและเรียนรูนอกเวลา

ทํางานวันละ 1 ชั่วโมง โดยจะตองทําแบบทดสอบกอนเรียน กอนเขาไปศึกษาเนื้อหาและขอมูล และ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อศึกษาขอมูลเสร็จโดยใหใชงานบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมาย

เบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร ทุกวัน ๆ ละ 1 ชั่วโมงเปนอยางนอย เปนระยะเวลา 1 เดือน 
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3. หลังจากเจาหนาที่สาธารณสุขไดใชบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมาย

เบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร เปนระยะเวลา 1 เดือนผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูใชท่ีมีตอ บทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพ่ือทําการเก็บขอมูล 

และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ประเมินบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง 

กฎหมายเบ้ืองตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร และขอมูลที่ไดจากผูใชในการทําแบบสอบถามความพึงพอใจ

ที่มีตอ บทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

ผลการวิจัย 

ผลของการออกแบบและพฒันาบทเรียนมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

บทเรียนมัลติมีเดีย เร่ือง  

กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
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ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินคุณภาพบทเรียน

มัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบ้ืองตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัด

นครพนม  โดยผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน 

การประเมินบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน 

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัด

นครพนม 

(X ) (SD.) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1. การออกแบบปอนขอมูลเขาใชงานงาย   4.00 1.00 มาก 

2. การออกแบบการปอนขอมูลมีความสัมพันธกับการใชงาน 3.33 0.58 ปานกลาง 

3. การจัดการปอนขอมูลความรูไดตามความตองการ 3.67 0.58 มาก 

4. เมนูเลือกใชงานเขาใจงาย 3.67 1.15 มาก 

5. ตัวอักษรการพิมพเห็นชัดเจน 3.67 1.15 มาก 

6. รูปแบบของการนําเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

7. เมนูเลือกใชงานเขาใจงาย 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

8. สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 3.67 0.58 มาก 

9. ภาพที่ใชแสดงประกอบไดเหมาะสม 3.67 0.58 มาก 

10. การออกแบบปอนขอมูลเขาใชงานงายและภาพที่ใชแสดงประกอบได

เหมาะสม 
4.33 1.15 มาก 

11. รูปแบบของการนําเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม 3.33 0.58 มาก 

12. รปูแบบมีความนาสนใจและเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

13.  ระบบการจัดการขอมูลความรูเขาใจงายและการวางรูปแบบความรู

ไดเหมาะสม 

3.67 
0.58 

มาก 

14.  มีรูปภาพ สีสันที่จดจําไดงาย  และเขาใจ 4.67 0.58 ปานกลาง 

15. การออกแบบโดยรวม 3.67 0.58 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.91 0.72 มาก 

 จากตารางที่  1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม  โดยผูเชี่ยวชาญที่มี

ความรูและประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมาย

เบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร อยูในระดับมากและปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอระดับมากที่สุด

เรียงลําดับ 3 อันดับแรก ไดแก เมนูเลือกใชงานเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.67 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.58 รองลงมาไดแก รูปแบบมีความนาสนใจและเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.33 คาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.58 และรูปแบบของการนําเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.33 คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน 

เก่ียวกับคอมพิวเตอร กลุมงานสารสนเทศ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม   

การประเมินความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบื้องตน เกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร กลุมงานสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอโพนสวรรค  

จังหวัดนครพนม 

 

(X ) 

 

(SD.) 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1. รูสึกชอบความแปลกใหมในการเรียนรูสื่อดิจตอลเร่ือง กฏหมายคอมพิวเตอร 4.17 0.75 มาก 

2. ไดรับความรู  ความเขาใจการนําเสนอเนื้อหาสื่อดิจตอลเรื่อง กฏหมายคอมพิวเตอร 3.83 0.75 มาก 

3. มีแหลงท่ีมาของขอมูลมีความนาเชื่อถือ 3.83 0.75 มาก 

4. การใชภาษาและสัญลักษณในหนาจอ ที่เขาใจงาย 4.33 0.82 มาก 

5. การแบงเนื้อหาและการจัดลําดับข้ันตอนอยางเปนระเบียบ  เพ่ือใหเขาใจงาย ๆ 3.67 0.82 มาก 

6. รูปแบบเมนูปุมคําสั่งและแถมเคร่ืองมือ เขาใจงาย 3.83 0.75 มาก 

7. การแสดงคําอธิบายขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น  3.67 0.82 มาก 

8. ความเหมาะสมในการเลือกใชสี 4.17 0.75 มาก 

9. เหมาะสมของขอมูลท่ีการแสดง 4.00 0.89 มาก 

10. การนําเสนอภาพนิ่ง  ภาเคลื่อนไหว มีความนาสนใจ 4.17 0.75 มาก 

 11. การใชภาษาที่เหมาะสม 4.33 0.52 มาก 

12. การจัดรูปแบบท่ีมีความนาสนใจ 3.50 1.22 มาก 

13. สามารถเขาใจในเนื้อหาไดรวดเร็ว 4.50 0.84 มาก 

14. รูปแบบตัวอักษร  ขนาดตัวอักษรที่แสดงเหมาะสม 4.33 1.03 มาก 

15. การออกแบบหนาจอดึงดูดใจผูศึกษา 3.83 1.33 มาก 

16. ขอมูลที่สําคัญในเนื้อหาสามารถมองเห็นไดชัดเจน 3.83 0.98 มาก 

17. การจัดลําดับเน้ือหาเขาใจงาย 4.67 0.52 มาก 

18. ความสุขในการของการเรียนรูเนื้อหาสื่อดิจตอลเร่ือง กฏหมายคอมพิวเตอร 4.17 1.33 มาก 

19.การสื่อสารและการตอบโตไดอยางเหมาะสม 3.83 1.33 มาก 

20. การนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 3.50 1.22 มาก 

รวม 4.05 0.87 มาก 
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมาย

เบื้องตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร สําหรับกลุมงานสารสนเทศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  

อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม พบวาโดยภาพรวมมีความพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 เมื่อพิจารณาเปนรายขอระดับมากท่ีสุดเรียง 3 อันดับแรก ไดแก การ

จัดลําดับเนื้อหาเขาใจงาย คาเฉลี่ย 4.67 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาไดแก สามารถ

เขาใจในเนื้อหาไดรวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 และการใชภาษาและ

สัญลักษณในหนาจอ เพ่ือใหเขาใจงาย ๆ คาเฉลี่ย 4.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบ้ืองตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  โดยผู เชี่ยวชาญที่มีความรูและ

ประสบการณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบ้ืองตน 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3. 91 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .72 

.   ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบ้ืองตน เก่ียวกับ

คอมพิวเตอรสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม  พบวาโดยภาพรวมมีความ

พอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ความพึงพอใจของบทเรียน

มัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบ้ืองตน เก่ียวกับคอมพิวเตอร สําหรับกลุมงานสารสนเทศ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  อําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  พบวาโดยภาพรวมมีความพอใจ

ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 ในดานน้ีผูวิจัยไดนําแบบประเมินแจกใหกับผูใชงานระบบจริง และได

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลออกมา จึงทําใหทราบวาบทเรียนมัลติมีเดีย   เรื่อง กฎหมายเบ้ืองตน 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร นี้สามารถใชงานไดจริง และมีรูปแบบที่แตกตางจากการอานหนังสือโดยทั่วไป    

  

ขอเสนอแนะ  

 1. การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบทเรียนมัลติมีเดีย   เร่ือง กฎหมายเบื้องตน เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร กลุมงานสารสนเทศ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพนสวรรค  จังหวัดนครพนม  ควร

ศึกษาระบบของหนวยงานในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน สามารถบริการไดทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 2. ควรศึกษาระบบท่ีมีระบบสวนตัว โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเปนสวนตัว หรือ

หนวยงานเทานั้น โดยใชระบบรหัสผานและพาสเวิรดเขาสูระบบดวย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนดวยชุดฝก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ระหวางการเรียนโดยใชชุดฝก

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนดวยวิธีการ

สอนตามแผนการสอน วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบ

คอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  ที่ สรางขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยาง เปนผู เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปที่ 1 แผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งไดจากการ

สุมตัวอยางดวยการทดสอบ พื้นฐานความรู จํานวน 28 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 14 คน 

กลุมท่ี 1 คือกลุมทดลองที่เรียนดวยชุดฝกที่สรางข้ึน  สวนกลุมที่ 2 คือกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการ

สอนตามแผนการสอนปกติ  เคร่ืองมือที่ใช ไดแก ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอม

มอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ชุดการสอน ผลการวิจัยสรุปวา 1) ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพในระดับคาเฉลี่ยรวม 4.75  

ซึ่งสูงกวาเกณฑกําหนดไว 2) ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส  ที่ ผู วิ จัยสรางขึ้นมีประสิท ธิภาพ 84.58/82.79 ซึ่ งสู งกวาเกณฑที่ กํ าหนดไว  

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนที่ เรียนดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้ อเพลิงเค ร่ืองยนตดี เซล 

แบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนดวยวิธีการ

สอนตามแผนการสอน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คําสําคัญ :  เครื่องยนตดีเซล  ระบบคอมมอนเรล  กลองเครื่อง ECU  

 
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
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Abstract 

The purpose of this research was to 1) create and investigate effectiveness of 

learning and teaching using the kit, 2)  compare learning achievement of learners 

between learning using the electronic control fuel injection common rail diesel 

engine training kit and learning through the traditional teaching method.  For the 

research methodology, the researcher implemented the created electronic control 

fuel injection common rail diesel engine training kit with the samples who were year 

1 Diploma students in Auto mechanic program, Rayong Technical College.  The 

samples were select by cluster random sampling and had took a basic placement 

test.  

 They were divided into 2 groups, 14 students in each group, Group1 was the 

experimented group learning with the created kit, Where as group2 was the 

controlled group learning through traditional teaching method. The tool used was 

the electronic control fuel injection common rail diesel engine training kit.  It was 

found that 1) the electronic control fuel injection common rail diesel engine training 

kit was graded its quality with the total mean scores at 4.75, which higher than the 

set criteria  2) the electronic control fuel injection common rail diesel engine training 

kit created by the researcher had effectiveness 84.58/82.79,which higher than the set 

criteria and 3)  learning achievement of  learners who learned with the electronic 

control fuel injection common rail diesel engine training kit had higher learning  

achievement than the learners who learned through the traditional teaching method 

at the statistic significance of .05  

 

Keywords : Diesel Engine , Common Rail system , ECU module 
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บทนํา 

 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ ผานมาได

สงผลใหเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเจริญเติบโตในทุกๆดาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางดานการผลิต 

และประกอบรถยนตไดเพ่ิมปริมาณการผลิตขึ้นเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2556 มีปริมาณการผลิต

รถยนตทุกประเภทมีจานวนทั้งสิ้น 2,457,086 คัน ซึ่งมีปริมาณการผลิตสูงสุดรอบ 52 ป สงผลให

ประเทศไทยเปนผูผลิตรถยนตอยูใน 10 อันดับแรกของโลกและมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 

2555 ประมาณรอยละ 0.14  [1]  

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหบริษัทผูผลิตรถยนตมีการแขงขันและพัฒนานําเอาเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใชในรถยนตมากขึ้น โดยนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร มาใชในการควบคุม

การทํางาน เพ่ือใหมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการทางานสูงข้ึน ในรถยนตเคร่ืองยนตนับวาเปนสวน

สําคัญอยางมาก ในปจจุบันผูผลิตรถยนตไดนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกสมาควบคุมการทํางานของ

เครื่องยนตทั้งเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล ในเครื่องยนตดีเซลซึ่งแตเดิมควบคุมการฉีด

น้ํามันเชื้อเพลิงดวยระบบกลไก แรงดันในการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา และการควบคุมปริมาณน้ํามันทํา

ไดไมแมนยํา ทําใหเกิดควันดําและฝุนละอองออกมาทางทอไอเสีย สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

ดังนั้นในปจจุบันเคร่ืองยนตดีเซลจึงไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไดนําเอาระบบ

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรมาใชในการควบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกวา“เครื่องยนต

ดีเซลแบบคอมมอนเรล” การนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชทําใหประหยัดนามันเชื้อเพลิง ตอบสนองการ

ขับขี่ไดด ีใหแรงบิดที่ดีในทุกสภาวะการทํางานและที่สําคัญเคร่ืองยนตเผาไหมสมบูรณ สงผลใหควันไอ

เสียที่ออกสูอากาศมีมลพิษนอยลง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงในการ

จัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนในระดับก่ึงฝมือ ระดับฝมือ และระดับเทคนิค จึงกําหนดพันธกิจ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและทองถิ่น จึงไดบรรจุวิชางานระบบเคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (3101 

2102) ไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาชางยนต  ใน

ดานการจัดการเรียนการสอนเปนหนาที่ของแผนกชางยนตจะตองดําเนินการ ใหบรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตรที่กําหนดไว  แตทางแผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคระยอง ก็ยังประสบปญหาในการ

จัดการเรียนการสอนอยูมาก พบวาสถานศึกษาสวนใหญ ไมมีสื่อการเรียนการสอนที่เปนของจริงและ

อํานวยความสะดวกในการจําลองขอบกพรอง โดยสาเหตุสําคัญคือ เร่ืองระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต

ดีเซลแบบคอมมอนเรล ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  สําหรับสาเหตุท่ีสําคัญ คือชุดฝกที่จําหนายมีราคา

แพง ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ และชุดฝกที่มีอยูไมเพียงพอตอกับจํานวนผูเรียน  สรุปจากประเด็น

ปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอน

เรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอน

เรลควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนโดยใชชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส กับเรียนดวยวิธีการสอนตามแผนการสอน  

 

สมมติฐานในการวิจัย  

1. ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลงิเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มี

คุณภาพเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 3.50  

2. ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลงิเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ที่

สรางขึ้นมาสามารถนําไปใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพไมนอยกวารอยละ 80/80 

3. ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลงิเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ที่

สรางขึ้นมาสามารถนําไปใชในการสอนดานปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนโดยชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล

แบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสูงกวาการเรียนดวยวิธีการสอนตามแผนการสอน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง เลือกแบบเปนกลุม โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน

นัก เรียนหลักสูตรระดับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส .) ชั้นป ที่  1 แผนกช างยนต 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชางานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

รหัสวิชา 3101 2102 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 คัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยจํานวน 28 

คน  แบงเปน 2 กลุมๆละ 14 คน โดยกลุมที่ 1 ใชชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอม

มอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส กลุมที่ 2 เปนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนตามแผนการสอนปกติ 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส

ประกอบดวย ใบเนื้อหา ใบงาน และแบบทดสอบ 
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การเก็บรวมรวมขอมูลการวิจัย 

1. กําหนดกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยไดทําการทดสอบพื้นฐานความรู เก่ียวกับระบบ

ฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ของนักเรียนทั้งสองกลุม ผล

ปรากฏวาพ้ืนฐานความรูของนักเรียนทั้งสองกลุมไมแตกตาง 

2. ดําเนินการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 กลุมควบคุม (Control Group) ผูวิจัยสอนนักเรียนดวยวิธีการสอนตามแผนการสอน 

ปกติโดยกลุมควบคุมเรียน ภาคทฤษฎีเหมือนกับกลุมทดลอง การฝกปฏิบัติฝกกับเครื่องยนตจริงเมื่อ

จบเนื้อหาทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.2 กลุมทดลอง (Experimental Group) ผูวิจัยสอนนักเรียนดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส เมื่อจบเนื้อหาทําการทดสอบหลังเรียน 

(Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.3 วิเคราะหผล หาคาความแตกตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม ดวยคา t-test (Independent) 

3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพโดยการหาคา E1/E2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝก

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

การวิเคราะหขอมูล 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชหลักสถิติ ไดแก คาดัชนีความยากงาย, คา

อํานาจจําแนก, คาสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น, คาเฉลี่ย ( X ), คา t-test (One tailed test) และคา E1/E2  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝก โดยนําชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล

แบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส และแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมิน

ความเหมาะสมท้ังหมด 2 ดาน ดังตารางที่ 1-1  

ตารางที่ 1-1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิง 

เครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

ดาน คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

1. ดานใบงานประกอบชุดฝก  4.73 มากที่สุด 

2. ดานการออกแบบสรางชุดฝกและการนาไปใชงาน  4.78 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.75 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1-1 ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล แบบ

คอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส โดยผูเชี่ยวชาญครอบคลุมทั้ง 2 ดาน พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับเห็นดวยมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 4.75 

2. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบ คอม

มอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งพิจารณาจากผลการทําแบบฝกหัด ใบงาน และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ผลการวิเคราะห

ขอมูลปรากฏผลดังตารางที่ 1-2 และตารางท่ี 1-3  
 

ตารางที่ 1-2 ผลการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) 

แบบฝกหัด n ∑X A E1 

ทฤษฎี และปฏิบัติ 14 24795 2094 84.58 
 

ตารางที่ 1-3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

 

จากตารางที่ 1-2 และ 1-3 พบวาการเรยีนการสอนโดยใชชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต

ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.58 / 82.79 ซึ่งสูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้อ เพลิงเครื่องยนตดี เซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 1-4 
 

ตารางที่ 1-4 การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลอง และ

กลุมควบคมุ 

นักเรียน n คะแนน X  คาความตางเฉลี่ย t 

กลุมทดลอง  14 1159.11 82.79 
9.2 6.005* 

กลุมควบคุม 14 1030.21 73.59 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 26, α = 0.05 , t= 1.706) 
 

แบบทดสอบ n ∑F B E2 

ทฤษฎีและปฏิบัติ 14 10432 900 82.79 
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จากตารางสรุปไดวาผลการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต

ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสูงกวากลุมผูเรียนท่ีเรียนดวย วิธีการสอนตาม

แผนการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซล

แบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส สามารถอภิปรายผลการศกึษาไดดังนี้  

1. อภิปรายผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอม

มอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส จากผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพของชุดฝกระบบฉีด

เชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ

เทากับ 84.58/82.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวที่ 80/80 ทั้งนี้เพราะในการสรางชุดฝกนั้น มี

การจัดทําอยางมีระบบและขั้นตอน ผานการตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง

ผลการวิจัยก็สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพิธ (2546) [2] เร่ืองการวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ชุดฝกโทรทัศนสี วิชาปฏิบัติโทรทัศน 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ปวช. 3 

จํานวน 15 คน ผลการวิจัยปรากฏวา การพัฒนาชุดฝกโทรทัศนสี มีประสิทธิภาพ 84.53/81.67 ซึ่งสูง

กวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนด  

2.  อภิปรายผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ หลังเรียนของกลุมทดลองแตกตางจากคาเฉลี่ยของคะแนน

ทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คาเฉลี่ยของคะแนน

ทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม จึงยอมรับ

สมมติฐาน แสดงวา ผูเรียนที่มีการเรียนการสอนดวยชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบ

คอมมอนเรล ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรินทร (2547) [3] ไดทําการวิจัย เรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝก

ความสามารถแบบ อิงเกณฑ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนจากชุดฝกกับ

เรียน ดวยวิธีสอนตามแผนการสอน ในวิชามอเตอรไฟฟาและการควบคุม เร่ืองการตอวงจรควบคุม

มอเตอรไฟฟาสามเฟส นําไปทดลอง โดยแบงกลุมออกเปน 2 กลุม กลุมละ 20 คน โดยกลุม ที่ 1 คือ

กลุมทดลองใชหาประสิทธิภาพของชุดฝก กลุมที่ 2 คือกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนตามแผนการ

สอน ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดฝกมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

กลุมทดลองที่เรียนดวยชุดฝกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนตาม

แผนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะท่ัวไป  

จากผลการศึกษาวิจัยนี้ เพ่ือใหชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซลแบบคอมมอน

เรลควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสจะสูงหรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ไมไดขึ้นอยูกับชุดฝกเพียง อยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับตัว

ผูสอนดวย ดังนั้นในกรณีกอนที่ครูผูสอนนําชุดฝกไปใชจะตองศึกษาและทําความเขาใจในรายละเอียดของ

เน้ือหา รวมทั้งวิธีการใชชุดฝกเปนอยางดี ทั้งนี้เพ่ือให การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ผูสอนควรเตรียมสื่อการสอนประกอบเพิ่มเติม เชน การจัดทําสื่อนําเสนอขอมูลดวย

โปรแกรม PowerPoint ของจริง แบบจําลอง สื่อแอนนิเมชั่น เปนตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนมากยิ่งข้ึน โดยการใชสื่อในแตละคร้ังจะตองสัมพันธกับเนื้อหาที่จะสอน  

3. การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ผูสอนจะตองทําการสาธิตเบ้ืองตนกอน ลงปฏิบัติงาน 

และตองวางแผนการใชระยะเวลาใหผูเรียนไดฝกทักษะจากใบงานใหเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนไดใช

ความรู และเกิดทักษะจากการฝกตามใบงานมากที่สุด ในขณะที่ผูเรียนกําลังฝก ครูผูสอนควรทํา

หนาที่ตรวจปรับความรูและทักษะของผูเรียนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการสรางชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใชในการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสตอไป 

2. ควรมีการพัฒนาชุดฝกระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสเปนแบบชุดสาธิตปฏิบัติเสมือนจริง 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ที่เนนสราง

สมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาแกนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี 

โดยใช คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 

DEVELOPMENT OF LEARNING FORMAT, ACCOUNTING OPERATIONS, TRADING 

BUSINESS WHICH FOCUSES ON CREATING PROFESSIONAL PERFORMANCE FOR 

ACCOUNTING PRACTITIONERS, TRADING BUSINESS GOODS TO STUDENTS IN 

ACCOUNTING FIELDS USING THE LEARNING MANUAL, ACCOUNTING 

OPERATIONS, TRADING BUSINESS 

 

โชติมา  รอดไทย1 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขาย

สินคา ที่เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาแกนักเรียนสาขาวิชา 

การบัญชีโดยใชคูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา การวิจัยแบงออกเปน  

3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใชรูปแบบการเรียนรู 

และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการเรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชา 

การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย ไดแก  แบบทดสอบ ใบงาน  

และแบบประเมิน  

ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการเรียนรูมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางสถานที่เรียนรูเฉพาะทาง

วิชาชีพการบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ขั้นสรางประสบการณการเรียนรูการปฏิบัติงานรายวิชาที่เนน

สรางสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ขั้นประยุกตใชประสบการณการเรยีนรู

สรางงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหนวยงาน ข้ันวัดและประเมิลผล 

การเรียนรูการปฏิบัติงานรายวิชา และขั้นนําเสนอผลงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพ 

ตามรูปแบบของหนวยงาน และรปูแบบการเรียนรูมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 77.62/83.40 

 
1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 
1Donmuang Technical College, Donmuang, Bangkok 10210 
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Abstract 

This research the objective was to develop a model of learning process. 

Research on experimental development.  The research process is divided into 3 

stages: 1, the development of the learning model, 2 the experiment of the learning 

management model, 3 the evaluation of the learning model. The research sample 

was selected as a high school diploma Department of Accounting Donmuang 

Technical College.  The research instruments consisted of 1)  Knowledge Tests, 2) 

Practice Tasks, 3)  Performance Appraisals, and 4)  Professional Skills Assessments. 

Evaluationform of accountant attitude 

The research found that the process of developing the process of learning 

 the basics of accounting research basics 2 was based on 5 steps:  1)  creating / 

preparing learning place 2)  creating experience /  practice 3 steps 4-step creative 

application,5-step evaluation, presentation The efficiency of the process of learning : 

E1/E2 was  77.62/83.40  

 

บทนํา 
 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ผูสําเร็จการศึกษา

จะมีสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการธุรกิจซื้อขายสินคา ธุรกิจบริการ และธุรกิจ

อุตสาหกรรม ซึ่งในงานบัญชีของแตละกิจการธุรกิจดังกลาวตองไดรับการจัดการเรียนการสอนอยาง

เปนระบบดวยรูปแบบการเรียนรูสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชี การเรียนรูเนื้อหาภาคปฏิบัติ

อยางเปนระบบ และสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนไปตามมาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2559 การวิจัยนี้จึงได

ดําเนินการจัดการเรยีนการสอนอยางเปนระบบในงานบัญชีของกิจการธุรกิจซื้อขายสินคา 

 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือปฏิบัติการสราง ทดลองใช และประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการ

ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ที่เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขาย

สินคาแกนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี  โดยใชคูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 
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2. ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีจํานวน 2 ชั้นเรียน คือ กลุมตัวอยางท่ี 1 นักเรียน

ชั้น ปวช.1 จํานวน 44 คน ในปการศึกษา 2559 กําหนดเปนกลุมควบคุมในการเรียนวิชาการบัญชี

เบื้องตน 2 และในปการศึกษา 2560 ไดข้ึนเรียนชั้น ปวช.2 จํานวน 43 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง

ในการเรียนวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา  และกลุมตัวอยางท่ี 2 นักเรียนชั้น ปวช.1 

จํานวน 25 คน ในปการศกึษา 2560 กําหนดเปนกลุมทดลองในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปน คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา สําหรับใช

จัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 และ วิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา ในคูมือมี

เนื้อหาการเรียนรู 3 สวน คือ การออกแบบรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขาย  

สินคาฯ  ชุดการสอนเนื้อหาวิชา และชุดการเรยีนการปฏิบัติงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบทดสอบและแบบประเมินการเรียนรูตามแผนการสอนรายวิชากับ

กลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 

สถิติท่ีใชในการวิจัย ใชสถิติในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบและแบบประเมินผลการ

เรียนรู และใชสถิติหาความกาวหนาการเรียนรูของกลุมตัวอยางและระหวางกลุมตัวอยาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวิเคราะหวรรณกรรมในประเด็นที่เก่ียวของ 

สมรรถนะการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ  

ดวยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ว น เ ง่ื อ น ไ ข

ผูปฏิบัติงานปฏิบัติดวย

เ ง่ื อ น ไข ค ว าม รู แ ล ะ

เงื่อนไขคุณธรรม 

ส วน พ อ เพี ยง/ทาง

สายกลาง ดวยมีเหตุผล

พ อ ป ระ ม า ณ  แ ล ะมี

ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

ส วนผล สัม ฤท ธ์ิ  ใน

การป ฏิบั ติ งาน สูความ

ยั่งยืนและสมดุล 

 

แนวทางการจัดการศึกษา 

ทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) 

หลักการจัดการเรียนการ

ส อ น โด ย ยึ ด ผู เรี ย น เป น

ศู น ย ก ล า ง แ บ บ เ น น

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ( Student 

Centered Instruction 

Experiential)  

รูปแบบการเรียนการสอนที่

เน นการพัฒ นาทั กษ ะพิ สัย

แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส 

( Devis’ Instructional 

Model for Psychomotor 

Domain) 

 

กฎหมาย นโยบายและโครงการทางการศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559 

น โยบายและยุทธศาสตรของสํานั กงานคณ ะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 7 ประเด็นนโยบาย 

โครงการสงเสริมกิจกรรมงานวิจัยเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู

โ ด ย ใช ก า ร วิ จั ย เป น ฐ าน  (RBL : Research-Based Learning) 

สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

การพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภาตามแนวคิด “ชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  

โครงการวิจัยส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม (ว-สอศ.2) และรายงาน

การวิจัย (ว-สอศ.3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ในวิชาการ

บัญชีเบื้องตน 2  และวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพผูปฏิบัติงานดานบัญชี ช้ัน 2  และ

สมรรถนะอาชีพผูปฏิบัติงานดานบัญชี ช้ัน 2 

2. การสังเคราะหเพื่อสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินคา  
 เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ที่มีคุณภาพระดับผลลัพธการวิจัย มีองคประกอบเนื้อหาการเรียนรู จํานวน 3 สวน   

การออกแบบรูปแบบ 

การเรียนรูการปฏิบัติ 

งานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ 

 

ชุดการสอนเนื้อหาวิชา 

 

ชุดการเรียนการปฏิบัติงาน 

ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางการวิจัย

กลุมตัวอยางการวิจัย  จํานวน 2 กลุม ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ 

กลุมตัวอยางที่ 1 นักเรียนชั้น ปวช.1 จํานวน 44 คน ในปการศึกษา 2559 กําหนดเปนกลุม

ควบคุม/กลุมตัวอยางปที่ผานมาในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 และในปการศึกษา 2560 

นักเรียนไดข้ึนเรียนชั้น ปวช.2 จํานวน 43 คน กําหนดเปนกลุมทดลอง/กลุมตัวอยางปปจจุบันในการ

เรียนวิชาการบัญชีสําหรบักิจการซื้อขายสินคา  

กลุมตัวอยางที่ 2 นักเรียนชั้น ปวช.1 จํานวน 25 คน ในปการศึกษา 2560 กําหนดเปนกลุม

ทดลอง/กลุมตวัอยางปปจจุบันในการเรียนวิชาการบัญชีเบ้ืองตน 2  

2. ตัวแปรการวิจัย

ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนรู  และการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา  และตัวแปร

ตาม คือ สมรรถนะวิชาชีพ  และผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปน คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา โดยเปน

ผลลัพธการวิจัยจากการประมวลผลการสังเคราะหการพัฒนาเคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย ไดเปน  

รูปแบบการเรียนรูการการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ที่ เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพ

ผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาแกนักเรียนสาขาวิชาบัญชี  ในคูมือมีองคประกอบเน้ือหาการ

เรียนรู 3 สวน สําหรบัใชเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการ คือ 

เครื่องมือที่ใชสรางรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ  เปนประมวล

สาระในการสังเคราะหเน้ือหาการเรียนรู 3 สวน คือ 

สวนการออกแบบรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการฯ มีเนื้อหา 4 รายการ คือ 

รูปแบบการเรียนรู  มีประมวลสาระสมรรถนะวิชาชีพดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎี หลักการและรูปแบบทางการศึกษา และงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบ

ของหนวยงาน 

การปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา มีประมวลสาระคุณวุฒิวิชาชีพผูปฏิบัติงานดาน

บัญชี ชั้น 2 หลักสูตรสาขาวิชาชีพการบัญชี การวิเคราะหหนาที่งานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา และ

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

สมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา มีประมวลสาระมาตรฐาน

การศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี หนาที่งานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา และมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป พ.ศ. 2559 
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สถานที่เรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพการบัญชีกิจการซ้ือขายสินคา มีประมวลสาระสถานที่

เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศกึษา และผลงานหนึ่งโรงเรยีน หนึ่งนวัตกรรม 

สวนชุดการสอนเนื้อหาวิชา  มีประมวลสาระสื่อการเรียนการสอน การสรางใบปฏิบัติงาน 

และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สวนชุดการเรียนการปฏิบัติงาน   มีประมวลสาระการพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภาตาม

แนวคิด “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)”  โดยสถานศึกษาไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนใน

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชา โดยใชการวิจัยเปนฐาน  และโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชการวิจัยเปนฐาน (PBL) ของสํานักวิจัยและพัฒนาการ

อาชีวศึกษา  โดยผูวิจัยไดรบัการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยรูปแบบการจัดกระบวนการการ

เรียนรูวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา ที่เนนสรางประสบการณใหมีสมรรถนะวิชาชีพงาน

บัญชีธุรกิจซื้อขายสินคา โดยใชการวิจัยเปนฐาน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ เปน 

การใช   คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา   ตามเนื้อหาของชุดการสอนวิชา  

การบัญชีเบื้องตน 2 และชุดการสอนวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา  โดยใชในข้ันการสราง

ประสบการณการเรียนรูการปฏิบัติงานรายวิชาที่เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการ

ซื้อขายสินคา และข้ันนําเสนอผลงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหนวยงาน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขาย

สินคาฯ  เปน แบบทดสอบและแบบประเมินผลการเรียนรู โดยใชในขั้นวัดและประเมินผลการเรียนรู

การปฏิบัติงานรายวิชาประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหนวยการเรียน แบบ

ประเมินเจตคติของผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนรายวิชา ไดใชแบบทดสอบและแบบประเมินผลการ

เรียนรูในการเก็บคะแนนตามสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ไดเปน คะแนน

ผลการเรียนรูรายวิชาตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา ดังตาราง 
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ตารางที่ 1 รายการคะแนนผลการเรียนรูรายวิชาตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

คะแนนตามเกณฑการประเมิน คะแนนตามสมรรถนะวิชาชีพฯ จํานวนคะแนน 

ประเมินสรุป ความรูทฤษฎีงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินคา 20 

จิตพิสัย เจตคติของผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 20 

พัฒนาการเรียน 

ความรูทฤษฎีหนวยการเรียน 15 

ทักษะการเรียนรูการปฏิบัติงาน 30 

งานสรางสรรคและกิจการทักษะวิชาชีพฯ 15 

คะแนนรวม 100 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแบบใหเลือกตอบมีคาดัชนีประสิทธิภาพ 4 รายการ คือ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่คามากกวา 0.5  

คาดัชนีความงายของขอสอบ (PE) ขอสอบที่งายปานกลาง มีคาอยูที่ 0.40 – 0.59  

คาดัชนีอํานาจจําแนกขอสอบ (D) ขอสอบดี มีคามากกวา 0.30  

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (rtt) สูตร Kuder-Richardson (KR20) ควรมากกวา 0.70  

สถิติที่ใชในการหาความกาวหนาการเรียนรูจากการใชชุดการสอน 

คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และผลลัพธ (E2) กําหนดคา E1/E2 ที่ 80/80 

คาวิกฤตที (สถิติ t-test) กําหนดคาความแตกตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียนของคา 

t-dependent ท่ีความเชื่อมั่น 0.05 เปนอยางต่ํา 

คาคะแนนที่เฉลี่ย ( T) กําหนดคา Tpost - Tpre  = มากกวา > รอยละ 10  ตามเกณฑการ

ใหคะแนนที่เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ ก.ค.ศ. ที่ ว17 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการสรางรูปแบบการเรียนรูฯ 

การสรางรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ  เปน การสรางคูมือการ

เรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ในการจัดการเรียนการสอนข้ันสรางสถานที่เรียนรู

เฉพาะทางวิชาชีพการบัญชีกิจการซื้อขายสินคา มีผลลัพธการวิจัยโดยมีเนื้อหา 3 สวน คือ 
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 ผลลัพธสวนการออกแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา มี

ผลลัพธเปนรูปแบบการเรียนรู เปน แนวทางจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นสราง

สถานท่ีเรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพการบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ขั้นสรางประสบการณการเรียนรูการ

ปฏิบัติงานรายวิชาที่เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ขั้นประยุกต

ประสบการณการเรียนรูสรางงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหนวยงาน ขั้น

วัดและประเมิลผลการเรียนรูการปฏิบัติงานรายวิชา และขั้นนําเสนอผลงานสรางสรรคและกิจกรรม

ทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหนวยงาน 

การปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา เปน การวิเคราะหหนาที่งานบัญชีกิจการ

ซื้อขายสินคาจากหลักสูตรวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 และวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคาได   

9 หนาที่ คือ การบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม การซื้อขายสินคาสําหรับ

กิจการท่ีไมจดทะเบียนและกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการ (1) ในสมุดรายวัน

ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะและการผานรายการไปบัญชีแยกประเภท (2) ในสมุดเงินสด 2 ชอง 3 ชอง 

(3) ปรับปรุงและปดบัญชีเม่ือสิ้นงวดบัญชีและในกระดาษทําการชนิด 8 ชอง (4) ในงบกําไรขาดทุน 

(5) ในงบแสดงฐานะการเงนิ และ (6) ในงบทดลองหลังปดบัญชี 

สมรรถนะวิชาชีพผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา เปน การสังเคราะหหลักสูตร

ในมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี งานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา ได   

4 ดาน คือ ความรูทฤษฎีงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา ทักษะการเรียนรูการปฏิบัติงาน งาน

สรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพ และเจตคติของผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 

 ผลลัพธสวนชุดการสอน  มีผลลัพธการวิจัย เปน ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

และวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา ในชุดการสอนมีเนื้อหาการเรียนรูเปน  2 ชุด คือ ชุด

การสอนเนื้อหาวิชา และชุดการเรียนการปฏิบัติงาน และในชุดการสอนตางมีแบบทดสอบกอนเรียน 

แบบทดสอบหนวยการเรียน แบบประเมินทักษะการเรียนรูการปฏิบัติงาน แบบประเมินเจตคติ

ผูปฏิบัติงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูที่มีผลการวิเคราะหประสิทธิภาพดังตารางท่ี 2 

 ผลลัพธสวนชุดการเรียนการปฏิบัติงาน  สําหรับการเรียนรูเนื้อหาการปฏิบัติอยาง

เปนระบบตามลักษณะการวิจัย ที่มีองคประกอบเนื้อหาตามกระบวนการวิจัย และมีใบปฏิบัติงานของ

การปฏิบัติงานหนวยการเรียน 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

รายการวิเคราะห วิชาการบัญชีเบื้องตน 2 
วิชาการบัญชีสําหรับ  

กิจการซื้อขายสินคา 

ดัชนีความสอดคลองเฉล่ียทั้งฉบับ 0.93 0.91 

ดัชนีความงายของขอสอบ 0.66 0.68 

ดัชนีอํานาจจําแนกของขอสอบ 0.70 0.72 

คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 0.84 0.82 

คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ 16.36 24.42 

2. ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ

ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ เปน การจัดการ

เรียนการสอน ขั้นสรางประสบการณการเรียนรูการปฏิบัติงานรายวิชาที่เนนสรางสมรรถนะวิชาชีพ

ผูปฏิบัติงานซื้อขายสินคา โดยใชคูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีซื้อขายสินคาเฉพาะเนื้อหาของชุด

การสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 และชุดการสอนวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา ซึ่งมี

แบบทดสอบ และแบบประเมินผลการเรียนในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี

ที่เปนกลุมตัวอยางสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

3. ผลการประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ

ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2  และชุดการสอนวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา 

ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนกลุมตัวอยางที่ 1 มีผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน

ดังตารางท่ี 3   

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน โดยกลุมตัวอยางที่ 1 

วิชา ผลการวิเคราะห 

การบัญชีเบื้องตน 2 
คาประสิทธิภาพ ; กระบวนการ E1 / ผลลัพธ E2 = 77.62/83.40 

คาวิกฤตที ; tคํานวณ = 36.0 > tตาราง = 1.72 

การบัญชีสาํหรับกิจการซื้อขายสินคา 
คาประสิทธิภาพ ; กระบวนการ E1 / ผลลัพธ E2 = 79.40/83.78 

คาวิกฤตที ; tคํานวณ = 28.60 > tตาราง = 1.84 
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และผลการวิเคราะหคะแนนที่เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ระหวาง

กลุมตัวอยางที่ 1 กับกลุมตัวอยางท่ี 2  มีผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคะแนนที่เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการบัญชีเบ้ืองตน 2 

คารอยละคะแนนที่เฉลี่ย 
กลุมตัวอยางที่ 1 

ปที่ผานมา 2559 

กลุมตัวอยางที่ 2  

ปปจจุบัน 2560 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 27.65 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 46.38 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 67.74 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปที่ผานมา 44.75 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปปจจุบัน - 51.36 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปปจจุบันสูงกวาปที่ผานมา 14.77 
 

 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยผลการสรางรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ  

ผลลัพธการวิจัย เปน คูมือการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซ้ือขายสินคา ที่มีเนื้อหาการเรียนรู    

3 สวน คือ สวนการออกแบบรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา สวนชุดการ

สอนเน้ือหารายวิชา และสวนชุดการเรียนการปฏิบัติงาน ไดใชเนื้อหาในคูมือสรางชุดการสอนวิชาการ

บัญชีเบ้ืองตน 2  และวิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคาไดเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ เปนการใชชุด

การสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2  ในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนกลุมตัวอยางที่ 1  ป

การศึกษา 2559  และกลุมตัวอยางท่ี 2  ในปการศึกษา 2560  และใชชุดการสอนวิชาการบัญชี

สําหรับกิจการซื้อขายสินคาในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนกลุมตัวอยางที่ 1  ในปการศึกษา 

2560 

ผลการประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคาฯ 

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยแบบทดสอบและแบบประเมินผลการเรยีนรูไดเปนคะแนนตาม

สมรรถนะวิชาชีพงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา 4 ดาน คือ คะแนนความรูทฤษฏีงานบัญชีกิจการซื้อ

ขายสินคา  คะแนนทักษะการเรยีนรูการปฏิบัติงาน  คะแนนงานสรางสรรคและกิจกรรมทักษะวิชาชีพ

ตามรูปแบบของหนวยงาน และคะแนนเจตคติผูปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินคา เมื่อสังเคราะห

คะแนนวัดผลการเรียนรูดังกลาวตามสถิติท่ีใชในการวิจัยไดผล ดังนี้   
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วิชาการบัญชีเบื้องตน 2  กลุมตัวอยางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี คาประสิทธิภาพ E1 / E2  

เทากับ 77.62 / 83.40  คาวิกฤตที่ tคํานวณ  เทากับ  36.0 > tตาราง เทากับ 1.72  และโดยกลุมตัวอยาง

ที่ 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เทากับ 67.74  และระหวางกลุมตัวอยางท่ี 

2  กับกลุมตัวอยางที่ 1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปปจจุบันสูงกวาปท่ีผานมา เทากับ 14.77 

วิชาการบัญชีสําหรับกิจการซื้อขายสินคา กลุมตัวอยางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี คา

ประสิทธิภาพ E1 / E2  เทากับ 79.40 / 83.78  คาวิกฤตที่ tคํานวณ เทากับ 26.60 > tตาราง เทากับ 1.84   
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วิจัยที่มปีระสิทธิภาพ สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามคาดหวัง 
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เนื้อหาสวนชุดการเรียนการปฏิบัติงาน เปนการจัดการเรียนรูเน้ือหาภาคปฏิบัติอยางเปนระบบ

ตามลักษณะการวิจัย เพ่ือการเตรียมการ และบมเพาะองคความรูรูปแบบการวิจัยสําหรับการสรางงาน
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พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในหองเรียนของผูเรียน 

STUDENTS’ BEHAVIOR IN USING THE SMARTPHONE IN THE CLASSROOM 
 

สุมาลี  กลาหาญ1   

บทคัดยอ 

 การศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเรียน  มีจุดประสงคเพ่ือสํารวจพฤติกรรม

การใช โทรศัพท เคลื่ อนที่ ในห องเรียนของผู เรียน   และศึกษาแนวทางแก ไขปญหาการใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนของผูเรียน  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ ผูเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561  มีจํานวนทั้งสิ้น  92  คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ สูงเปนอันดับ 1 คือดานการบันเทิง  

อันดับ 2 คือดานสังคม  อันดับ 3 คือดานการศึกษา  และอันดับ 4 คือดานธุรกิจ ตามลําดับ  สําหรับ

แนวทางการแกปญหา มีดังนี้  1) พูดแนะนําใหผูเรียนตระหนักและรับรูถึงปญหาของการทํากิจกรรม 

2 อยางในเวลาเดียวกันจะทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูลดลง  2) รวมกันสรางกฎระเบียบการใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนอยางชัดเจน เชน ใหปดโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวางเรียนกันทุกคน หรือให

ปดเสียงโทรศพัททุกครั้งที่เรยีน 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม  โทรศัพทเคลื่อนท่ี  ผูเรียน 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to survey the student’ behavior in 

using the smartphone in the classroom. 2) to study the process of correcting the 

student’ behavior in using the smartphone in the classroom. The samples used in 

this study were 92 students learning Information Technology for Works subject, in the 

Vocational Diploma Program in the first semester, Academic Year 2018. The data 

collecting instrument was a questionnaire. The data were analyzed with Frequencies, 

Percentage, Mean, and Standard Deviation.  

 The research result was pointed out that the functions most used by the 

students were entertainment, social network, education and business respectively. 

The process of correcting behaviors was as follows: 1) advise the students to be 

aware of and realize that the problem of doing two actions at the same time could 

cause the decline in learning efficiency. 2) cooperate in proposing the clear 

classroom regulations for using smartphone such as turning off the smartphone 

during class or turning off the smartphone all the time. 

 

Keyword: behaviors, smartphone, students 
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บทนํา 

โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสื่อสาร ใชคลื่นวิทยุในการติดตอกับ

เครือขายโทรศัพทมือถืออื่น โดยผานสถานีฐานผูใหบริการ เชื่อมตอกับเครือขายของโทรศัพทบาน 

และเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่น ปจจุบันมีความสามารถคลายคอมพิวเตอรพกพาจน

ถูกกลาวในชื่อใหมวา สมารทโฟน โดยมีความสามารถพื้นฐานหลายประการ เชน การสงขอความ 

ปฏิทิน ตารางนัดหมาย การใชงานอินเทอรเน็ต กลองถายภาพ วิทยุ เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถ

เพิ่มโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นเสริมตางๆ โทรศัพทเคลื่อนที่จึงกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนจํานวน

มากทั่วโลก โดยมีการเขาถึงครอบครัวคูคาทางธุรกิจ การใชอีเมล กลุมสังคมตาง ๆ ท้ังนี้แมวา

โทรศัพทเคลื่อนที่จะชวยใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แตในบางครั้งก็สงผลทําใหเจาของนั้นเสียสมาธิ

ในการใชชีวิตประจําวันและการเรียน  สอดคลองกับผลวิจัยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสหรัฐฯเผยวา 

นักเรียนไมสามารถประสบความสําเร็จได หากตองทํางานพรอม ๆ กันหลายอยางระหวางเรียน เชน 

การเลนโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากจะทําใหสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนนอยลง ทําใหไมมีการจด

บันทึกระหวางเรียน และสงผลใหผลการเรียนตกต่ําในท่ีสุด 

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ มีจํานวนผูเรียน

ทั้งสิ้น 121 คน เรียน 4 ชั่วโมงตอสัปดาหสัปดาห เปนวิชาทฤษฎี 1 คาบ ปฏิบัติ 3 คาบ ผูวิจัยไดทํา

การประเมินจากสภาพความเปนจริงและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน ผลปรากฏวา นักศึกษา

ขาดความ รับผิดชอบในการใหความสนใจที่ จะศึกษาเปนบางชวงเวลา เนื่องมาจากการใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ระหวางบรรยาย  เปนสาเหตุทําใหผูเรียนปฏิบัติตามไมทัน  เกิดพฤติกรรมคุยกัน

และไมตั้งใจเรียน  ผูเรียนบางสวนเปดเลนอินเตอรเน็ตเพ่ือที่จะเลนเกมหรือเปดเลนเกมโดยตรง มีผล

ทําใหเรียนปฏิบัติตามคําสั่งที่ผูวิจัยสอนไมรูเร่ือง  และไมสามารถทํางานที่ใหปฏิบัติได จึงทําใหผูเรียน

กลุมดังกลาวมีคะแนนประเมินภาคปฏิบัติอยูในระดับที่ต่ํา  เม่ือพูดคุยกับผูเรียนถึงพฤติกรรมดังกลาว

พบวาผูเรียนมีแนวคิดหลากหลาย  และบางสวนเห็นวาตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมดังกลาวได

เนื่องจากโตแลวไมเห็นดวยกับการเก็บโทรศัพท  ซึ่งเปนการเสียเวลาจัดการโดยไมจําเปน  จากขอมูล

ดังกลาวจึงเปนแรงจูงใจ  ใหผูวิจัยใชวิธีการสํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียน  

ของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในหองเรียนของผูเรียน

2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนของผูเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ   

ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561  การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง  ใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling) โดยใชสาขาวิชาเปนเกณฑ ในการแบงชั้น  การกําหนดกลุมตัวอยางจาก

ประชากร  ใชตารางของเครซี่และมอรแกน จํานวนทั้งสิ้น  92  คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ใน

หองเรียนของผูเรียน มี 3 ตอน   

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ลักษณะขอคําถาม มีจํานวน 6 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จําแนกเปน  6  ประเดน็  ไดแก เพศ แผนกวิชา จํานวนเคร่ืองที่ใช เครือขายที่ใช 

จํานวนครั้งที่ใชตอวัน และคาใชจายตอเดือน  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่  ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน  15  ขอ  จําแนกเปนรายดาน 4 ดาน ไดแก   

   ดานที่ 1 ดานการศกึษา   จํานวน  3  ขอ 

   ดานที่ 2 ดานดานสังคม    จํานวน  4  ขอ 

   ดานที่ 3 ดานธุรกิจ    จํานวน  3  ขอ 

   ดานที่ 4 ดานการบันเทิง   จํานวน  5  ขอ 

ตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางแกไขปญหาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่  ลักษณะขอคําถามเปน

แบบปลายเปด 

การรวบรวมขอมูล 

1. สอบถามถึงความสมัครใจในการใหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

2. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  และตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาเปรยีบเทียบกับเกณฑดงัตอไปนี้ 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 

คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอยที่สุด 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการสํารวจขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

    1.1 เพศ พบวา  ผูเรียนสวนใหญเปนเพศชายจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  97.8  

รองลงมาเปนเพศหญิง  จํานวน 2  คน  คิดเปนรอยละ  2.2   

   1.2 แผนกวิชา พบวา ผูเรียนอยูแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง มากที่สุด จํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ  37.0  รองลงมาไดแก แผนกวิชาเครื่องกล จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ  26.1 แผนก

วิชาชางกอสราง และแผนกวิชาเทคนิคการผลิต จํานวนแผนกละ 17 คน คิดเปนรอยละ  18.5  

   1.3 จํานวนเคร่ืองที่ใช พบวา ผูเรียนมีโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด จํานวน 1 เครื่อง มี

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ  89.1  รองลงมามีโทรศัพทเคลื่อนที่ 2 เคร่ือง จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ  7.6  และ มีโทรศพัทเคลื่อนที่มากกวา 2 เครื่อง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ  3.3   

   1.4 เครือขายที่ใช พบวา เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ ใชมากที่สุด คือ  True Move 

จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ  51.1 รองลงมาใชเครือขาย AIS จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ  39.1 

เครือขาย อ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ  5.4  และเครือขาย DTAC จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ  4.3   

   1.5 จํานวนครั้งท่ีใชตอวัน พบวา จํานวนคร้ังท่ีใชตอวัน มากที่สุดคือ 16 คร้ังขึ้นไป จํานวน 

39 คน คิดเปนรอยละ  42.4  รองลงมาใช  5-10 ครั้ง  จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ  27.2  ใช 11-

15 ครั้ง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ  19.6  และใชนอยกวา 5 คร้ัง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ  

10.9 

   1.6 คาใชจายตอเดือน พบวา คาใชจายในการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอเดือน  มากที่สุด คือ 

ใชจาย 300-500 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ  53.3  รองลงมาใชจาย ต่ํากวา  300 บาท 

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ  22.8  ใชจาย 501-1,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ  14.1  

และใชจาย 1,001 บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  9.8 

รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 90 97.8 

   1.2 หญิง 2 2.2 

2. แผนกวิชา 

   2.1 เคร่ืองกล 24 26.1 

   2.2 เทคนิคการผลิต 17 18.5 

   2.3 ชางไฟฟากําลัง 34 37.0 

   2.4 ชางกอสราง 17 18.5 

3. จํานวนเคร่ืองที่ใช 

   3.1 จํานวน 1 เครื่อง 82 89.1 

   3.2 จํานวน 2 เครื่อง 7 7.6 

   3.3 มากกวา 2 เครื่อง 3 3.3 

4. เครือขายที่ใช 

   4.1 AIS 36 39.1 

   4.2 DTAC 4 4.3 

   4.3 True Move 47 51.1 

   4.4 อื่น ๆ 5 5.4 

5. จํานวนครั้งที่ใชตอวัน 

   5.1 นอยกวา 5 ครั้ง 10 10.9 

   5.2  5-10 คร้ัง 25 27.2 

   5.3  11-15 ครั้ง 18 19.6 

   5.4  16 ครั้งข้ึนไป 39 42.4 

6. คาใชจายตอเดือน 

   6.1 ต่ํากวา  300 บาท 21 22.8 

   6.2  300-500 บาท 49 53.3 

   6.3  501-1,000 บาท 13 14.1 

   6.4  1,001 บาทขึ้นไป 9 9.8 

2. ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนของผูเรียน พบวา ผูเรียน 

มีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ สูงเปนอันดับ 1 คือดานการบันเทิง (คาเฉลี่ย เทากับ  4.27)  อันดับ 2 คือ

ดานสังคม (คาเฉลี่ย เทากับ  3.65)   อันดับ 3 คือดานการศกึษา (คาเฉลี่ย เทากับ  3.57)  และอันดับ 

4 คือดานธุรกิจ (คาเฉลี่ย เทากับ  3.19)  ตามลําดับ   

รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูเรียน 

รายการ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ดานการศึกษา

1.1 ใชในการคนหาขอมูล 4.25 .807 มาก 

1.2 ใชในการบันทึกเสียง (ระหวางการเรียนการสอน) 2.62 1.212 ปานกลาง 

1.3 ใชในการแปลคําศัพท 3.87 1.286 มาก 

รวม 3.57 .630 มาก 

2. ดานสังคม

2.1 ใชติดตอเครือขายสังคม(Facebook, line, twitter, 

Skype) 

4.32 .876 มาก 

2.2 ใชในการติดตอสื่อสารในรูปแบบเสียง(โทรออกและ

รับสาย) 

4.00 1.059 มาก 

2.3 ใชในการติดตอสื่อสารในรูปแบบขอความ SMS 

และ MMS 

2.33 1.376 นอย 

2.4 ใชติดตามขาวสาร(การเมือง,กีฬา,บันเทิง และการ

ทองเท่ียว) 

3.93 1.025 มาก 

รวม 3.65 .627 มาก 

3. ดานธุรกิจ

3.1 ใชในการทําธุรกรรมทางการเงิน 3.23 1.335 ปานกลาง 

3.2 ใชในการใหบริการขายสินคา 2.85 1.511 ปานกลาง 

3.3 ใชในการซื้อสินคา 3.50 1.305 มาก 

รวม 3.19 1.142 ปานกลาง 

4. ดานการบันเทิง

4.1 ใชในการดูหนัง 4.01 1.338 มาก 

4.2 ใชในการเลนเกม 4.39 .825 มาก 

4.3 ใชในการฟงเพลง 4.21 .846 มาก 

4.4 ใชในการถายรูป 4.01 1.011 มาก 

4.5 ใชดู You Tube 4.75 .657 มากที่สุด 

รวม 4.27 .579 มาก 

รวม/เฉลี่ย 3.75 .457 มาก 
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3. การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนของผูเรียน พบวา 

ผูเรียนไดใหขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียน  โดยเรียงลําดับจาก

มากไปนอย  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

    1.) ปดเสียงโทรศัพทระหวางเรยีน 

    2.) ปดโทรศัพทระหวางเรียน 

    3.) ฝากโทรศพัทไวหนาหองเรียน หรือฝากครูผูสอนกอนเรียน 

    4.) ไมนําโทรศัพทมาเรียน 

    5.) ไมใชโทรศัพทระหวางเรียน 

 

การอภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตามความคิดเห็นของผูเรียน  จะ

สามารถสังเกตไดวา  ผูเรยีนใชโทรศัพทเคลื่อนที่ดานการบันเทิงมากเปนอันดับ 1 โดยใชดู You Tube   

เลนเกม ฟงเพลง ถายรูป และดูหนังตามลําดับ  อันดับ 2 คือดานสังคม โดยใชติดตอเครือขายสังคม

(Facebook, line, twitter, Skype)  ใชในการติดตอสื่อสารในรูปแบบเสียง (โทรออกและรับสาย)  

ใชติดตามขาวสาร(การเมือง,กีฬา,บันเทิง และการทองเท่ียว)  และใชในการติดตอสื่อสารในรูปแบบ

ขอความ SMS และ MMS ตามลําดับ อันดับ 3 คือดานการศึกษา โดยใชในการคนหาขอมูล  แปล

คําศัพท  และบันทึกเสียงระหวางเรียน  ตามลําดับ  อันดับที่ 4 คือ ดานธุรกิจ โดยใชในการซื้อสินคา  

ทําธุรกรรมทางการเงิน  และใชในการใหบรกิารขายสินคา  ตามลําดับ  

 2. ดังนั้นแนวทางการแกปญหาที่ผูวิจัยพบคือ  1) พูดแนะนําใหผูเรียนตระหนักและรับรูถึง

ปญหาของการทํากิจกรรม 2 อยางในเวลาเดียวกันจะทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูลดลง  2) รวมกัน

สรางกฎระเบียบการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในหองเรียนอยางชัดเจน เชน ใหปดโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ระหวางเรียนกันทุกคน หรือใหปดเสยีงโทรศัพททุกครั้งท่ีเรียน 

 

ขอควรเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูเรียนทุกแผนกวิชาดวยระเบียบวิธีการทางสถิติเพ่ือ 

การวิจัย  เพ่ือใหไดขอมูลที่สามารถใชอางอิงไดครบทั้งสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียนแตละแผนกวิชา 
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บทคัดยอ 

ผลการใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัส 3000-1101 

เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี

จุดมุงหมายเพ่ือสรางเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัส  3000-

1101 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

และหลังการใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัส 3000-1101 

และเพื่อศึกษาผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน  

วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัส 3000-1101 ประชากร ไดแก  นักเรียนระดับชั้น ปวส.1  

ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัส 3000-

1101 ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2555  จํานวน  180  คน   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้น  

ปวส.1/1  สาขางานบัญชี จํานวน  35  คน  รูปแบบการคนควาเปนแบบกลุมเดียว  ใชการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ไดแก  เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่อ

งานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101 จํานวน  10  หนวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101 จํานวน  50 ขอ และแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารใน

อาชีพ  รหัส  3000-1101   การวิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนใชคา

รอยละทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชเอกสารประกอบการสอน  

โดยใชคา  t-test  และวิเคราะหความพึงพอใจ  โดยหาคาเฉลี่ยและรอยละ 
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 ผลการวิจัย พบวา 

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  

3000-1101 มีคาเฉลี่ยเทากับ  84.11/82.69  สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  80/80   

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชเอกสารประกอบการสอน  

วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01   

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทย

เพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัส 3000-1101 รหัสวิชา 2100-100 รวมทุกหนวย (หนวยที่ 1-5) อยูใน

ระดับมาก 

 

คําสําคญั : เอกสารประกอบการสอนภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

          The purposes of this research were to create the teaching  materials for the 

course of  Thai for  Career communication, code 3000-1101  that had the  efficiency 

meeting the set criteria at 80/80, to compare students, achievement between before 

and  after learning through the teaching  materials and to study students , 

satisfaction using  the materials, The sample groups were 35 year 1 Higher Certificate 

students majoring in Accounting who enrolled in the 2nd semester, academic year 

2016 , The research tools were the teaching  materials for the course of Thai for 

Career communication, code 3000-1101 , consisting of 10 units, learning acheivement 

test for the course with 50 items  and the  questionnaire  for satisfaction of students  

towards learning using the teaching materials . The statistics used in this  research 

were percentage, t-test, and mean. 

It was find that ; 

 1. The  efficiency of the teaching materials for the Course of Thai for Career 

communication, code 3000-1101 was 84.11/ 82.69, which was higher than the set 

criteria at 80/80 

 2. The learning achievement between before and after learning using the 

teaching materials for the Course of Thai for  Career communication, code 3000-1101 

were different with statistic significant at .01 level, 
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 3. Students , satisfaction towards learning through the teaching materials for 

the Course of Thai for  Career communication, code 3000-1101 in all units were in 

high level. 

 

Key word :  The teaching  materials for the course of  Thai for  Career  

                  communication,  learning achievement   

 

1. บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดระบุไวในหมวดตาง ๆ วาการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู

และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัด  การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข จัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติ

ใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการสอน  โดย

ผสมผสานดานตาง ๆ ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว  สงเสริมสนับสนุนให

ผูสอนจัดสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  รวมท้ังใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรยีนรู  จัดการเรยีนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่[1] 

           โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  กําหนดวิชาภาษาไทยเพ่ือ

สื่อสารในงานอาชีพ  รหัส  3000 - 1101 อยูในหมวดวิชาทักษะชีวิต  ซึ่งนักเรียนหลายสาขาจะตองเรียน  จาก

ความเปนมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  พอสรุปไดวาการจัดการศึกษาจะตอง

คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญและคํานึงถึงความแตกตางของรายบุคคล  ใหการศึกษาทางเทคโนโลยีความรูและ

ทักษะในการประกอบอาชีพจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม  การจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปน  ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝ

รูอยางตอเนื่อง [2] 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  รหัส  3000 - 1101 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2559  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการใช
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ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและในงาน

อาชีพจากสื่อประเภทตาง ๆ การนําเสนอขอมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและในโอกาส

ตาง ๆ ของสังคม การเขียนเพ่ือติดตอกิจธุระและธุรกิจและการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการ

วิจัย  จากประสบการณการสอนมานานหลายป  ในการสอนปกติ  พบปญหาเก่ียวกับผูสอน  ไดแก  

สถานศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  มีจํานวนมากทั้ง

สวนท่ีเปนของรัฐบาลและเอกชน ในการเลือกเนื้อหาหรือเอกสารที่จะนําประกอบการเรียนการสอน

จะมีความหลากหลายมีมาตรฐานไม เทาเทียมกัน ผูสอนมีจํานวนมากหลายคน ผูสอนแตละ

สถานศึกษา หรือในสถานศึกษาแหงเดียวกัน ท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก จําเปนจะตองมีผูสอนหลายคน โดย

แตละคนจะมี ความรูความสามารถ และประสบการณไมเทาเทียมกัน จึงทําใหการเตรียมเอกสาร การ

แบงเนื้อหาในการสอนแตละครั้ง  การเลือกใชสื่อการสอน การเลือกวิธีการสอน  ที่จะใชสอนของ

ผูสอนแตละคนจึงแตกตางกัน ดังน้ัน การวัดผลและประเมินผลยอมแตกตางกัน จึงทําใหมีมาตรฐานไม

เทาเทียมกัน การเรียนรูของผูเรียนไดรับรูไมเทาเทียมกัน  สวนปญหาจากผูเรียน   ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  รหัส  3000 - 1101  มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํา  

จึงเห็นควรปรับปรุงแกไข  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตอไป นักเรยีนไมสนใจเรียน  ไมชอบเรียน เพราะ

วิธีสอนของครูไมนาสนใจ  ไมใชสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ  และนักเรียนมีโอกาสในการลงมือใน

ภาคปฏิบัตินอยและนักเรียนยังขาดจิตสํานึกการเห็นคุณคาของวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ   

ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอน  ครูควรที่จะตองคิดเทคนิคหรือวิธีการพัฒนาการเรียน

การสอนใหมๆ  เม่ือเกิดปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน  เพ่ือชวยใหนักเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค  

หรือเฉพาะเร่ืองท่ีชวยเสริมความรู  ความเขาใจ  ประสบการณในเร่ืองนั้นๆใหดียิ่งขึ้น ตามท่ีสวัสดิการ

สํานักงาน ก.ค.  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับเอกสารประกอบการสอนไวดังนี้ คือ 

เอกสารประกอบการสอน  จะชวยครูแกปญหาการเรียนการสอนเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะจุดประสงค

รายวิชา  และยังเปนการเพิ่มพูนเทคนิคการสอนใหกับครู  เพ่ิมประสบการณความรูใหกับนักเรียน 

โดยเฉพาะการฝกทักษะไดอยางถูกตองตามจุดประสงคของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว[3] 

จากเหตุผลดังกลาว   ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน   จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาดานการเรียนการ

สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และ

ตองการใหนักเรียนไดรับความรูไป พรอมกับการปฏิบัติกิจกรรม โดยจัดทําเปนเอกสารประกอบการเอกสารประกอบการ

สอน  สอน  วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  เพ่ือเปนแนวทางในการ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพสูงข้ึน  และเปนแนวทางในการนําไปจัดการเรียน

การสอนที่เหมาะสมตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.  เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  

            2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชเอกสารประกอบการสอน  วิชา

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  

            3.  เพื่อศึกษาผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน  โดยใชเอกสาร

ประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พุทธศักราช 2557 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

           1.  ประชากร  ไดแก  นักเรยีนระดับชั้น  ปวส. 1 แผนกบัญชี  ของวิทยาลัยเทคนิค

ปราจีนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียน  วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2559  จํานวน  270  คน 

 2.  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้น  ปวส.1/1  แผนกบัญชี  จํานวน  35  คน  ในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา  2559   โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 3.  ระยะเวลาในการทดลอง 

  การทดลองคร้ังนี้ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559  ระยะเวลา  18  

สัปดาห  สัปดาหละ  4  ชั่วโมง  รวม  72  ชั่วโมง 

 4.  ตัวแปรที่ใชในการรายงาน 

  ตัวแปรตน  เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  รหัสวิชา  

-3000-1105   

  ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน และความพึงพอใจของผูใชเอกสารประกอบการสอน 

 5.  เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  รหัสวิชา  -3000-1105   

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2559  ที่จัดสรางข้ึนจะมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2557   จํานวน  10  หนวย  ไดแก  หนวยที่  1  ลักษณะเฉพาะ

ของคําในภาษาไทย   หนวยที่  2  การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสาร หนวยที่  3  การ

นําเสนอขอมูล  หนวยท่ี  4  การพูดในโอกาสตาง ๆ  หนวยท่ี  5  การเขียนโครงการ หนวยท่ี  6  การ

เขียนจดหมายที่ใชในงานอาชีพ  หนวยที่  7  การเขียนรายงาน  หนวยท่ี  8  การพูดในงานอาชีพ 

หนวยที่  9  การเขียนประชาสัมพันธ และหนวยที่  10  การเขียนขอความโฆษณา 
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4. สมมติฐานการวิจัย 

1.  เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  มีประสิทธิภาพ  80/80 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใชเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพื่อ

สื่อสารในงานอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ใชเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสาร

ในงานอาชีพ อยูในระดับดีมาก 

 

5. วิธีการวิจัย 

มีขั้นตอนในการศึกษาดังน้ี 

1.  การสรางเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101  

ผู วิจัยไดผลิตเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101              

ปการศึกษา  2559   

          2.  นําเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101         

ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง  ดานโครงสราง  ความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหาสาระ  

รูปแบบของเอกสารประกอบการสอน  ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงดานเนื้อหา  ไดแก  เพ่ิมข้ันตอนใน  การ

ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานใหชัดเจนข้ึน  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน   

          3.  การสรางและวิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

           4.  การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ  รหัส  3000-1101  เพ่ือให เอกสาร

ประกอบการสอน ที่สรางขึ้น  มีคณุภาพมากขึ้น   

 

6. การรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารใน

อาชีพ รหัสวิชา 3000-1101  โดยดําเนินการดงันี้ 

  1.  นําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา

ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 กอนใชจํานวน 50 ขอ ไปทดสอบกับนักเรยีน

กลุมตัวอยาง จดบันทึกคะแนนไว 

  2.  ดําเนินการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสาร

ในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ไดกําหนดข้ันตอนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่กําหนดไวโดย

ใชเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง เม่ือสิ้นการปฏิบัติกิจกรรมในแตหนวย ครูบันทึกผลการประเมินปฏิบัติงานและ

ผลงานท่ีไดนําผลมาจดบันทึกรวมเปนคะแนนกิจกรรมระหวางเรยีน   
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  3.  หลังสิ้นสุดการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน

สื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 แลวใหนักเรียนทดสอบหลังเรียน  โดยใชแบบทดสอบชุดเดิม  

แตสลับขอจดบันทึกคะแนนไว  

  4.  ดําเนินการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสาร

ในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ตามข้ันตอนท่ีกลาวมาแลวขางตน จนครบทั้ง 10 หนวย แลวจึงให

นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชจํานวน 50 ขอ 

  5.  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีตอการใชเอกสารประกอบการสอน  

วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมครบถวนทุก

หนวยแลว 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากดําเนินการรวบรวมขอมูลดังกลาวแลว  ผูวิจัยนําขอมูล  มาวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 1.  การหาประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารใน

อาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 แตละหนวย (หนวยที่ 1-10) ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละ  80/80 

 2.  ทดสอบความแตกตางของการทดสอบกอนเรียนแตละหนวยโดยการทดสอบคาที่ (t-test )   

 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรยีนโดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชา

ภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ดวยการสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

          4.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนจากแบบแสดงความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101   

 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน   

   1.1  คารอยละ  (Percentage) [4] 

   1.2  คาเฉลี่ย  X [4] 

   1.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  [4] 

   1.4  คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  [5]    

                     1.5  คาความเท่ียงของแบบทดสอบอิงเกณฑ  [6]  

                     1.6  หาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยใชดัชนีความเที่ยงตรง  ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการเรียนรู

โดยใชสูตร  [7] 
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             2.  การหาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารใน

อาชีพ รหัสวิชา 3000-1101   ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 สถิติท่ีใชมีดังนี้ จากสูตร E1/E2  [5] 

             3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในกลุมเดียวกันโดยใชคา (t-test) [8]  

 

9. ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน สื่อสารในอาชีพ รหัส

วิชา 3000-1101 ไดแก หนวยท่ี 1 ลักษณะเฉพาะของคําในภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 83.16/82.11 

หนวยท่ี 2 การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสาร มีประสิทธิภาพ  84.76/82.38 หนวยที่ 3  

การนําเสนอขอมูล มีประสิทธิภาพ 85.00/84.21 หนวยที่ 4 การพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสิทธิภาพ  

83.71/82.38 หนวยที่  5 การเขียนรายงาน มีประสิทธิภาพ 83.95/82.38 หนวยที่ 6 การเขียน

จดหมายที่ ใช ในงานอาชีพ มีประสิทธิภาพ  83.16/82.11 หนวยที่  7 การเขียนโครงการ มี

ประสิทธิภาพ  84.76/82.38 หนวยที่ 8 การพูดในงานอาชีพ มีประสิทธิภาพ 85.00/84.21 หนวยท่ี 

9 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพ  83.71/82.38  หนวยท่ี 10 การเขียนโฆษณา มี

ประสิทธิภาพ  83.95/82.38 

2. การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย  ของการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนใน

เอกสารสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน สื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 แตละหนวย 
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ตารางที่  1  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนกับหลังเรยีน 

เอกสารประกอบการสอน   

วิชาภาษาไทยเพื่องาน สื่อสารในอาชีพ  

รหัสวิชา 3000-1101 

คะแนนเฉลี่ย 

ของการทดสอบ     

กอนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ของการทดสอบ     

หลังเรียน 

ΣD ΣD2 t 

 

หนวยที่  1  ลักษณะเฉพาะของคําในภาษาไทย                

หนวยที่  2  การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสาร   

หนวยที่  3  การนําเสนอขอมูล                                    

หนวยที่  4  การพูดในโอกาสตาง ๆ                               

หนวยที่  5  การเขียนรายงาน 

หนวยที่  6  การเขียนจดหมายที่ใชในงานอาชีพ               

หนวยที่  7  การเขียนโครงการ                                    

หนวยที่  8  การพูดในงานอาชีพ                                  

หนวยที่  9  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ                 

หนวยที่  10  การเขียนโฆษณา     

 

4.71 

9.48 

9.52 

9.48 

15.81 

4.71 

9.48 

9.52 

9.48 

15.81 

 

 

8.14 

16.42 

16.57 

16.48 

24.71 

8.14 

16.42 

16.57 

16.48 

24.71 

 

72 

147 

148 

147 

187 

72 

147 

148 

147 

187 

 

256 

1073 

1109 

1073 

2264 

256 

1073 

1109 

1073 

2264 

 

23.23 

21.62 

17.79 

21.62 

7.46 

23.23 

21.62 

17.79 

21.62 

7.46 

 

เฉลี่ย 9.80 16.46 6.66 - 18.34 

 

3. การหาคาเฉลี่ยรอยละของการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101  ดังตารางที่  3 
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ตารางท่ี  3 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบ 

การสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101จําแนกตามรายหนวยทั้ง  

10  หนวย 

ความคิดเห็น 
คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

( ) 
S.D. 

1. ตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.42   (มาก) 0.68 

2. เหมาะสมกับเวลา 4.37 (มาก) 0.71 

3. ภาพขั้นตอนประกอบชัดเจน 4.37 (มาก) 0.71 

4. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดถูกตอง 4.53 (มากที่สุด) 0.80 

5. เนื้อหาเขาใจงายทําใหเกิดการเรียนรู

เร็ว 

4.47 (มาก) 0.65 

6. คําแนะนําชัดเจนสื่อความหมายไดดี 4.68 (มากที่สุด) 0.49 

7. ภาพถายชัดเจนดี 4.47 (มาก) 0.65 

8. คําบรรยายสัมพันธกับภาพ 4.32 (มาก) 0.58 

9. ศึกษาดวยตนเองได 4.26 (มาก) 0.91 

10. นําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.21 (มาก) 0.73 

คาเฉลี่ยรวม 4.41  (มาก) 0.69 

10. สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานส่ือสารในอาชีพ รหัส

วิชา 3000-1101  มีคาเฉลี่ยเทากับ  84.11/82.69  สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว  80/80 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชเอกสารประกอบการสอน

วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ  .01   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชา

ภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 รวมทุกหนวย  (หนวยที่  1-10)  อยูในระดับ

มาก 
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11. อภิปรายผล

ผลการวิเคราะหการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัส

วิชา 3000-1101 ที่สรางขึ้น  10  หนวย  พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพื่องานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ท่ี

สรางขึ้น  10  หนวย   มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา

เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ที่สรางข้ึน  10  

หนวย ที่มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดมีความรู  ความเขาใจ  สามารถนําความรูไปลงมือปฏิบัติตาม

ขั้นตอนมีภาพประกอบชัดเจน  ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะนํานักเรียนไปสูการเรียนรู  เปนคนชางคิด  รูจัก

คนควา  หาสาเหตุ   สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง  ผลการศึกษาคนควาดวยตนเองทําใหนักเรียน

เกิดความรู  ความเขาใจนําไปปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู และจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจมากขึ้น 

ความสนุกสนานและประทับใจในการไดรวมกันปฏิบัติกิจกรรม  รวมทั้งสรางความกระตือรือรน  และ

ความพึงพอใจในเอกสารประกอบการสอน  และปฏิบัติกิจกรรมตอไปโดยไมเบื่อหนาย  จากการที่

นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจศึกษาดังกลาว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย[9] ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นตอเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

กรมอาชีวศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาขาวิชาเคมี  ชีววิทยาและฟสิกสและ

ผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาชีววิทยา  มีความคิดเห็นตรงกันวา  เนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียน 

มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  แตผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาเคมีและสาขาวิชาฟสิกส  อาจารย

ผูสอนและนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  มีความคิดเห็นวา  เนื้อหาของเอกสาร

ประกอบ การเรียนมีคุณภาพอยูในระดับมาก  ดานแบบฝกหัดประกอบเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดาน

สาขาวิชาฟสิกส  มีความคิดเห็นวาแบบฝกหัดประกอบเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียน  มี

คุณภาพอยูในระดับนอย  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาเคมี  และผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาชีววิทยา  มี

ความคิดเห็นวาแบบฝกหัดประกอบเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนมีคุณภาพอยูในระดับปาน

กลาง  แตผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาวิทยาศาสตรและนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการ

เรียน   มีความคิดเห็นวาแบบฝกหัดประกอบเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนมีคุณภาพอยูในระดับ

มากและในดานรูปเลม  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาสาขาวิชาฟสิกส  มีความคิดเห็นวารปูแบบของเอกสาร

ประกอบการเรียนมีคุณภาพอยูในระดับนอย  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาชีววิทยา  มีความคิดเห็นวา

รูปเลมของเอกสารประกอบการเรียน  มีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  สวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

สาขาวิชาเคมีและสาขาฟสิกส  อาจารยผูสอนและนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรยีน  มี

ความคดิเห็นวาดานรูปเลมมีคณุภาพอยูในระดับมาก   
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 2.  คะแนนแบบทดสอบของนักเรียนที่ใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน

สื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ที่สรางขึ้น  10  หนวยแตละหนวย  คะแนนทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และคะแนนแบบทดสอบจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01 เปนเพราะวาเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 

ที่สรางขึ้น  10  หนวย ทุกหนวย  มีเนื้อหาครอบคลุมกับแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและ

ครอบคลุมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและยังมีการฝกใหคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา

จากการปฏิบัติงานจริง  จากผลงานตัวอยางเอกสารประกอบการสอน  สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจ

ในเนื้อหาของแตละกิจกรรมมากขึ้น  รวมถึงในการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งนักเรียนมีความรูความเขาใจทําให

การปฏิบัติตนรวมถึงความรูที่ได  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะ

แผนเบ้ืองตน รหัสวิชา  2100-1005  สูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ[10]  ไดศึกษาคนควาอิสระ

คร้ังน้ีเร่ือง  การสรางเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ว 645 หลักการเบื้องตนในการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดนอยนพคุณ กรุงเทพมหานคร  ลักษณะ

ของเอกสารประกอบการเรียนที่สรางข้ึนเปนเอกสารทางวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหา 5 บท และบท

ปฏิบัติการ 10 บท โดยมีขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับหลักการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วัสดุ 

อุปกรณ และหองปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดําเนินการสรางโดย การรวบรวมขอมูลท่ี

เกี่ยวของจากเอกสารตางๆ วิเคราะหเนื้อหาที่จะนํามาใชในการเขียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน 

และตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานเน้ือหา ดานภาษาไทย 

และดานการวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิใชแบบประเมินคุณภาพเอกสาร

ประกอบการเรียนที่ผูศึกษาสรางขึ้น  การวิเคราะหขอมูลใชเกณฑฐานนิยม  ผลการประเมินคณุภาพ

ของเอกสารประกอบการเรียนโดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ดาน พบวา ผูทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 คน มีความ

คิดเห็นวาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  ว 645 หลักการเบื้องตนในการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืชอยูในระดับดี  ถึงดีมาก เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบ การเรยีนการสอนไดเปนอยางดี 

3.  คาเฉลี่ยรอยละของการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

เอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ที่สรางข้ึน  10  

หนวยนักเรียนและครูมี ความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองาน

สื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ที่สรางขึ้น  10  หนวย  อยูในระดับมาก  เปนเพราะวาใน

เอกสารประกอบการสอนมีขนาดตัวอักษรที่อานงาย  กิจกรรมที่นักเรียนสามารถทําเสร็จทันตาม

กําหนด  เนื้อหาอานเขาใจงาย  ภาพตัวอยางผลงานชัดเจนมีกิจกรรมใหฝกปฏิบัติ ไดแก  ใบงาน  ใบ

กิจกรรมเกี่ยวกับงานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน ใหนักเรียนทราบเนื้อหา  เพราะผลจากกิจกรรมท่ี

ทําสามารถนําไปใชงานไดจริง  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย[11]  ไดทําการสรางและหาประสิทธิภาพชุด
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การสอนวิชาการสงและจายไฟฟา พบวา นักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนที่สรางข้ึน  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 78.01/76.56  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวรอยละ 75/75 นักศึกษาท่ี

เรียนดวยชุดการสอนที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  และนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนที่สรางขึ้น 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบบรรยาย  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ .01  

12. ขอเสนอแนะ

1. ครูผูสอนควรศกึษาแผนการจัดการเรียนรูและเตรยีมตัว  เตรียมอุปกรณใหพรอม

2. ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาที่จะสอน

3. การใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 3000-

1101 ท่ีสรางข้ึน  10  หนวยสะดวกตอครูผูสอนโดยเฉพาะถามีการเตรียมเอกสารและสื่อตาง ๆ  

อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมการเรียนรู ใหพรอมจะปฏิบัติกิจกรรมไดทันกําหนดเวลา  สามารถใชได

เปนกลุมและรายบุคคล 

4. ใชใหตรงกับเนื้อหาที่สอน  โดยใชประกอบการเรียนการสอน

5. ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอน  เนนกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญใหนักเรียนปฏิบัติ

ตามลําดับข้ันตอน  การใชเอกสารประกอบการสอน  วิชาภาษาไทยเพ่ืองานสื่อสารในอาชีพ รหัสวิชา 

3000-1101 ที่สรางขึ้น  10  หนวย รหัสวิชา  2100-1005  ทําใหครูมีเวลาที่จะเตรียมจัดกิจกรรมตาง 

ๆ  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติใหมากจะไดฝกคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาได 
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การพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

DEVELOPMENT OF  SPEAKING SKILL USING THE 4 JOIN SPEAKING SKILL 

TEACHING METHOD FOR HIGHER CERTIFICAT STUDENTS OF 

PRACHINBURI TECHNICAL COLLEGE 

จุรีรัตน  สิงหสุวรรณ 

Jureerut  Singsuwan 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายของการศึกษา  ดังนี้  1) เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแผนการ

จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 2)เพื่อหา

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูด

แบบ 4 ประสาน  3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนาทักษะการ

พูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะ

การพูดกอนและหลังได รับการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ  

4 ประสาน  5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบ

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

โดยไดศึกษากับกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในแผนกวิชาบัญชี ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1/1 จํานวน 12 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

1) แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรปูแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน

2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ

การพูดแบบ 4 ประสาน  3) แบบฝกทักษะการพูด  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5) 

แบบประเมินทักษะการพูด 6) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการศึกษา คือ หาคาเฉลี่ย  

รอยละ  และหาคาที (t) 
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สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ

การพูดแบบ 4 ประสาน จากผูเชี่ยวชาญ พบวา โดยภาพรวมแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.65 มีคุณภาพอยูใน

เกณฑดีมากทุกดาน   

2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4

ประสาน มีประสิทธิภาพ 90.09/80.76 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ประสิทธิภาพที่กําหนดไวรอยละ 80/80 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม

การพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน( X  = 32.31 ) สูงกวา

กอนเรียน  (X   = 16.06 ) 

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนดานทักษะการพูดหลังเรียน ( X  = 62.31 ) สูงกวากอน

เรียน  (X   = 46.06 ) 

5. การแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูด

แบบ 4 ประสาน  ของนักเรียน  ปรากฏวา เมื่อพิจารณารายดานโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก   (X=  4.88)  และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอ 

คําสําคญั : ทักษะการพูด, รปูแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

Abstract 

The  purposes of the study were to 1)  create and  assess the quality of 

speaking skill development lesson plan using the 4 joins teaching method 2) Find the 

efficiency of the lesson plan 3) Compare  students ,  learning  achievement between 

before and  after the development using  the lesson plan 4 )  Compare  students 

speaking ability between  before and after development  using  the lesson plan  and 

5) Study  student , satisfaction  towards the development  using the lesson plan.
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The target group were 12 year 1 Higher certificate students  majoring in 

accounting, studying in the 1st  semester academic year 2017 of Prachinburi 

Technical College, under the Office of Vacational Education Commission. The 

research tools were 1) the speaking skill development lesson plan using the 4 joins 

teaching method 2)  the quality evalution form of the lesson plan 3)  speaking skill 

excercises 4)  learning achievement test 5)  speaking skill assessment form, 6) 

Satisfaction questionaise, The statistics used in this research were mean, percentage 

and t-test. 

It was found that 

1. In overall the assessment of the lesson plan showed  the mean scores at

4.65, having the highest level  of quality in all aspects. 

2. The efficiency of the lesson plan were  90.09/80.76  which  was higher than

the set criteria at 80/80 . 

3. The learning achievement between before and after learning with the

lesson plan were different with statistic significance at .01 level; the post-test score 

for speaking skill ( X   = 32.31 ) were higher than the pre-test score  for speaking skill  

(X   = 16.06 )   

4. The speaking  ability  between before and after learning with the lesson

plan were different with statistic significance at .01 level ; the post-test score for 

speaking skill ( X   = 62.31 ) were higher than the pre-test score  for speaking skill  ( X   

= 46.06 ) 

5. The satisfaction of student  towards learning through  4 joins the speaking

skill  development  lesson plan  in  overall  were in the highest level who has to 

build  the education by use instruction skill speaking format like 4 join  of a student 

.When consider lay a side generally a student has the contentment in excellent level 

(X   = 4.88 )   

Key word :  skill speaking ,  4 joins the speaking skill teaching method 
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1. บทนํา

ในการสรางความสัมพันธระหวางคนไทยในการสื่อสารตางๆ และเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การใชภาษาเปนสิ่งสําคัญในการสื่อสารของคน

ในสังคม การสื่อสารของคนเรานั้นตองอาศัยกระบวนการใชภาษาท้ังในดาน การฟง การพูด การอาน 

และการเขียน ซึ่งเปาหมายสุดทายของการสื่อสาร คือการรับรูความหมายรวมกัน ในกระบวนการใช

ภาษาเพื่ อการสื่อสารของคนเราน้ันทักษะการพูดมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ ง [1] กลาววา ใน

ประวัติศาสตรของมนุษยชาติทุกเผาพันธุที่มีภาษาใชไดยกยองความสําคัญของการพูดไวประดุจ “สิ่ง

ทิพย” ที่สามารถบันดาลใหเกิดความมหัศจรรยทั้งในทางเลวและทางเลิศขึ้นไดเสมอมาทุกยุคทุกสมัย  

การพูดมีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางมากทั้งในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน [2] แสดง

ความเห็นวาการพูดเปนเคร่ืองมือสําคัญของการติดตอสื่อสารที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต ท้ังนี้

เพราะมนุษยตองใชคําพูดอยูเสมอและใชคําพูดเปนสื่อบุคคล (Personal media) หรือเปนวิถีทางหนึ่ง

ในการถายทอดชักนําเอาความรูสึกนึกคิดของตนออกมาตีแผแสดงใหผู อ่ืนไดทราบและเขาใจ [3]  

กลาววา การพูดมีความสําคัญและมีบทบาทมากในชีวิตประจําวันเพราะมีสวนชวยเสริมความ

เจริญกาวหนาแกบุคคลทั่วไปในวงการตางๆ มานับเปนพันๆป ไมวาผูนั้นจะมีอาชีพอะไร ตําแหนงงาน

ใหญหรือเล็กแคไหน ลวนแตมีความจําเปนตองฝกใหมีความสามารถในการพูดอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งสิ้น ปจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดเทคนิคใหมๆในการ

ติดตอสื่อสาร ซึ่งเนนความสะดวกรวดเร็ว ภาษาไทยก็ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลความเจริญกาวหนา

ดังกลาวดวย ทําใหภาษาไทยท่ีใชในปจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยางนาวิตกยิ่ง  จะเห็นไดวาแทบทุกวงการประสบปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารอยูเปนอันมาก 

หากหยิบยกเรื่องการใชภาษามาพิจารณา ก็จะพบวาสวนหนึ่งของปญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร 

คือ การพูดไมชัด ออกเสียงเพ้ียนไมถูกตองตามหลักภาษาพูดไมคลองแคลวฉะฉาน ทําใหผูฟงเกิด

ความรําคาญ หมดความอดทนที่จะฟงใหตลอด ฟงไมเขาใจหรืออาจเขาใจผิดไปเลย นอกจากนี้การ

ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล เสียง ฉ ช ส ซ ทําเสียงเหมือนภาษาตางประเทศวรรณยุกตเคลื่อน ผันเสียง

วรรณยุกต ไมถูกตองยังคงเปนปญหามากขณะนี้ โดยเฉพาะอักษรต่ําซึ่งผันไมตรงตามมาตรา  และ

การพูดคําทับศัพท 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กําหนดใหสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  

เพื่อใหผูเรียนศึกษาเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน

คาสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภทตาง ๆ การนําเสนอขอมูลหรือบรรยายสรุป 

การพูดในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนเพ่ือติดตอกิจธุระและธุรกิจ และการ

เขียนรายงานวิชาการ หรืองานวิจัย จากคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 

กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับทักษะการพูด 2 เร่ือง คือ การพูดในงานอาชีพและใน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  773



โอกาสตาง ๆ ของสังคม  นอกจากน้ันในการเรียนวิชาภาษาไทยหรือวิชาอ่ืน จําเปนตองใหนักศึกษา

ออกมานําเสนอขอมูล ขอคิดเห็นตางๆ ซึ่งตองใชทักษะการพูดในการนําเสนอ 

การสอนทักษะการพูดจึงมีความสําคัญและจําเปนตอผูเรียนมาก จากการวิจัยของ ที่ มี

ประโยชนชวยแกไขขอบกพรองในการพูด เปนการฝกฝนการพูดการใชภาษาใหดีขึ้นและสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได  และจากการศึกษาวิเคราะหสภาพการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด

ของ [4]  พบวา จุดมุงหมายในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด คือใหผูเรียนสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ชวยแกไขขอบกพรองในการออกเสียง ฝกการคิดและพูดอยางมีเหตุผล สรางความ

เชื่อมั่นใหแกตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ สรางเสรมิทักษะการเปนผูนํา และสามารถทํางานรวมกันได ทั้ง

ยังมีประโยชนอยางยิ่งในการทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ

ความตองการดานบุคลากรของกรมอาชีวศึกษา [5]  กลาววา เมื่อเทคโนโลยีกาวหนาขึ้น การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของคนตองสูงข้ึนตามไปดวย จึงจะสามารถใชเทคโนโลยีในการทํางานได ความรูและทักษะใน

ปจจุบันจะพัฒนาไดตองมีความรู ข้ันพ้ืนฐานที่ดีพอ โดยเฉพาะดานภาษา วิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร และประการสําคัญ ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับที่เหมาะสมจะเปนเครื่องมือที่ทําให

บุคลากรของกรมอาชีวศึกษาไดรูจักศึกษาคนควาดวนตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาอาชีพ และ

คุณภาพชีวิตของตน ซึ่งสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557  [6]  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองการเสริมสรางความรูใหผูเรียนเปนผูที่มี

ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

สามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน 

รักองคกร สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ  และ

จากประสบการณของผูรายงาน พบวา ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นผูสอนจึงตองจัดการเรียนรูทักษะการ

พูดใหมีประสิทธิภาพและตองจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนและจัดผลประเมินทักษะการ

พูดเพื่อใหทราบถึงความรูความสามารถดานทักษะการพูดของนักศึกษาและเพื่อใหผูสอนสามารถ

พัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาใหสูงข้ึน 

          การสอนทักษะการพูดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสวนมาก  เปนการจัด

กิจกรรมการสอนพูดในรูปแบบตางๆ แตไมมีเนื้อหาหรือการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับทักษะการพูดขั้น

พ้ืนฐานซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางมากในการพัฒนาผูเรยีนใหมีความสามารถในการพูดและพูดไดสัมฤทธ์ิ

ผล  ดังนั้นการที่ผูเรียนจะไดฝกทักษะการพูดมากนอยเพียงใดหรือสามารถนําสิ่งท่ีไดรบัจากการฝกนั้น

ไปใชใหเกิดประโยชนไดเพียงไรขึ้นอยูกับครูเปนสําคัญ ในกระบวนการสอนครูจะเปนผูเตรียมการ

ดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูตามจุดประสงคท่ีไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิดของ [7]  ที่วาการเรียนการสอนจะบรรลุผลหรือมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยู
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กับการวางแผนจัดองคประกอบตางๆ ของการสอนใหสัมพันธ กันอยางมีระบบ ท่ีเชื่ อถือได 

เชนเดียวกับที่[8]   ไดใหแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนวา การสอนเปนวิทยาการที่มีระเบียบ

ระบบ เพราะมีขั้นตอนการสอนครบถวน มีองคประกอบท่ีครอบคลุมการดําเนินการสอน ตั้งแตการ

จัดเตรยีมทรัพยากร การวางแผนการสอน การเลือกวิธีการและสื่อการสอน การดําเนินการสอน การ

ประเมินผล และ การปรับปรุงการเรียนการสอน นั่นคือการนําเอาวิธีการอยางมีระบบหรือมีระเบียบ

แบบแผนมาใชในการสอน 

จากบทความขางตนผูวิจัยในฐานะครูผูสอน มีความเห็นวาการสอนภาษาไทยมีความสําคัญใน

การพัฒนาประเทศ  อนาคตของชาติสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการสอนภาษาไทย ในโรงเรียน ถาผูสอนเขาใจ

วิธีการสอน รูจักจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน เราก็จะไดพลเมืองไทยท่ีรูภาษาไทยดี และ

สามารถเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ การสื่อสารดวยการพูด เปนสมรรถภาพขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนใน

ชีวิตประจําวัน ผูที่มีความสามารถในการพูด ยอมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการสื่อสาร

ไดมาก อีกท้ังเปนการเสริมบุคลิกภาพของผูพูด ผูอานใหเปนผูท่ีนานิยมนับถือวาเปนคนไทยที่มี

การศึกษาอีกดวย ครูผูสอนวิชาภาษาไทยจึงจะตองชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะการพูดของ ผูเรียน

ใหเพ่ิมข้ึนเพ่ือจะไดสงเสริมการใชความคิดของผูเรียนใหเดนชัดและแหลมคมยิ่งขึ้น โดยใชการสราง

สภาพการณและบรรยากาศในหองเรียนใหเกิดประโยชนและเอ้ืออํานวยไดมากที่สุด ในขณะเดียวกัน

ครูก็จะตองคํานึงถึงหลักการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติท่ีจะตองเชื่อมโยงและสัมพันธกับชีวิตจริงให

มากที่สุดดวย กลาวคือ ในการเรียนการสอนที่เนนการใหความสําคัญแกผูเรียน หรือการยึดเอาผูเรียน

เปนศูนยกลางนั้น ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยตอการใหผูเรียนไดมีโอกาสพูด

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดของตน หรือแสดงความคิดของตนเองตอสารธารณชน คือ 

เพื่อนในชั้นเรียนอยูตลอดเวลา การแบงกลุมยอยเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสอภิปรายในประเด็นหัวขอท่ี

ครูกําหนดข้ึนก็จะเปนกิจกรรมหนึ่งที่ครูสามารถจัดใหเกิดขึ้นในชั้นเรียน การใหผูเรียนเปนตัวแทนของ

กลุมมานําเสนอผลสรุปของความคิดของกลุมก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครูสามารถใชได หรือการเปด

อภิปรายทั่วไป ตลอดจนการอภิปรายแบบระดมสมองในชั้นเรียน ก็จะเปนการสงเสริมให ผูเรียนไดมี

โอกาสพูดแสดงความคิดเห็นอยางเคยชินจนผูเรียนเกิดความรูสึกมั่นใจ และคุนเคยกับการพูดแสดง

ความคิดเห็นของตนเองออกมา การประเมินผลการพูดหรือคําแนะนําของครูผูสอนที่ควรใหเปนการ

เสริมแรงและสรางกําลังใจแกผูเรียนก็เปนสวนสําคัญที่ครูตองไมมองขามไปเชนกัน  จะเห็นไดวาการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังน้ันครูผูสอนควรเลือกใชรูปแบบ

การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน 

         ในการประเมินผลทักษะการพูดในการสอนเรื่องการพูดในโอกาสตางๆ ครูใชแบบประเมิน

ทักษะการพูดซึ่งนํามาจากแบบประเมินผลการกลาวสุนทรพจนในงานประชุมวิชาการองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย รวมถึงจากการศึกษาแบบประเมินทักษะการพูดของผู รู 
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ผูเชี่ยวชาญทานอื่นๆ มาจัดทําเปนแบบประเมินผลการพูดของนักศึกษา ไดแก การกลาวคําปฏิสันถาร 

เนื้อเรื่อง การออกเสียง ร ล แ ละคําควบกล้ํา ร ล ว  การใชลีลาน้ําเสียง บุคลิกภาพ การใชเวลา เสียง

เสียดแทรก และคําขยะ และเมื่อผูสอนประเมินทักษะการพูดของผูเรียน นักศึกษา (ปวส.)  ชั้นปท่ี 

1/1  แผนกบัญชี ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  จํานวน 33 คน 

ตามแบบประเมินดังกลาว พบวา  นักศึกษา มีความสามารถในดานทักษะการพูดผานเกณฑ จํานวน 

21  คน คิดเปนรอยละ 63.64  และมีนักศึกษาไมผานเกณฑดานทักษะการพูด จํานวน 12  คน คิด

เปนรอยละ 36.36  

   จากการวิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับทักษะการพูดของผูเรียน ผูสอนตั้งขอสังเกตวาการ

พัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษามีความเก่ียวของกับความรูความสามารถของผูเรียนในเร่ือง การใช

ลีลา น้ําเสียง การเรียบเรียงเนื้อเร่ือง  การออกเสียง ร ล แ ละคําควบกล้ํา ร ล ว และ บุคลิกภาพ  ซึ่ง

หากผูพูดขาดความรูความสามารถในเรื่องดงักลาวยอมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของการพูดอยางแนนอน 

         ดังนั้นผูสอนจึงเกิดความคิดในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในทักษะที่

เกี่ยวของ  ผูสอนจึงเลือกใชการพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนโดยใชรูปแบบ 4 ประสาน ซึ่งดัดแปลง

มาจากรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส โดย 4 ตัวที่ 1 หมายถึง การแบงทักษะการพูดออกเปน

ทักษะยอย ไดแก 1) ทักษะการออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว  2) การพัฒนาลีลาการใช

น้ําเสียงโดยการอานออกเสียงและอานตีบท  3) การเรียบเรียงเนื้อเร่ืองเตรียมการพูด  4) การพัฒนา

บุคลิกภาพผูพูด  และ 4 ตัวที่ 2  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน  ดังนี้  1) ข้ันการเรียนรู

ทฤษฎี  2) ขั้นการเรียนรูกลวิธีจากตัวอยาง  3) ขั้นเขาใจกระจางจากแบบฝก  4) ขั้นตกผลึกความรู 

โดยผูรายงานหวังวาการพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนโดยใชรูปแบบ 4 ประสาน  จะเปนพื้นฐาน

และแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพการพูดตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบ

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบ

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช

รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะการพูดกอนและหลังไดรับการพัฒนาทักษะการ

พูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 
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5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการ

สอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

3. ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษา จํานวน 12 คน ที่ไมผานเกณฑ

ดานทักษะการพูด จํานวน 12  คน ที่กําลังศึกษาอยูในแผนกวิชาบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ชั้นปที่ 1/1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ 

การพูดแบบ 4 ประสาน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพ  ประสิทธิภาพ ทักษะทางการพูด ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และความพึงพอใจ 

3. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560  โดยทําการศกึษา 

จํานวน 20 ชั่วโมง 

4. สมมติฐานในการศึกษา

1. ไดแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ

4 ประสาน ที่มีคุณภาพอยูในเกณฑดี 

2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ

4 ประสาน มีประสิทธิภาพโดยรวมตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรม

สูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

4. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงมีความสามารถดานทักษะการพูดหลังการจัด

กิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 

5. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช

รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน อยูในระดับมาก 
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5. วิธีการวิจัย

      เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ

4 ประสาน 

2.แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช รูปแบบ

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

3. แบบฝกทักษะการพูด

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

5. แบบประเมินความสามารถดานทักษะการพูด

6. แบบประสาน ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรยีนโดยใชรูปแบบการสอน

ทักษะการพูดแบบ 4 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบ และประเมินทักษะการพูดกอน

การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน ใน

กลุมเปาหมาย จํานวน 12 คน  

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4

ประสาน  

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูรายงานไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ไปทดสอบ

และประเมินทักษะการพูดกับกลุมเปาหมาย และกลุมเปาหมายประเมินความพึงพอใจ 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเมินทักษะการพูดหลังการทดลองมา

ตรวจใหคะแนน และรวบรวมคะแนนความพึงพอใจ 

5. นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเมินทักษะการพูด

คะแนนความพึงพอใจมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. นําคาเฉลี่ยของแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดย

ใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มาแปลผลการประเมินคุณภาพ 

2. นําคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมา

วิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบ 

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  
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3. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังไดรับการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช

รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน โดยใช  t-test  แบบ  Dependent  Sample   

7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูล

1.1  คารอยละ  (Percentage)

1.2  คาเฉลี่ย  X  [9]

1.3  คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  [10]

1.4  คาความเที่ยงของแบบทดสอบอิงเกณฑ  [11]

2. การเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชคา (t - test)  [9]

3. การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช

รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 สถิติที่ใชมีดังนี้ 

3.1 คารอยละ (Percentage) 

3.2 คาเฉลี่ย  X   [11]     

3.3  คํานวณจากสูตร E1/E2  [12] 

4. หาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ [12]

8. ผลการวิจัย

ตอนท่ี  1  การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบ

การสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ      

         ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ

การ พู ด แบ บ  4  ป ระส าน  จากผู เชี่ ย วช าญ  พ บ ว า  โด ยภ าพ รวม แผ น ก าร จัดกิ จก รรม 

การพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มคีาเฉลี่ย เทากับ 4.65 

มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมากทุกดาน  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 รองลงมา คือ ดานจุดประสงคการเรียนรู 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  ดานการวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66  ดานส่ือการสอน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.65  และดานสาระการเรียนรู มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.59 
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ตอนที่  2  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช

รูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน โดยวิเคราะหขอมูลจากการทําแบบฝกทักษะ 

ทางการพูดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 

การพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

 ทักษะยอยที่ 1 ทักษะการออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

92.84 

ทักษะยอยท่ี 2 การพัฒนาลีลาการใชน้ําเสียงโดยการอานออกเสียงและอานตีบท  มีคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 92.76 

ทักษะยอยท่ี 3 การเรียบเรียงเนื้อเรื่องเตรยีมการพูด  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.49 

ทักษะยอยท่ี 4 การพัฒนาบุคลิกภาพผูพูด  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 74.31 

และคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  80.76  แสดงใหเห็นวาแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสานมีประสิทธิภาพ  

90.09/80.76  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  ประสิทธิภาพที่กําหนดไวรอยละ  80/80   

ตอนท่ี  3  การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง

การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  

โดยใช  t –  test  

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน( X   = 32.31 )  สูงกวากอน

เรียน  ( X   = 16.06 )  แสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะทางการพูดสูงข้ึนหลังจากไดรับการจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

ตอนที่  4   การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถดานทักษะการพูดกอน

และหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 

 โดยใช  t –  test 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคะแนนดานทักษะการพูดหลังเรียน( X   = 32.31 )  สูงกวากอนเรียน  

(X   = 16.06 )  แสดงใหเห็นวานักศึกษามีทักษะทางการพูดสูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน   

          ตอนที่ 5  ผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน

ทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน 
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การแสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูด

แบบ 4 ประสาน  ของนักเรียน  ปรากฏวา เมื่อพิจารณารายดานโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดับดีมาก   (X=  4.88)  และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอ 

9. สรุปผลการวิจัย

1. ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ

การพูดแบบ 4 ประสาน จากผูเชี่ยวชาญ โดยภาพรวมแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด

โดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมากทุกดาน  

2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4

ประสานมีประสิทธิภาพ  90.09/80.76  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  ประสิทธิภาพที่กําหนดไวรอยละ  

80/80   

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

         4 . ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานทักษะการพูดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน  มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีคะแนนดานทักษะการพูดหลังเรียน  

5. การแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูด

แบบ 4 ประสาน  ของนักเรียน  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

10. อภิปรายผล

1. ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะ

การพูดแบบ 4 ประสาน จากผูเชี่ยวชาญ พบวา โดยภาพรวมแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก เนื่องจาก

ผูรายงานไดทําการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการสรางแผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดี และถือวา 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนที่จะทําใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ [13] ที่สรุปความสําคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไววา

การวางแผนการสอนเปนงานสําคัญของครูผูสอน การสอนจะประสบความสําเร็จดวยดีหรือไม  มาก

หรอืนอยขึ้นอยูกับการวางแผนการสอนเปนสําคัญประการหนึ่ง ถาผูสอนมีการวางแผนการสอนท่ีดี ก็

เทากับบรรลุจุดหมายปลายทางไปแลวครึ่งหนึ่ง การวางแผนการสอนจึงมีความสําคัญหลายประการ 

ดังน้ี  

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า  781



2. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ

4 ประสาน มีประสิทธิภาพ  90.09/80.76  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ไดรับ

การ จัดกิ จกรรม ก าร พั ฒ น าทั กษ ะการพู ด โด ย ใช รูป แบ บ การสอน ทั กษ ะก ารพู ดแบ บ  

4 ประสาน มีการพัฒนาทักษะทางการพูดเพ่ิมขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ [14]  ไดทําวิจัยพัฒนา

ชุดการสอนวิชาภาษาไทย กาพยเห และกาพยหอโครง สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน ชุดการสอนที่  1 มี

ประสิทธิภาพ 89.57/83.85 ชุดการสอนที่ 2 มีประสิทธิภาพ  90.00/91.79  ชุดการสอนทั้ง 2 ชุด  มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไว ผลการสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แสดงความแตกตางของความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เม่ือนักศึกษาเรียนจากชุดการ

สอนทั้ง 2 ชุด นี้แลวมีความรูเพิ่มข้ึน 

3. หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ

4 ประสาน  พบวานักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา  

การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน สามารถ

ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางการพูดสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ [15]   ไดทําการศึกษาผลการใช

กิจกรรมตามทฤษฎีพหุปญญาที่มีตอการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชียงราย จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ 

หนวยการเรียนรูที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยใชกิจกรรมตามทฤษฎีพหุปญญา และเกณฑการประเมินผลโดย

ใชรูบริก ทําการประเมินผลพรอมกับการจัดกิจกรรมการสอน และนําผลการประเมินที่ไดมาแปรคา

เปนคะแนนและหาคาเฉลี่ย รอยละ ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางดานทักษะภาษาไทย

เฉลี่ยรอยละ 76.56 ผานเกณฑตามที่กําหนดไวในระดับดี 

4. หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4

ประสาน  พบวานักศึกษามีคะแนนทักษะการพูดสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะการพูดโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการพูดแบบ 4 ประสาน สามารถทําใหนักเรียนมี

การพัฒนาทักษะทางการพูดสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ [16]   การศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้ นําวิธีการ

สอนแบบบทบาทสมมุติ ใชสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ แกนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยมีความมุงหมาย (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดในโอกาส

ตาง ๆโดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาศิลปะการพูดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เทคโนโลยีพายัพและบิหารธุรกิจ กอนเรียนกับหลังเรียน (2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาศิลปะการพูด 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีตอการเรียนแบบบทบาทสมมุติ เรื่องการพูดในโอกาสตางๆ
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กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด จานวน 24 คน ไดมาโดย

การสุมกลุม เคร่ืองมือที่ใชไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ ชนิด 4 

ตัวเลือกจานวน 40 ขอ และแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จานวน 20 ขอมีค า อํานาจจําแนก รอยละ ค าเฉลี่ ย สวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ 

Dependent t-testผลการศึกษาคนควา พบวา ความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ มี

ประสิทธิภาพ 81.69/86.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.5870 แสดงวา

นักศึกษามีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 58.70 นักศึกษาที่ เรียนโดยใชบทบาทสมมุติ มี

ความสามารถในการพูดในโอกาสตางๆ เพ่ิมขึ้นจากกอนเรียน และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ 

โดยรวมอยูในระดับมากโดยสรุป การพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตางๆ โดยใชการสอน

แบบบทบาทสมมุติ ชวยใหนักศึกษามีการพัฒนาการดานการพูดในโอกาสตางๆ มากขึ้น และการ

แสดงบทบาทสมมุติชวยให นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการเลือกใชภาษาในสถานการณจริง มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถมีมนุษยสัมพันธ ที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. การแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนทักษะการ

พูดแบบ 4 ประสาน  ของนักเรียน  ปรากฏวา เมื่อพิจารณารายดานโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับดีมาก   (X=  4.88)  และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวามีความพึงพอใจในระดับดีมากทุกขอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ[17]    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชแบบฝกบทสนทนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจาวัน (ENG111) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจาวัน (ENG111) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จานวน 1 กลุมเรียน 

รวม 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือวินิจฉัยไดแกแบบฝกบทสนทนาความสามารถดาน

การพูดภาษาอังกฤษและแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูด ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคงที่ ผลการวิจัยปรากฏวา นักศึกษาที่เขารวมใน

กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยภาพรวมมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารกอนการทดลองอยูในเกณฑดี ที่ระดับคาเฉลี่ย 3.86 โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยูในระดับดีรอยละ 13.3 หลังการทดลองพบวานักศึกษา

สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีมากรอยละ 93.3ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการทดลองพบวา หลังการทดลองนักศึกษาสามารถพูด
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดดีขึ้น โดยมีความสามารถในการพูดเพ่ือการสื่อสารหลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั.05  

11. ขอเสนอแนะ

1. ควรทําการศกึษาในลักษณะเดียวกัน ที่เปนการพัฒนาทักษะทางดานอื่นๆโดยปรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายและใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

2. ควรใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่ืนมาพัฒนาทกัษะทางการพูด เพ่ือใหเกิดความ

หลากหลายมากขึ้น
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การศกึษาผลกระทบของอัตราสวนผสมมวลรวมหยาบในงานคอนกรีตโครงสราง   

THE STUDY ON THE EFFECT OF MIXING COARSE AGREGRATE RATIO ON 

CONCRETE STRUCTURE 

ชัยฉลอง   เดชบุรัมย 

Chaichalong  Dechburum 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาอัตราสวนผสมของวัสดุมวลรวมหยาบในงานคอนกรีต

โครงสราง  โดยการทดสอบอัตราสวนผสมของคอนกรีตโครงสรางตามเกณฑมาตรฐานของอเมริกัน 

ASTM C-150 TYPE 1 4 สูตร ไดแก อัตราสวนผสมสูตรท่ี  1  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 2  

อัตราสวนผสมสูตรที่  2  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 3 อัตราสวนผสมสูตรที่  3  ปูน : ทราย : 

หิน  เทากับ  1 : 2 : 5 และ อัตราสวนผสมสูตรท่ี  4  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 6 

 ผลการวิจัย พบวาอัตราสวนผสมที่กําหนด อัตราสวน 1 : 2 : 2 มีคากําลังอัดสูงสุด ที่อายุ

คอนกรีต 28 วัน คากําลังอัดเทากับ 413.03 ksc.  อัตราสวน 1 : 2 : 6 มีคากําลังอัดนอยสุด ท่ีอายุ

คอนกรีต 28 วัน คากําลังอัดเทากับ 212.93 ksc.  แสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสมที่หินเพ่ิมขึ้นจะทําให

กําลังอัดคอนกรีตลดลงตามสัดสวน  อายุการบมคอนกรีตมีผลตอคากําลังอัด การเพิ่มปริมาณหินถาจะ

ใหคากําลังตามเกณฑตองมกีารคัดเลือกวัสดุจากแหลงท่ีมีคุณภาพและมีระยะเวลาการบมสูงสุด  

คําสําคญั : อัตราสวนผสมมวลรวมหยาบ  งานคอนกรีตโครงสราง 

Abstract 

The purposes of this research were  to study the ratio of mixing coarse 

aggregate of concrete structure. The mixing ratio experimental can summarize that 1. 

The ratio 1 : 2 : 2 that 2. The ratio 1 : 2 : 3 that 3. The ratio 1 : 2 : 5 that 3. The ratio 

1 : 2 : 6. 

The result shown that the mixing ratio experimental can summarize that 1. 

The ratio 1 : 2 : 2 has the highest strength, 413.03 ksc.,the concrete was 28 days. 2. 

The ratio 1 : 2 : 6 has the lowest strength, 212.93 ksc., the concrete was 28 days. The 

result showed that the increasing rocks was the cause of reducing of strength 

proportionally. The time of incubating concrete has effect to the strength. If we need 
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the quality of increasing rocks, we should choose the material from good source and 

have time to incubate concrete. 

Keywords : GROSS  MASS, EFFECT, CONCRETE  STRUCTURE 

บทนํา 

ในปจจุบันความตองการคอนกรีตมีเพิ่มมากข้ึน ไมวาจะเปนการกอสรางบานพักอาศัย  

อาคารสาธารณะประโยชน  อาคารเพ่ือการพาณิชยประเภทตาง  นิยมกอสรางเปนอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก  โครงสรางหลักของอาคารใชคอนกรีตเปนวัสดุในการกอสราง  หรือแมกระท้ังงานโยธา  

เชนงานถนน  งานสะพาน  งานทอลอดเปนตน  คอนกรีตจึงมีสําคัญกับงานกอสรางดังที่กลาวมา

เบื้องตน  ดังนั้นตองมีความเขาใจอัตราสวนผสมของคอนกรีตท่ีเหมาะสมในงานคอนกรีตโครงสรางแต

ละประเภท  การปรับปรุงสวนผสมเพ่ือใหตรงกับการใชงานไดอยางเหมาะสม  โดยท่ัวไปคอนกรีต

ประกอบดวยสวนผสมดังนี้  ปูนซีเมนต (Cement)  วัสดุมวลรวมหยาบ (Coarse  Aggregate) ไดแก  

กรวด  หรือหินยอย  วัสดุมวลรวมละเอียด (Fine  Aggregate) ไดแก ทราย  น้ํา (Water)    และสาร

ผสมเพิ่ม 

คุณสมบัติของคอนกรีตมี 2 ลักษณะคือคอนกรีตในขณะที่ยังมีสภาพเหลว และ คอนกรีตท่ี

แข็งตัวแลว  สําหรับคอนกรีตในสภาพเหลวมีความสําคัญเพียงขณะกอสรางเทานั้น ในขณะท่ี

คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งแรงแลว จะมีความสําคัญไปตลอดอายุการใชงานของโครงสรางคอนกรตี

นั้นๆ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการ คุณสมบัติของคอนกรีตท้ัง 2 ลักษณะ จะตองมีความสัมพันธกัน

ในขณะปฏิบัติงานจึงจําเปนตอง มีการเลือกสัดสวนผสมเพ่ือใหคอนกรีตอยูในสภาพเหลวมีเหมาะสม

อยางมากในการใชงาน และเมื่อแข็งตัวแลวมีกําลังของคอนกรีตตามลักษณะของงานโครงสรางแตละ

ประเภทที่กอสราง   

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการผสมวัสดุมวลรวมหยาบพบวา การเปลี่ยนอัตราสวนผสม

ทั้งในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงมีผลตอกําลังอัดของคอนกรีต โดยพบวาถาผสมในอัตราสวน 1 : 

1.94 : 2.57 [1] ผลการทดสอบตัวอยางท่ีอายุ 28 วัน จะทําใหมีคาคอนกรีตกําลังอัดสูงข้ึน  

นอกจากนี้ยังมี เมธา  จันทรชื่น (2540) ไดศึกษาผลกระทบของชนิดมวลรวมหยาบตอ

คอนกรีต  โดยใชหิน 3  ชนิด คือ  หินปูน  หินบะซอลต  และหินออน มาผสมคอนกรีตตามสัดสวนที่

ออกแบบใหมีกําลังอัดสูงสุด ควบคุมคาความยุบตัวของคอนกรีตที่ผสมหินตางชนิดกันใหมีคาเทากัน 

นํามาทดสอบคุณสมบัติ ดาน กําลังรับแรงอัด กําลังรับแรงดึง โมดูลัสความยืดหยุน และคาการหดตัว 

การผสมคอนกรีตที่มีปริมาณหินตางๆกัน คือ รอยละ 0, 25, 50, 75 และ 100 โดยปริมาตรของหิน
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ตามที่ไดออกแบบไวพบวา ชนิดของมวลรวมหยาบมีผลกระทบตอคุณสมบัติในการรับแรงอัด การรับ

แรงดึง และโมดูลัสความยืดหยุนมาก คอนกรีตผสมหินปูนใหคุณสมบัติทั้ง 3 ดานที่กลาวมาดีที่สุด 

รองลงมา  คือ หินบะซอลต และหินออน ตามลําดับ และยังพบวาคอนกรีตที่ผสมหินรอยละ 100 ให

คาคุณสมบัติ ตางๆทั้ง 3 ดานมากท่ีสุด และหินรอยละ 0 มีคุณสมบัติต่ําที่สุด คือ หินปูนรอยละ 100 

รับกําลัง แรงอัดได 1,229.87 กก/ซม2 สวนหินปูนรอยละ 0 รับแรงอัดได 895.13 กก/ซม2 แสดงให

เห็นวาปริมาณของหินที่ลดลงมีผลใหกําลังรบัแรงอัดของคอนกรีตลดลงดวย 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะทดลองเปลี่ยนอัตราสวนทั้งในลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

วัสดุมวลรวมหยาบ เพ่ือหาผลกระทบของกําลังอัดคอนกรีตตามเกณฑมาตราฐานของอเมริกัน ASTM 

C-150 TYPE 1 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมของวัสดุมวลรวมหยาบในงานคอนกรีตโครงสราง 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับเปลี่ยนอัตราสวนของวัสดุมวลหยาบ  มีผลกระทบตอกําลังอัดคอนกรีตโครงสราง 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอกําหนดของการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. ปูนซเีมนตที่ใชเปนปูนซีเมนตปอรตแลนประเภทที่ 1 (Portland Cement Type 1)

2. การทดสอบกําลังอัดคอนกรตีในกรณีปรับเปลี่ยนมวลรวมหยาบ (หิน) ดังนี้

2.1  อัตราสวนผสมสูตรที่  1  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 2

2.2  อัตราสวนผสมสูตรที่  2  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 3

2.3  อัตราสวนผสมสูตรที่  3  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 5

  2.4  อัตราสวนผสมสูตรท่ี  4  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 6 

3. หินท่ีนํามาทดสอบนํามาจากแหลงหินตามทองตลาดทั่วไป

4. การทดสอบกําลังคอนกรีต ตามเกณฑมาตรฐานของอเมรกิัน ASTM C-150 TYPE 1

5. การศึกษาผลกระทบของอัตราสวนผสมของคอนกรีตโครงสราง  ไดแก  ดานปริมาณการใช

วัสดุ, ดาน  Slum Test, ดานกําลังอัดของคอนกรีต 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาผลกระทบของอัตราสวนของมวลรวมหยาบในงาน

คอนกรตีโครงสราง   วัสดุที่ใชในการเตรียมตัวอยางทดสอบ  สัดสวนผสมในการทดสอบ และวิธีการ

เตรยีมตัวอยางทดสอบ ไดดําเนินการศึกษาและทดสอบ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนวิธการดําเนินงาน

1.1  เตรียมวัสดุท่ีจะนํามาใชเปนสวนผสมคอนกรีต

1.2  ผสมตามสัดสวนท่ีกําหนด

1.3  นําคอนกรีตที่ผสมใสแบบหลอแทงตัวอยาง

1.4  นําแทงคอนกรีตตัวอยางที่บมแลวตามท่ีกําหนด 7 , 14 และ 28 วัน (อัตราสวนผสม

ละ 3 ตัวอยาง) 

1.5  นําตัวอยางแทงคอนกรีตที่อายุครบตากกําหนดมาทดสอบกําลังอัดคอนกรีต 

1.6  ทําการทดสอบดวยเครื่องอัดคอนกรีต 

1.7  จดบันทึกขอมูลจากการทดสอบ นํามาวิเคราะหกําลังอัดคอนกรตี 

2.วัสดุที่ใชในการทดสอบ

2.1 ปูนซีเมนตที่ใชเปนปูนซีเมนตปอรตแลนประเภทที่ 1 (Portland Cement Type 1) มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก15. 

2.2 มวลรวมหยาบ  มวลรวมหยาบหรือหิน หินควรใชไมเกิน 1/2นิ้ว หรือ 3/8 นิ้ว ยิ่งหิน

เล็กมากเทาใดพื้นท่ีผิวที่ใชเปนตัวยึดเกาะระหวางปูนกับหินจะมีพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีหินกอนเล็ก

สามารถกระจายแรงไดสมํ่าเสมอกวาหินกอนใหญ การใชหินที่มนมากเกินไปเชนกรวดก็จะทําใหแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางกรวดกับปูนไมได แตถามีเหลี่ยมมากเกินไปก็จะทาใหความสามารถในการทํางานไม

ดีจะตองเพิ่มนาทาใหกาลังตกได 

2.3 มวลรวมละเอียด  มวลรวมละเอียดหรือทราย ในคอนกรีตกําลังสูง น้ันทรายมี

ความสําคัญมากกกวาหิน ทรายควรหยาบสะอาด เม็ดกลม มีขนาดคละเพ่ือลดปริมาณนํ้าใหต่ําลง 

ทรายละเอียด (ต่ํากวาFM2.5)จะทําใหเนื้อวัสดุเหนียวเขาแบบยาก ใชทรายที่มีสวนผานตะแกรงเบอร 

50 และ 100 ต่ํา 

2.4 นํ้า ใชน้ําประปาสะอาดผสมคอนกรีต (Water)  ปราศจากกรด  ดาง น้ํามัน และ

อินทรียสารอ่ืน ๆ ในปริมาณที่จะเปนอันตรายตอคอนกรีต 
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3. อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบ

3.1 เครื่องทดสอบกําลังอัดประลัย

3.2 เครื่องชั่งน้ําหนัก  ความละเอียด 0.1 กิโลกรมั

3.3 แบบหลอคอนกรีตชิ้นตัวอยาง ขนาด ทรงกระบอก 10×20 เซนติเมตร

3.4 อุปกรณผสมผสมคอนกรีต

4. อัตราสวนผสมที่ใชทดสอบ

 สัดสวนผสมคอนกรีตท่ีใชในการวิจัย  การทดสอบกําลังอัดคอนกรีตกําลังสูง  ออกแบบใหมี

อัตราสวน ปูนซีเมนต : นํ้า : ทราย : หิน  ดังน้ี [2] 

  4.1  อัตราสวนผสมสูตรท่ี  1  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 2 

  4.2  อัตราสวนผสมสูตรท่ี  2  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 3 

  4.3  อัตราสวนผสมสูตรท่ี  3  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 5 

4.4  อัตราสวนผสมสูตรที่  3  ปูน : ทราย : หิน  เทากับ  1 : 2 : 6 

5. วิธีการดําเนินงาน

5.1  เตรียมวัสดุอุปกรณที่จะนํามาใชเปนสวนผสม ทําการหาสัดสวนปูนซเีมนต ทราย และ

หิน 

5.2  ส วนผสมในการผสมคอนกรีตตามส ัดสวนโดยน้ําหนักของ ปูนซีเมนต ทราย และหิน 

ภาพที่ 1 แสดงส วนผสม ปูนซ ีเมนต ทราย และหิน 

5.3  เตรียมแบบหลอตัวอยางคอนกรีตโดยจะตองเคลือบภายในของแบบหลอดวยน้ํามันท่ี

ไม ทําปฏ ิกิริยาก ับคอนกร ีตเพ่ือปองกันไมใหคอนกรีตเกาะตดิกับแบบหล อ 
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ภาพที่ 2 แสดงแบบหลอตัวอยางคอนกรีต 

5.4  ทดสอบคายุบตัว (Slump Test) โดยการตักคอนกรีตใสลงในโคนที่มีลักษณะเปน

กรวยยอดตัดใหได 3 ชั้น โดยใหแตละชั้นมีปริมาตรเทากันและตองตําดวยเหล็กตําทีละชั้นแลวจึง

คอยๆยกโคนข้ึนอยางชาๆ คอนกรีตจะยุบตวัลงดวยน้ําหนักของตัวเองความสูงที่ยุบตัวลงของคอนกรีต

ที่วัดไดถือวาเปนคายุบตัวขอบคอนกรีต   

ภาพที่ 3 แสดงแบบหล อนคอนกรีตที่เคลือบดวยน้ํามัน 

5.5  ทำการหล อคอนกรีตใส ในแบบหลอโดยใสเปนชั้นๆ 3 ชั้น แตละช ั้นกระทุงใหทั่วดวย

แทงเหล็ก โดยกระท ุง 1 คร ั้ง ตอพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางมิลล ิเมตรของพ้ืนที่ ภาคตัดขวางของ

แบบหล อ การกระทุงแต ละคร ั้งตองกระท ุงใหจมลงไปเทากับความหนา ของชั้นที่ใส ลงไปใหม  
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ภาพที่ 4 แสดงการเทคอนกรีตลงในแบบหลอพรอมท้ังกระท ุง 

5.6  ทําการถอดแบบหล ังจากการหล อกอนตัวอยางคอนกรีตไมนอยกวา 16 ชั่วโมง ระหวาง

นั้นจะตอง ปองกันกอนตัวอยางคอนกรีตไม ใหมีการสั่นสะเทือน  

5.7  นําคอนกรีตที่ขึ้นร ูปแล วไปบ ม เปนเวลา  28 วัน กอนนำไปทดสอบคา การร ับแรงอัด

ของคอนกรีต  

5.8  นําตัวอยางคอนกรีตที่บมครบ  28 วัน ไปชั่งน้ําหนัก วัดขนาดความสูง ความกวาง ความลึก 

บันทึกคาที่ไดและทําการทดสอบแรงกดกับเครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีต  

ภาพที่ 5 แสดงการทดสอบกําลังอัดคอนกรีต 

6. วิธีการทดสอบหาประสิทธิภาพ

 ทดสอบโมดูลัสยืดหยุนของคอนกรีตตาม มาตรฐาน ASTM C39-94  ที่อายุ 28 วัน โดยติดตั้ง

คอมเพรสโซมิเตอร (Compressometer) เขากับตัวอยางทดสอบ วางตัวอยางลงบนเครื่องทดสอบให

แรงกดประมาณรอยละ 20 ถึง 30 ของกาลังอัดประลัย แลวจึงลดแรงกดดวยอัตราเดียวกันจนมีคา

เทากับศูนยเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนจากการคืบ จากนั้นกดกอนตัวอยางดวยอัตรา 2.46 + 0.35 กก/
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ซม2/วินาที บันทึกคาแรงกดและคาการหดตัวท่ีอานไดจากมาตรวัดจนกระทั่งแรงกดมีคาประมาณ

รอยละ 80-90 ของแรงอัดประลัยจึงถอดคอมเพรสโซมิเตอรออกจากนั้นใหแรงกดตอ เพ่ือหากาลังอัด

ประลัย 

7. สูตรการหาประสิทธิภาพ

       สูตรในการคํานวณหากําลังอัดของคอนกรตี (Test for Compressive strength of 

Concrete) [3] 

 fc    =    Pu / A 

โดย 

 fc    =    ความตานทานแรงอัดของชิ้นตัวอยางทดสอบ, กก./ซม.2 

 Pu   =    นํ้าหนักกดสูงสุดที่ชิ้นตัวอยางทดสอบรบัได, กก. 

 A     =    พื้นที่หนาตัดที่รับน้ําหนักกดของชิ้นตัวอยางทดสอบ :ซม.2  

 คํานวณหาคาหนวยน้ําหนักของชิ้นตัวอยางจากสูตร 

WC   =    W / V 

โดย 

 WC   =    ความแนนของชิ้นตัวอยางทดสอบ, กก./ม.3 

 W     =    นํ้าหนักของชิ้นตัวอยางทดสอบ, กก. 

 V      =    ปริมาตรของชิ้นตัวอยางทดสอบ, ม.3 

 ผลการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของอัตราสวนของมวลรวมหยาบในงานคอนกรีตโครงสรางคร้ังนี้ ไดทํา

การออกแบบสวนผสมคอนกรีต ตามมาตรฐานอังกฤษ กําลังอัดของกอน  ตัวอยางรูปทรงลูกบาศก

ขนาด 15*15*15 เซนติเมตร ที่อายุ 14 และ 28 วัน เทากับ 240 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซึ่ง

แสดงในตารางที่ 1 การทดสอบกําลังอัดท่ีอายุ 28 วัน ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายใหเปนดัชนี

ทั่วไป ในการวัดกําลังอัดของคอนกรีต ซึ่งการทดสอบทําการหลอกอนตัวอยางคอนกรีตมาตรฐาน [5]  

ตารางที่ 1 แสดงผลกําลังอัดของคอนกรีต   

ลําดับ 

อัตราสวนผสม คากําลังอัดเฉลี่ย(ksc.) 

ปูน:ทราย:หิน 7วัน 14วัน 28วัน 

1 1 : 2 : 2 338.28 377.54 413.03 

2 1 : 2 : 3 315.63 336.01 345.83 

3 1 : 2 : 5 184.85 200.10 236.95 

4 1 : 2 : 6 163.55 190.28 212.93 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค่ากําลงัอัดคอนกรีต

 1:2:2  1:2:3  1:2:5  1:2:6

จากผลการทดลองตารางท่ี 1 ตามอัตราสวนผสมที่กําหนด อัตราสวน 1 : 2 : 2 มีคากําลังอัด

สูงสุด ท่ีอายุคอนกรีต 28 วัน คากําลังอัดเทากับ 413.03 ksc.  อัตราสวน 1 : 2 : 6 มีคากําลังอัดนอย

สุด ที่อายุคอนกรีต 28 วัน คากําลังอัดเทากับ 212.93 ksc.  แสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสมที่หิน

เพิ่มขึ้นจะทําใหกําลังอัดคอนกรีตลดลงตามสัดสวน  อายุการบมคอนกรีตมีผลตอคากําลังอัด การเพ่ิม

ปริมาณหินถาจะใหคากําลังตามเกณฑตองมีการคัดเลือกวัสดุจากแหลงที่มีคุณภาพและมีระยะเวลา

การบมสูงสุด 

ภาพที่ 6 แสงกราฟแสดงความสัมพันธระหวางกําลังอัดกับอายุของคอนกรีตในชวงอายุ 7 วัน 14 และ 

28 วัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้

1.1  อัตราสวนผสมที่กําหนด อัตราสวน 1 : 2 : 2 มีคากําลังอัดสูงสุด ที่อายุคอนกรีต 28

วัน คากําลังอัดเทากับ 413.03 ksc.  อัตราสวน 1 : 2 : 6 มีคากําลังอัดนอยสุด ที่อายุคอนกรตี 28 วัน 

คากําลังอัดเทากับ 212.93 ksc.  แสดงใหเห็นวาอัตราสวนผสมท่ีหินเพ่ิมข้ึนจะทําใหกําลังอัดคอนกรีต

ลดลงตามสัดสวน  อายุการบมคอนกรีตมีผลตอคากําลังอัด การเพ่ิมปริมาณหินถาจะใหคากําลังตาม

เกณฑตองมีการคัดเลือกวัสดุจากแหลงท่ีมีคุณภาพและมีระยะเวลาการบมสูงสุด         

 1.2 การเก็บตัวอยางคอนกรีตตองไดมาตรฐาน ผูเก็บตัวอยางคอนกรีตตองมีความพิถีพิถัน

เปนพิเศษ เพ่ือใหไดผลของการทดสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแมนยํา 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

2.1  ควรมีการศึกษาแหลงหินในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บขอมูลและเปนทางเลือกในการคัด

สรรแลงวัตถุดิบ 

 2.2  ควรมีการศึกษาวัสดุอื่นที่จะนํามาทดแทนวัสดุมวลคละได เชนการนํากรวดแมนําแทน

หิน หรือการนําหินฝุนมาแทนทราย  
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การพัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาใหทํางานแบบอัตโนมัติ 

THE DEVELOPMENT OF A CONVENTIONAL LATHE TO WORK AUTOMATICALLY 

สมชาย เครืออยู1  ดิเรก สุวรรณโชต2ิ ตฤณ บํารุงสวน3 สมหมาย อินทรพลับ4  นายนรเศรษฐ ชาติวีรัตนไตร5

Somchai Keryoo1 Direk Suwannachot2 Trin Bamrungsuan3 Sommai Intplub4 Norraset Chatveerattanatrai5

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาใหทํางานแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

เครื่องกลึงแบบธรรมดาใหทํางานแบบอัตโนมัติ  กลุมเปาหมายที่ ใช ในการวิจัย ไดแก  นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพเครื่องกลึงแบบธรรมดาใหทํางานแบบอัตโนมัติสําหรับผูเชี่ยวชาญ  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพเครื่องกลึงแบบธรรมดาใหทํางานแบบอัตโนมัติ โดยรวมอยูในระดับมาก และ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษามีต อ เครื่ อ งกลึ งแบบธรรมดาใหทํ า งานแบบ อัตโนมัติ  โ ดยรวม 

อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : การพัฒนาเครื่องกลึง  เครื่องกลึงซเีอ็นซี 

Abstract 

The Research of The development of a conventional lathe to work automatically.  The 

purpose of the study was to development of a conventional lathe to work automatically.   The 

target groups used in the research are students at the diploma level Department of Production 

Techniques Chonburi Technical College 15 people. The tools used in the research are the quality 

evaluation form of development of a conventional lathe to work automatically for experts and 

satisfaction questionnaires.  Statistics used in data analysis were mean, standard deviation. The 

results of the research revealed that the Quality of development of a conventional lathe to work 

automatically to overall at a high level. The level of satisfaction of students towards conventional 

lathes to work automatically to overall at a high level. 

Keywords : Lathe development , CNC lathes 
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บทน า 
       เนื่องจากแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล มีความต้องการจัดท า

ขึ้นมา เพ่ือเสนอต่อวิทยาลัยและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันโดยงานวิจัยที่น าเสนอขึ้นมานี้ มุ่งเน้น
ทางด้านเทคโนโลยีของเครื่องมือกลซึ่งเป็นงานที่มีความน่าสนใจ  และยังเป็นการเพ่ิมทักษะทางด้านอ่ืนๆ เช่น
ความรู้ทางดา้นอิเล็กทรอนิคส์ในการท าส่วนควบคุมเครื่อง ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของโปรแกรม
ส าหรับควบคุมเครื่อง งานวิจัยชิ้นนี้เมื่อท าเสร็จแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างมากส าหรับการเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการควบคุมเครื่องกลึงCNC ซึ่งจะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อๆไปรวมถึง
อาจารย์ผู้สอนด้วย งานวิจัยนี้จะส าเร็จขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณแนวความคิดทุกแนวความคิด คณะครูอาจารย์
หลายๆท่านที่ช่วยให้การสนับสนุน แนวทางการปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ
2. เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
        ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบ
อัตโนมัติจากบริษัท พรีซิชั่น ซีเอ็นซี แอนด์ แมชชีนเนอรี่  จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับดัดแปลงเครื่องจักร 
ขอบเขตของการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ สาขาช่างทคนิคอุตสาหกรรม ชั้น ปวส 
2 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จานวน 20 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่คัดเลือกจาก
ประชากร จ านวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลาก 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองประกอบด้วย 
1. เครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ พร้อมคู่มือการใช้งาน
2. ใบงานจานวน 6 ใบงานที่นักศึกษาท าการทดลองประกอบด้วย
       ใบงานที่ 1 กลึงปอกผิวตามโปรแกรมก าหนด 
       ใบงานที่ 2 กลึงปาดผิวตามโปรแกรมก าหนด 
       ใบงานที่ 3 กลึงเรียวได้ผิวเรียบ,ได้ขนาดก าหนดตามโปรแกรม  
       ใบงานที่ 4 .กลึงผิวโค้งได้ตามรัศมีที่โปรแกรมก าหนด 
       ใบงานที่ 5 กลึงคว้านรูได้เรียบตามที่โปรแกรมก าหนด 
       ใบงานที่ 6 เจาะรูได้เรียบตามที่โปรแกรมก าหนด 
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การพัฒนาเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ 
       ระบบควบคุมของเครื่องเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติซ่ึง  ระบบในการควบคุมการ
ท างานทั้งหมดทั้ง main spindle, การเคลื่อนที่ในแนวแกนต่างๆ, ระบบ hydraulic, ระบบไฟฟ้าท้ังหมดจะ
ถูกติดตั้งลงบนบอร์ดของแต่ละระบบหลังจากนั้นระบบทั้งหมดจะถูกติดตั้งลงบนเมนบอร์ดหลักซ่ึงท าหน้าที่
ควบคุมการท างานทั้งหมดของเครื่องกลึง 

รูปที่1วงจรของระบบ 

http://2.bp.blogspot.com/-lQzqDth2HBY/Uhip7VlvRWI/AAAAAAAACGw/6sM_fYV6zLo/s1600/circuit+disgram+of+lathe+cnc.png
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รูปที่2 การต่อวงจรของระบบ 

รูปที่3 เครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติทีสมบูรณ์แบบ 
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       รูปที4่ การต่อวงจรของระบบแกนZ  รูปที่ 5การต่อวงจรของระบบแกน X 

รูปที่6 โปรแกรมสั่งงาน 

  รูปทึ่7การทดสอบโปรแกรม   รูปที่8 งานที่เสร็จเป็นไปตามโปรแกรม
ก าหนด 
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์คุณภาพของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของเครื่องกลึงแบบ

ธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกลึง
แบบธรรมดาให้ท างานประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ แบบอัตโนมัติโดยนักเรียนวิธีทางสถิติการหาค่าเฉลี่ย (X) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ ดังตารางที่ 1,2 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.20-5.00 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.40-4.19 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 2.60-3.39 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80-2.59 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.79 หมายถึง มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 
การแปลความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.00-0.99 หมายถึง ระดับคะแนนไม่แตกต่างกันมาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป หมายถึง ระดับคะแนนแตกต่างกันมาก 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบ
อัตโนมัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับ 

คุณภาพ 
1.เหมาะกับระดับผู้เรียน 3.60 0.55 มาก 

2.มีความสะดวกในการเตรียมการปฏิบัติ 4.00 0.00 มาก 

3.มีการเรียงล าดับเนื้อหาวิชาก่อนหลัง 3.80 0.45 มาก 
4.นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์ 3.80 0.45 มาก 

5.มีความเหมาะสมในการจัดต าแหน่งอุปกรณ์ 3.80 0.45 มาก 

6.มีความสัมพันธ์ของเครื่องต่องานกับใบงาน 3.80 0.45 มาก 
7.มีความปลอดภัยในขณะปฎิบัติงาน 3.80 0.45 มาก 

8.สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 3.60 0.55 มาก 
9.มีรูปร่าง และขนาดเหมาะสม 3.80 0.45 มาก 

10.มีวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 มาก 

11.มีความสะดวกในการดูแลรักษา 4.00 0.00 มาก 
12.มีความคงทน และแข็งแรง 4.00 0.00 มาก 

13.วัสดุที่นามาใช้มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

รวม 3.85 0.29 มาก 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องกลึงแบบธรรมดา
ให้ท างานแบบอัตโนมัติโดยนักเรียน15 คน 

รายการประเมิน  ̅ SD 
ระดับ 

คุณภาพ 

1.กลึงปอกผิวได้เรียบตามโปรแกรม
ก าหนด 

3.93  0.26 มาก 

2.กลึงปาดผิวได้เรียบตามโปรแกรม
ก าหนด 

3.87 0.35 มาก 

3.กลึงเรียวได้ผิวเรียบ,ได้ขนาดก าหนด
ตามโปรแกรม

3.87 0.35 มาก 

4.กลึงผิวโค้งได้ตามรัศมีที่โปรแกรม
ก าหนด 

3.93 0.26 มาก 

5.คว้านรูได้เรียบตามทีโ่ปรแกรม
ก าหนด 

4.00 0.00 มาก 

6.เจาะรไูด้เรียบตามทีโ่ปรแกรมก าหนด 4.00 0.00 มาก 
รวม 3.93 0.12 มาก 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ ประสิทธิภาพของ
ชุดทดลองเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ได้ผลตามตารางท่ี 3 
ต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ 

รายการ จ านวน 
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

คะแนนรวม 
จากแบบทดสอบแต่ละใบงาน 

15 500 415.25 83.25 

คะแนน 
จากแบบทดสอบใบงานรวม 

15 200 167 83.5 
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จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่า เครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น นักศึกษา
ทดลองท าใบงานจ านวน 6 ใบงานแล้วท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนรวมเฉลี่ย คือ 415.25คิดเป็น
ร้อยละ 83.25 และเม่ือนักศึกษาท าใบงานครบ 6 ใบงานแล้ว นักศึกษาท าแบบทดสอบใบงานรวมได้คะแนน
เฉลี่ย 167 คิดเป็นร้อยละ 83.5ดังนั้น เครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.25/83.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

สรุปผลการทดลอง 
1. คุณภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมี

คุณภาพอยู่ในระดับมากคือ  ̅ = 3.85, S.D. = 0.29 

2. คุณภาพของใบงานโดยการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คือ  ̅ =
3.93,S.D. = 0.12 

3. ประสิทธิภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ ( E1 / E2

) เท่ากับ 83.25/83.5ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้าง คิดค้นและหาคุณภาพของเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัติ
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ผู้จัดท าหวังว่างานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้
ได้จริงในการเรียน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
งานวิจัยเครื่องกลึงแบบธรรมดาให้ท างานแบบอัตโนมัตินอกจากจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้เป็นสื่อการสอนแล้วยัง
สามารถต่อยอดไปใช้ในระบบงานอุตสาหกรรมได้โดยพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วในโรงงาน  
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การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของ 

สถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออก 
A study on desirable qualifications of the graduates with Higher 
Vocational Education Certificate (HVC) in merchant marine in 

accordance with the needs of business firms in Bangkok and in 
the eastern region of Thailand. 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยเรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออก มีว ัตถุประสงค์ 1.เพื ่อศึกษาคุณสมบัติที ่พึงประสงค์ของผู ้ส  าเร ็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการ และ 
2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวีในการศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานแบบเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือสถาน-ประกอบการประกอบกิจการประเภทท่าเรือหรือ บริษัท ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือที่มีต าแหน่งงานพาณิชย์นาวีที่ท างานอยู่ จ านวน 54 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง คือ t-test F-test และ LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส าหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพได้จากการวิเคราะห์ SWOT ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่าผ ู ้ประเม ินคุณสมบัติท ี ่พ ึงประสงค์ของผ ู ้ส  าเร ็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวีส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานและ
ปฏิบัติงานมาแล้วมากกว่า 5 ปี - 10 ปี และมีระดับความคุ้นเคยกับบัณฑิตพาณิชย์นาวีในระดับ
ค่อนข้างดีโดยองค์กรผู้ให้ข้อมูลเป็น บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือที่มีจ านวนต าแหน่งงานพาณชิย์
นาวีมีจ านวนมากกว่า 10 คนข้ึนไปปฏิบัติงานอยู่มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีจ านวน 5 ด้านตามความต้องการของสถานประกอบการ เรียงจากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ (1) ด้านมนุษย์สัมพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ด ีกับผู ้ร่วมงาน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีกับ
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ผู้บังคับบัญชา และการยอมรับฟังความเห็นและพร้อมต่อการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง (2) ด้าน
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการรู้จักยอมรับผิดหากปฏิบัติงานผิดพลาดและความขยันขันแข็งไม่เกี่ยง
งาน (3) ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 3 อันดับ
แรก ได้แก่ การท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (4) ด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถทนต่อความกดดันระหว่างการใช้ชีวิตบนเรือในเวลานาน (5) ด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้ออันดับแรก ได้แก่ ความ
เชี ่ยวชาญด้านพื้นฐาน เช่น การดับเพลิงเรือช่วยชีวิตความปลอดภัยความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และความรู้เรื่องการขนถ่าย/จัดเก็บสินค้า ตลอดจนความรู้เรื่องการวางแผนระยะเวลา
เดินเรือต้นทางถึงปลายทาง 

ค าส าคัญ : 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

Abstract 
The research entitled a study on desirable qualifications of the graduates with Higher 

Vocational Education Certificate (HVC) in merchant marine in accordance with the needs of business 
firms in Bangkok and in the eastern region of Thailand aimed at investigating desirable qualifications 
of the graduates with Higher Vocational Education Certificate ( HVC)  in merchant marine in 
accordance with the needs of business firms as well as comparing the opinions of the business 
firms towards the graduates in this regard. This study adopted the research design combining both 
quantitative and qualitative types. The samples for the study were 54 commercial maritime officials 
who worked in the business firms associated with a port or those pertaining to ship navigation in 
which there were positions of merchant marine officials.  The samples were obtained via stratified 
samplings.  The descriptive statistics used for analyzing the quantitative data in the study were 
frequency, percentage mean score, standard deviation, as well as referential statistics which were 
t- test, f- test and LSD with significance value at the 0 . 0 5 .  In regard to the qualitative data, it was 
obtained from SWOT analysis. The findings and the discussions of the study were as follows:  

 The persons who evaluated the desirable qualifications of the graduates with Higher 
Vocational Education Certificate HVC) in merchant marine were those with the head positions and 
had work experience between 5-10 years. They were accustomed to the graduates with merchant 
marine rated the 'pretty good level. The organization informing the data were the firms associated 
with ship navigation and having more than 10 work positions for merchant marine officials working 
at the most.  
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In regard to the analysis for the 5  aspects for desirable qualifications of the graduates 
with Higher Vocational Education Certificate (HVC) in merchant marine as classified according to the 
needs of the business fir ranked from more to less, they were 1 )  human relations rated at the 
highest level with the mean score of 4.21; and when considering item by item, the first three items 
were:  good relations with colleagues, good relations with superiors, and acceptance for opinions 
and readiness to accept different opinions 2 )  responsibility rated at the high level with the mean 
score of 4 . 1 9  and when considering item by item, the first three items were responsibility in job 
performance, knowing how to accept faults if there were mistakes in the job performance; and 
diligence with willingness to do any assigned jobs 3) attitudes towards organizations and jobs rated 

at the high level with the mean score of 4. 11, when considering item by item, the first 
three items were doing the jobs with honesty, dedications for the benefits of the whole; 
and aiming for job achievement 4)  self-discipline and others rated at the high level 
with the mean score of 4.11, when considering item by item, the first three items were 
punctuality for job performance, ability in confronting immediate problems, and ability 
to endure the pressure during long stay in the ships 5)  professional knowledge rated 
at the high level with the mean score of 3.87, when considering item by item, the first 
item was expertise on basic knowledge such as fire fighting, rescuing boats, safety, 
English language use ability, knowledge on transferring and stocking cargo, including 
knowledge on planning for time duration of ship navigation from the beginning to the 
ended destinations.  
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บทน า 
การบริหารเศรษฐกิจในปี 2553 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ กับ

การส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าในตลาดอาเซียนจากการเปิดเสรี ทาง
การค้าของอาเซียน รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและ โลจิสติกส์กับ กลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสขยายก าลังการผลิตและขยายตลาดให้เชื่อมโยงได้ระหว่าง อาเซียน
เดิมและอาเซียนใหม่ (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 

โดยหนึ่งในกลุ่มโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ ไทย 
ได้แก่ ธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์และการขนส่งสินค้าทางทะเล (Shipping Industry) ซึ่งเป็น โครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับการค้าระหว่างประเทศเป็นภาคอุตสาหกรรมส าคัญที่เสริมศักยภาพและ ประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นแหล่งตลาดงานและน ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้า ประเทศ 
เนื่องจากการขนส่งทางน ้าช่วยลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในราคาขายของสินค้าส่งออกของ ประเทศให้
ต ่าลงจนสามารถท าให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ในที่สุด (กมลชนก สุทธิ
วาทนฤพุฒิ, 2551) ซึ่งการค้าของประเทศไทยได้อาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก โดยมีสัดส่วน
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส่งทางทะเลประมาณ 9596 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็น
มูลค่าการค้าที่ขนส่งทางทะเลเท่ากับ 6596 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของ ประเทศไทย 
เนื่องจากมีต้นทุน ต่อหน่วยโดยเฉลี่ยต ่าที่สุดและมีความสามารถที่จะบรรทุกได้ครั้งละ มาก ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นมากกว่าร้อยละ 90 นับว่าการขนส่งสินค้าทาง ทะเลมีบทบาท
ส าคัญที่สุดของประเทศไทย (ทริสปริทัศน์, 2546) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และ ภาค
ตะวันออก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการใน 
เขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯและภาค
ตะวันออก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของบัณฑิต จากลักษณะ
ขององค์กรแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในแต่ละด้าน
อย่างหมาะสม ตามแผนภาพดังนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาคุณสมบัติที ่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพ ฯ และภาค-
ตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ
รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา จึงได้
เสนอวิธีการและการออกแบบการวิจัยส าหรับศึกษาเรื่องดังกล่าวตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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รูปแบบการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ (Mixed –Method Design) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อสืบค้นข้อมูลในแนวกว้างจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการสืบค้นข้อมูลในแนวลึกเพ่ือตอบค าถามและอธิบายร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์(Interviews) กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ซึ่งมีรูปแบบ การวิจัย ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการประกอบกิจกรรมประเภทท่า

เทียบเรือ หรือบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือที่มีต าแหน่งงานพาณิชย์นาวีที่ท างานอยู่ จ านวน62 
สถานประกอบการ แบ่งเป็นใรเขตกรุงเทพฯ จ านวน 30 แห่ง และในเขตภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 20 แห่ง และจังหวัดระยอง 12 แห่ง ซึ่งข้อมูลแห่งการท่าเรือประเทศไทย และส านักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) ระบุจ าแนกจ านวนสถานประกอบการตาม 



การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 หน้า 811 

ตารางที่ 3-1 สถานประกอบการประกอบกิจกรรมประเภทท่าเทียบเรือ หรือบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง 

ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทยและส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามพ้ืนที่เขตกรุงเทพฯ และเขตภาคตะวันออกจึงได้
ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่จะถูกเลือกจากประชากรที่สอดคล้องกับเงื่อนไขว่าเป็นหัวหน้างาน หรือ
ผู้จัดการฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ด้านพาณิชย์นาวี โดยก าหนดเลือกสถานประกอบการละ 1 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของเครซ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างในยุทธ ไกยวรรณ์, 2546 หน้า101) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และท าการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 54 คน ซึ่งมุ่งศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่
ใช้ความน่าจะเป็นคือ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) การเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น(Nonprobability Sampling) นี้เป็นการเลือกตัวอย่างตามสะดวกและแบ่ง
สัดส่วนตามจ านวนประชากรในแต่ละอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างจ านวนประชากรจริงโดยอาศัยการ
จัดกลุ่มตามเขตจังหวัด เรียกว่า การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling)  ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างที่ควรจะเป็นแสดงตาม ตารางที่ 3-2 
ตารางที่  3-2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตจังหวัด 

ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทยและส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (2553) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยเชิงส ารวจนี้ใช้เครื่องมือหนักในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่สนใจศึกษา  คือแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured  Questionnaire) โดยให้หน่วยตัวอย่าง 
คือ  เป็นหัวหน้างาน  หรือผู้จัดการฝ่าย  หรือเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)  ด้านพาณิชย์นาวีตอบด้วยตัวเองได้  ทั้งนี้การสร้างแบบสอบถาม
นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก  2 แหล่ง คือ  

1) แหล่งปฐมภูมิ (primary  Source)  เป็นการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวความคิดในการศึกษาเกี ่ยวกับความคิดเห็นและคุณสมบัติต่า ง ๆ ที ่พึ ่งประสงค์ของ
ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งพาณิชย์นาวีตามความต้องการสถานประกอบการ โดยการพูดคุย  สัมภาษณ์ 
และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับต าแหน่งพาณิชย์นาวี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) แหล่งทุติภูมิ (Secondary  Source)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสาร  บทความ
จากหนังสือ  ผลงานวิจัย  ตลอดจนความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ  เว็บไซต์  และ
รายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยจัดท าข้ึนเอง  ซึ่งมี  3  ส่วน  ดังนี้ 
- แบบสอบถามส่วนที่  1  แบบปลายปิดเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

ผู้ประเมินคุณสมบัติต าแหน่งงานพาณิชย์นาวี   ได้แก่  ต าแหน่งงาน  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ประเภท
ของสถานประกอบการ  ระดับความคุ้นเคยต าแหน่งพาณิชย์นาวี  และจ านวนต าแหน่งงานพาณิชย์
นาวีของสถานประกอบการ 

- แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบ Likert  Scale  เป็นข้อมูลคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี  โดยให้เลือกตอบ โดย
แบ่งออกเป็น  5  ระดับ   ดังนี้  

5  คะแนน  หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4  คะแนน  หมายถึง   เห็นด้วย 
3  คะแนน  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
2  คะแนน  หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
1  คะแนน  หมายถึง   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

        -  แบบสอบถามส่วนที่  3  ค าถามปลายเปิดเพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที ่พ่ึง
ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี  ที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  คือ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
หนังสือ  เช่น  เอกสาร  ต ารา  วารสารที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์อาจารย์และบุคคลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์นาวี  ซึ่งถูกเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบก้อมหิมะ  (Snowbell Sampling)  
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มีขั้นตอนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการหาตัวแทนที่เป็นผู้น ากลุ่ม  (Key Person) เพื่อท าการ
สัมภาษณ์  หลังจากนั้นจึงให้ผู้น ากลุ่มที่ถูกสัมภาษณ์นั้น  แนะน าคนรู้จักต่อไป  ซึ่งท าการสัมภ าษณ์
จนกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นจะอ่ิมตัวนั่นเอง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  วิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  คือ  แบบสอบถาม
ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อบริษัทเพื่อพิจารณาความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
บริษัทหลังจากนั้นคณะผู้วิจัยนแบบสอบถามไปทดสอบก่อนภาคสนาม (Pre-test)  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม  และความชัดเจนของข้อค าถามทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง  เมื่อได้ผลมาแล้วจึงน ามา
ตรวจสอบ  ทบทวนแก้ไข ก่อนน าไปใช้งานจริงโดยการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  ชัดเจน  ของ
แบบสอบถามตามวิธีข้างต้นแล้ว  ยังมีการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)  หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Power  of  Discriminate)  และค่าความเชื่อมมั่นใน  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  เพื่อให้
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพในการวัดค่าตรงตามวัตถุประสงค์  และกรอบแนวคิดในการท า
วิจัย การพัฒนาและการสร้างแบบสอบถาม  เรื่อง  คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี  ตามความต้องการสถาน
ประกอบการ  อาศัยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity)  โดยใช้สูตรของลอว์ชี 
(Law she, 1975) (27) เพื ่อให้คุณภาพของเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ซึ ่งน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมระบุวัตถุประสงค์  และก าหนดให้ทุกข้อค าถามมีตัวเลือก  2  ค าตอบ 
คือ  ส าคัญกับไม่ส าคัญ  โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น  และจัดช่องส าหรับในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อค าถามและค าตอบได้มีการแทนค่า  ดังต่อไปนี้ 

ค าตอบว่าส าคัญ           ให้คะแนนเท่ากับ  1 
ค าตอบว่าไม่ส าคัญ        ให้คะแนนเท่ากับ  0 
หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบกับผู้ประเมินซึ่งเป็นนิสิตระดับปริญญา

โทด้านพาณิชย์นาวี จ านวน 15 คน เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว จึงหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ในแต่ละข้อย่อยเพื่อน าไปเปรียบเทียบค่าตามสูตรของลอว์ชี แล้วได้จัดท าเป็นตารางตามที่ระบุไว้ว่า 
เมื่อผู้ประเมินจ านวน 15 คน  ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตามเนื้อหาไม่ต ่ากว่า 0.49 จึงถูกตัดทิ้งไป 
ซึ่งพบว่าไม่มีข้อค าถามใดต้องตัดทิ้ง จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ได้เป็นเครื่องมือในการวิจัยนี้มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาสอด คล้องวัตถุประสงค์ในการวิจัย การปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถามตามการ
ทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้วในขั้นตอนต่อไป คือ น าไปทดลองกับนิสิตกลุ่มใหม่ จ านวน  15 
คน เพ่ือตรวจความถูกต้องเหมาะสม และความชัดเจนของทุกข้อค าถามอีกครั้งโดยอาศัยการวิเคราะห์
แบบสอบถามเป ็นรายข ้อ  โดยค  าถามม ีล ักษณะให ้ เล ือกตอบเป ็นมาตรส ่วนประเม ินค่า 
(Rating  Scale)  ซึ่งใช้มาตรวัด ลิเคิร์ท  (Likert  scale, 2546 : 132) เป็นการวิเคราะห์แบบสอบถาม
เป็นรายข้ออาจจะพิจารณาแยกได้เป็น 2 ประเด็น  คือ 
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1. การวิเคราะห์  Index  of  Performance  ได้ด้วยการพิจารณาจากข้อค าถามที่สื่อ
ความหมายแก่ผู ้ตอบแบบสอบถามได้อย่างชัดเจนในแต่ละส่วนของค าถามเพื่อป้องกันการเข้าใจ
ผิดพลาด 

2. การวิเคราะห์หา  Power  of  Discriminant  ส าหรับแบบสอบถามนี้สามารถหา
อ านาจจ าแนกของข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติที่วัดด้วยมาตราส่วนประเมินค่าแบบ  
5 ค่า (5-Point  Likert  Scale)  โดยค าถามแต่ละข้อจากแต่ละคน จากนั้นเรียงล าดับคะแนนสูงและ
กลุ่ม คะแนนต ่า โดยใช้เกณฑ์ 25% บนและ 25 % ล่างตามล าดับ ค านวณหาค่าเฉลี่ย (X) และค่า
แปรปรวนของแต่ละข้อไปหาค่าอ านาจจ าแนก(Discriminate  Power) โดยการทดสอบด้วยค่าที 
(t-test)  ตั้งแต่ 1.75  ขึ้นไป  ถือได้ว่ามีอ านาจจ าแนกสูงเพียงพอใช้ได้ หากค่า t ต ่ากว่า 1.75  ผู้วิจัย
จะต้องตัดข้อค าถามนั้นทิ้งไป 

 ดังนั้นจากการหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม 3 ข้อข้างต้นที่เป็นค าถามที่ใช้มาตราวัด
ประเมินค่าได้ผล ดังนี้ 

 แบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มีอ านาจจ าแนกสูงสุดทุกข้อจึงไม่มีข้อค าถามที่ต้อง
ตัดทิ ้ง อนึ ่งรายละเอียดการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามแต่ละส่วนสามารถดูได้จาก
ภาคผนวก คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้ถูกน าไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง  แยก
จากกลุ ่มที ่ทดลองก่อน โดยใช้ แบบสอบถาม 15 ชุด ผลจากการใช้จริงมาหาค่าความเชื ่อมั่น
(Reliability)  ด้วยวิธีการหาค่าสอดคล้องภายใน( Internal Consistency method)  โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์คอนบราท-อัลฟา  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) (Alpha - Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach, 1990 : 204) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .9249  และแจกแจงเป็น
รายด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ   เท่ากับ  .9199 
2. ด้านความรับผิดชอบ   เท่ากับ  .9214 
3. ด้านมนุษย์สัมพันธ์   เท่ากับ  .9229 
4. ด้านทัศนะต่อองค์กรและงาน   เท่ากับ  .9211
5. ด้านความมีวินัยในตนเอง  เท่ากับ  .9207 

        ค่า  Alpha  ทุกค าข้างต้นสูงกว่าเกณฑ์   ค่า Alpha  ที่ก าหนดโดย  Nunnally  (1979)   ว่า
ค่า  Alpha  ที่ยอมรับได้  ควรจะมีค่าไม่ต ่ากว่า  70  การศึกษานี้ได้ค่า  Alpha  สูงกว่า  70  มีค่า
ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ 3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) ในการเก็ฐรวบรวมข้อมูลที่สนใจศึกษาจากตัวอย่างนั้น 

ใช้การแนะน าการกรอกแบบสอบถามโดยผู้วิจัยและใส่รายละเอียดวิธีกรอกในแบบสอบถามออนไลน์
โดยเลือกหน่วยตัวอย่างและให้หน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  (Self  administrative)
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หลังจากนั้นเมื่อหน่วยตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือแล้ว  และคณะผู้วิจัยจะไม่น ารายชื่อตัวอย่างไม่ระบุ
ในรายงานผลการวิจัยในภาพรวม  ซึ่งท าให้สบายใจมากที่สุดเพื่อที่จะท าให้ได้ในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้  โดยคณะผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเพื่อวิเคราะห์ จ านวน  
54  ชุด  โดยมีอัตราการได้รับกลับคืนมาร้อยละ  100  ซึ่งนับว่าอัตราการตอบกลับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  รวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดหน่วยงาน
ต่าง ๆรวมทั้งต ารา  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 
เว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์อาจารย์และบุคคลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  กับพาณิชย์นาวี 

การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด  ขอกล่าวถึงขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวณผล  คือ  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทุก
ฉบับแล้ว  จะมีการลงรหัส(Coding)  ตามคู่มือลงรหัสที่ได้ท าไว้ก่อนแล้ว  จากนั้นจึงน าไปบันทึกข้อมูล
แล้วใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อประมวนผลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  คือ  การอธิบายถึงโครงสร้างทั่วไปของตัวอย่าง

ที่ศึกษาในลักษณะต่าง ๆ คือ  ต าแหน่งงาน  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ประเภทของสถานประกอบการ
ระดับความคุ ้นเคยต าแหน่งงานพาณิชย์นาวี  และจ านวนต าแหน่งงานพาณิชย์นาวีของสถาน
ประกอบการ  โดยอาศัยค าความถ่ีและร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง  คือ  การทดสอบสมมติฐานจะใช้ระดับความ

เชื่อมั่นที่  95% (α= 0.05) 
2. การทดสอบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชาชนแบบพหุคูณ

ด้วยวิธีของฟิชเชอรื  (Fisher’s  Least  Significant  Difference : LSD) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวีตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออก
มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประเมินคุณสมบัติของบัณฑิต 
ตารางที่ 4-1 ต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล 

                            
              13 24.00 3 
           27 50.00 1 
            14 26.00 2 
     - 0.00 
    54 100.00 
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จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานมากที่สุด
จ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่จ านวน 14 คนร้อยละ 25.93
และด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย จ านวน 13 คนร้อยละ 24.07 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ตารางที่ 4-2 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาพาณิชย์นาวีด้านความรู้ทางวิชาชีพ 

จากตารางท ี ่  4-2 พบว ่าค ุณสมบัต ิท ี ่พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ส  าเร ็จการศ ึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีด้านความรู้ทางวิชาชีพโดยรวมมีความคิดเห็น
ในระดับมาก 
ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ตารางที่ 4-3 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาพาณิชย์นาวีจ าแนกตามต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล 
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จากตารางที่ 4-3 พบว่าผู้จัดการฝ่ายมีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีในด้านความรับผิดชอบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.40 รองลงมาด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานและด้านมนุษย์สัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 4.34 
และ 4.31 ตามล าดับมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดส่วนด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอ่ืน ๆ 
และด้านความรู้ทางวิชาชีพมีความคิดเห็นในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.18 และ 3.99 ตามล าดับหัวหน้างาน
มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีในด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.30 รองลงมาด้านทัศนคติต่อองค์กร
และงานและด้านมนุษย์สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ย 4.21 เท่า ๆ กันมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดส่วนด้าน
ความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ และด้านความรู้ทางวิชาชีพมีความคิดเห็นในระดับมากค่าเฉลี่ย 
4.20 และ 3.95 ตามล าดับเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชย์นาวีมีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้านโดย
ด้านมนุษย์สัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14 รองลงมาด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ ด้านความ
รับผิดชอบด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานและด้านความรู้ทางวิชาชีพมีค่าเฉลี่ย 3.83 3.80 3.71 และ 
3.59 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ  
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี 

จากการศึกษาเอกสารเอกสารต าราบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งนี้
ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในเขตกรุงเทพฯและภาคตะวันออกสามารถแสดง
รายละเอียดผลการจ าแนกข้อมูลโดยสรุปจุดเด่นจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 

จุดเด่น 
1. ผู ้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นที่

ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษามุ่งสร้าง
คุณสมบัติที ่พึงประสงค์ด้านความรู้ทางวิชาชีพเพื ่อสร้างก าลังคนและสร้างอาชีพเพื่อตอบสนอง
ตลาดแรงงานโดยตรง  

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ด้านความรู้ทางวิชาชีพเชิงปฏิบัติการหรือสายช่างมากกว่านักศึกษาหลักสูตรอ่ืน 
ๆ จึงเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน  

3. สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในเขตภาคตะวันออกมีจ านวน
มากและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท าให้สามารถรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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จุดอ่อน 
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมที่ไม่ดี

ในสังคมท าให้สถานประกอบการต้องพิจารณาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ด้านมนุษย์สัมพันธ์ด้านความ
รับผิดชอบด้านความมีวินัยในตนเองและด้านทัศนคติต่อองค์กรและงานมากยิ่งข้ึน  

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย
นาวีส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศระดับนายเรือท าให้มีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่าง
การท างานจึงท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

โอกาส 
1. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ด้านพาณิชยนาวีเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการเนื่องจากบุคลากรทางด้านนี้ยังขาดแคลนทั้งใน
ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  

2. อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีขาดแคลนแรงงานคุณภาพท าให้เกิดอัตราว่างต าแหน่งงาน
พาณิชยนาวีเป็นจ านวนมาก 

3. สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกมีท่าเรือที่ส าคัญส าหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ท าให้มีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งส่งผลให้มีการเพ่ิมต าแหน่งงานจ านวนมากขึ้น
ตามจ านวน บริษัท  

อุปสรรค 
1. การแก้ปัญหาในด้านภาพลักษณ์นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาล่าช้าท าให้สถาน

ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในด้านมนุษย์สัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบด้านความมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2. ลักษณะงานของอาชีพพาณิชยนาวีประเภทคนประจ าเรือมีความพิเศษที่ต้องท างาน
หรือใช้ชีวิตบนเรือเป็นหลักต้องมีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจจึงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกล่าวได้ 

ผลการวิจัย 
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ด้านพาณิชย์นาวี จ านวน 5 ด้าน ตามความต้องการของสถานประกอบการผลการศึกษา พบว่า 
คุณสมบัติที ่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
พาณิชย์นาวี จ านวน 5 ด้าน ตามความต้องการของสถานประกอบการ มี ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์เรื่องเชี่ยวชาญด้านพื้นฐาน เช่น การ 
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ดับเพลิง เรือช่วยชีวิต ความปลอดภัย ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4,43 รองลงมาเรื่องมีความสามารถด้าน 
การใช้ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 4.26 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทั้ง 2 เรื่อง และความรู้เรื่อง 
การขนถ่าย/จัดเก็บสินค้า เรื่องมีความรู้เรื่องการวางแผนระยะเวลาเดินเรือต้นทางถึงปลายทาง มี 
ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 

2. ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อจ าแนก เป็น
รายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71 
รองลงมาเรื่องรู้จักยอมรับผิดหากปฏิบัติงานผิดพลาด ค่าเฉลี่ย 4.30 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
และอันดับสุดท้ายเรื่องมีความขยันขันแข็ง ไม่เก่ียงงาน ค่าเฉลี่ย 4.19 

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 
รองลงมาเรื่องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 4.38 และเรื่องยอมรับฟังความเห็นและ 
พร้อมต่อการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มีค่าเฉลี่ย 4.31 

4. ด้านทัศนคติต่อองค์กรและงาน โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.56 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด รองลงมาเรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มี 
ค่าเฉลี่ย 4.20 และอันดับสุดท้ายคือเรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่ท าอยู่ 4.07 

5. ด้านความมีวินัยในตนเองและเรื่องอื่น ๆ โดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.11 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ เรื่องตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด 4.52 รองลงมาเรื่องมีความสามารถในการเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า ค่าเฉลี่ย 4.26 มีความ 
คิดเห็นในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายคือเรื่องสามารถทนต่อความกดดันระหว่างการใช้ชีวิตบน 
เรือในเวลานาน มีค่าเฉลี่ย 4.17 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตกรุ งเทพฯ และภาค
ตะวันออก สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ประเมินคุณสมบัติที ่พึงประสงค์ของผู ้ส าเร็จ
การศึกษา พบว่า ผู้ประเมินคุณสมบัติที ่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน เนื่องจากหัวหน้างานอยู่ 
ใกล้ผู้ปฏิบัติงานที่สุด ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ท างานเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน เป็น ผู้
ควบคุมก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/การผลิต คุณภาพและต้นทุน แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้ปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 5 – 10 ปี ของ ผู้ประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ที่มีระดับ
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ความคุ้นเคยกับบัณฑิตพาณิชย์นาวีในระดับค่อนข้างดี และ ในองค์กรมีจ านวนต าแหน่งงานพาณิช ย์
นาวีมีจ านวนมากกว่า 10 คนขึ้นไปปฏิบัติงานอยู่ มี ความส าคัญเพราะระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นบ่ง
บอกประสบการณ์ต่อการท างาน ซึ่งอายุการท างานใน องค์การจะท าให้เกิดความสะสมประสบการณ์ที่
จะได้รับจากระบบการจ้างงานขององค์กรมาก และ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เป็นพฤติกรรมที่มีส่วน
ช่วยพิจารณาหรือการประเมินคุณสมบัติของ ผู้ร่วมงานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชย์นาวี ตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตภาค ตะวันออก ได้
พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า สถานประกอบการมีความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน พาณิชย์นาวี โดย
ให้ความส าคัญกับด้านมนุษยสัมพันธ์สูงที่สุด และให้ความส าคัญกับคุณสมบัติที่พ่ึง ประสงค์ด้านความรู้
ทางวิชาชีพน้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การเล็งเห็นถึงความส าคัญของการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณสมบัติ ที่

พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีคุณภาพและ 
ศักยภาพในการแข่งขันในสังคมโลก และความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี 
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์นี้มีส่วนข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ส ารวจ
ความคิดเห็นของสถานประกอบการดังนี้ ควรพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีพื้นฐานเรื่องภาษาอังกฤษส าหรับคนประจ าเรือและความรับผิดชอบใน 
งาน เนื่องจากคนประจ าเรือ ต าแหน่งนายเรือจะเป็นชาวต่างประเทศที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็น 
หลัก ดังนั้นเมื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยนาวีเข้า 
ปฏิบัติงานต าแหน่งลูกเรือจะไม่สามารถสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้ อาทิ ไม่เข้าใจค าสั่งจึงท าให้เกิด 
ปัญหาความไม่รับผิดชอบงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น  

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านพาณิชยนาวีให้มีมาตรฐาน อาทิ ภาษาต่างประเทศ ความ
ช านาญเฉพาะทาง และความเข้มแข็งทางจิตใจ เนื่องจากการปฏิบัติงานท าให้เดินทางบ่อยๆ แต่ ละ
ครั้งเป็นเวลานานอาจจะท าให้เกิดความว้าเหว่และวิตกกังวลได้ง่าย จึงต้องมีความอดทนสูง ทั้ง 
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะการท างานในเรือมีอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคลื่นลมทะเล ความ
จ าเจ วัฒนธรรมสังคมและภาษาที่หลากหลาย ระดับความรู้ความสามารถของคนประจ าเรือที่ ต่างกัน 

2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาพาณิชยนาวีควรน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาวิจัยนี้ไปประกอบการพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการ 
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3. ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากร/ ต าแหน่งงานพาณิชยนาวีตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามความต้องการต้องใช้ 
เวลา ดังนั ้นการแก้ปัญหาในระยะสั ้นอาจมีจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาพาณิชยนาวีในด้าน 
ภาษาอังกฤษ และด้านคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกับ 
ผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
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การพัฒนาอุปกรณ์เช่ือมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
(The connected device controls the time of the car) 

ทองค า แก้วสุข,  เจริญ ศรีแสง,   วีระพงษ์ พฤกษชาติ, บัณฑิตศักด์ ศรีโสภา  
Tongkum kaewsuk, Charoen Saengsee, Weerapng Pruekchat, Bunditsak Seesopha 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ ประเมินคุณภาพและประเมินความพึง

พอใจ ของการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ช่วยแก้ปัญหาในการใช้ตัวจับเวลา
ของรถ Thickness หลักการท างานอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ใช้หลักการในวิชานิวเม
ติกส์ในการออกแบบวงจรควบคุมของแท่นจ่ายไฟรถ Thickness มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ชุด
ระบบไฟฟ้าและควบคุม 2) ชุดโครงสร้างการยึดจับตัวรถ 3) ตัวรถและชุดวงจรจับเวลา Thickness ผลจาก
การทดลองพบว่า อุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก มี
คุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจตามความคิดเห็น
ผู้ทดลองใช้งานเฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : รถความหนา แท่นจับเวลา 

Abstract 
This research aims to establish and determine efficacy. Evaluate the quality and 

assess the satisfaction. Of the Thickness car power station, Thickness solves the problem 
of using the traditional Thickness car timer for METCO Company in the SMT Line division. 
15 The principle of operation of the Thickness car power station is based on the principles 
of Pneumatics in control circuit design Of the car power station, Thickness has three key 
components: 1) the electrical and control system 2) The structure of the vehicle holding 
structure 3) Body Thickness (refer to the structure from the original car) The results of the 
experiment showed that Car timer Thickness is very effective. Quality, according to expert 
opinions, average 4.5 is very high. And they were satisfied according to the opinions of the 
average user at 4.5, which was at high level. 
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บทน ำ 
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสมและส่งมอบอย่างทันเวลา รวมถึงปรับปรุงระสิทธิภาพ

การทางานโดยรวมและสร้างสถานที่ท างานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
พนักงานทุกคน มีหน้าที่ตรวจเช็คซ่อมบารุง เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานที่เกี่ยวกับไลน์ผลิต 
ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ รถ Thicknesss ที่มีหน้าที่รับแผ่น PCB (Printed Circuit Board) ที่ถูกสกรีนดีบุก
บัดกรีลงไปบนลายวงจรจากไลน์ผลิต แล้วจับเวลาการวางแผ่น PCB ที่อยู่บนรถไม่ให้นานเกินเวลาที่ก าหนด 
15 นาที ก่อนส่งแผ่น PCB ไปตรวจเช็คความหนาของดีบุกบัดกรี จากนั้นส่งกลับคืนไลน์ผลิต ซึ่งปัจจุบัน รถ 
Thickness แบบเดิม ใช้การจ่ายไฟแบบเสียบสาย Adapter ให้กับเครื่องจับเวลาการวางแผ่น PCB ซึ่งรถ 
Thickness นั้นจะต้องมีการถูกเคลื่อนย้ายเป็นระยะ ๆ พนักงานที่มีหน้าที่จะต้องเสียบสาย Adapter 
ในช่วงที่น ารถมาจับเวลาชิ้นงาน และดึงสาย Adapter ออกในเวลาที่จะเคลื่อนย้ายรถไปส่งงาน จึงมีปัญหา
เรื่องสายขาดในช ารุดเสียหายเวลาเคลื่อนรถ Thickness ออกจากตาแหน่งของรถ บางครั้งพนักงานอาจจะ
ลืมดึงสาย Adapter โดยการดึงรถ Thickness ออกไปเลย ทาให้สายหรือขั้ว Adapter ชารุดเสียหาย ซึ่ง
พบเจอปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหลายครั้งมาก ท าให้ส่งผลเรื่องเวลาในการใช้งาน เพราะต้องรอผู้ที่มีหน้าที่
ดูแลเข้ามาซ่อมบ่อยครั้งจากปัญหาสายไฟขาดในของ Adapter จนท าให้เกิดการจับเวลาการวางของแผ่น 
PCB ไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด เป็นสาเหตุให้แผ่น PCB เสียหาย จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจให้
คณะผู้วิจัย จัดท าโครงการสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness เพ่ือช่วยให้การจับเวลาการ
วางของแผ่น PCB ไม่เกิดการผิดพลาด ตัดปัญหาสายไฟขาดในของ Adapter และช่วยให้ผู้ใช้งานมีการใช้
งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็วขึ้น 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
3. เพ่ือหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การพัฒ นาอุปกรณ์ เชื่ อมต่อควบคุม เวลาของรถ Thickness เป็ นการวิจั ย เชิ งทดลอง 
(Experiment researeh) คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมลูและวิเคราะห์ความต้องการ
การศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ต้องการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness

โดยท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
และจากแหล่งความรู้ ตลอดจนสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
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2. การออกแบบโครงสร้าง
ผู้วิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ดังแสดงในภาพที่ 1

ภำพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 

3. การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
ผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ตามท่ีได้ออกแบบไว้ ดังนี้
3.1 พัฒนาชุดควบคุม
การพัฒนาชุดควบคุม เมื่อรถมาชนที่ ลิมิตสวิตซ์ S1 ก็จะทาให้ มีไฟไปเลี้ยงที่รีเลย์ K1 ท าให้

ไฟบวกผ่านที่หน้าคอนแทคที่ขา 13 ออก 14 ทาให้มีไฟไปเลี้ยงที่ส่วนต่าง ๆ จะมี Electrocmagnetics ตัว
กล่องจับเวลา และเมื่อกด สวิตส์ S2 รีเลย์ K1 ก็จะกลับสู่สภาวะปกติ จะท าให้มีไฟผ่าน หน้าคอนแทคเข้า 
11 ออก 12 จะทาให้ตัว TIMER T1 เริ่มหน่วงเวลาเพ่ือให้ตัวรถออกจากอุปกรณ์ไปก่อน ถ้าไม่มีตัว TIMER 
เมื่อกดสวิตซ์ S2 และปรากฎว่า ต้องกดค้างเลยใช้ตัว TIMMER มาช่วย และตัวลิมิตสวิตส์ S3 จะเป็นตัวเช็ค
ให้ตัวรถอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม เมื่อตัวรถชนทั้งลิมิตสวิส์ทั้ง S1 และ S3 แล้ว จะทาให้ K2 ทางานก็จะมี
ไฟเลี้ยงเข้าที่ขา 13 ออก 14 ของหน้าคอนแทค K2 ทาให้ Lamp1 หรือไฟเขียวติด แต่ถ้ารถไม่อยู่ที่ตัว
แหน่งเหมาะสม Lamp4 หรือไฟแดงจะติด ส่วน Lamp3 หรือไฟเหลืองคือไฟแสตนบายแสดงสถานะตัว
อุปกรณ์พร้อมทางานซึ่งมีหน้าคอนแทคของ K2 เป็นตัวกาหนดสถานะ ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภำพที่ 2 แสดงวงจรชุดควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 

3.2 พัฒนาโครงสร้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาโครสร้างติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ตามที่ได้

ออกแบบไว้ ดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 3 ภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 
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ภำพที่ 3 แสดงการสร้างโครงสร้างและสัดส่วนของอุปกรณ์ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

ภำพที่ 4 แสดงการต่อต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 

ภำพที่ 5 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ตาแหน่งใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
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4. ทดทองการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
เมื่อเข็นรถ Thickness เข้าไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ขาของรถจะ

ชนกับลิมิตสวิตช์ ( Limit Switch) ที่อยู่ด้านล่าง เมื่อลิมิตสวิตช์แตะหน้าสัมผัส จะมีการจ่ายไฟให้ชุด
แม่เหล็กเพ่ือล็อกตาแหน่งรถ และจ่ายไฟให้ชุดวงจรจับเวลา และ LED ไฟสถานะจะเป็นสีเขียวพร้อมใช้งาน
ดังภาพที่ 3 7 โดยไฟ LED แสดงสถานะมีอยู่ด้วยกัน 3 สถานะ ไฟสีเขียว คือ ชุดลิมิตสวิตช์ถูกต่อ รถ
ถูกล็อก ชุดควบคุมเวลาทางาน ไฟสีเหลือง คือ ลิมิตสวิตช์ถูกต่อ รถยังเข้าไม่ตรงตาแหน่ง ชุดควบคุมเวลายัง
ไม่ทางาน ไฟสีแดง คือ ลิมิตสวิตช์ถูกตัด รถยังไม่เข้าตาแหน่ง ชุดควบคุมเวลายังไม่ท างาน แสดงในภาพที่ 6 

ภำพที่ 6 แสดงผลการทดลองสามารถท างานได้ตรงตามท่ีออกแบบไว้ 

5. หาประเมินหาประสิทธิภาพ
5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ

Thickness โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบรถ Thickness แบบเดิม และ รถ Thickness แบบใหม่โดยการใช้
ช่วงระยะเวลา 10 วัน 

 5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และค่าความพึงพอใจของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
จากผู้ใช้งาน จานวน 5 คน ของบริษัทมูราโมโต้อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง 
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6. การประเมินหาคุณภาพและความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
สร้างเครื่องมือเป็นแบบประเมินหาคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อุปกรณ์เชื่อมต่อ

ควบคุมเวลาของรถ Thickness เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) มีค าถาม 5 
ด้าน โดยกาหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้จัดทาได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้

จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ผลกำรวิจัย 

การสร้างและประสิทธิภาพและหาความพึงพอใจของการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของ
รถ Thickness สรุปผลการวิจยั ดังนี้ 

1. ผลสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
ผลการสร้างอุปกรณ์ เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเมื่อรถเข้าจุดเชื่อมต่อสามารถจ่ายไฟให้วงจรทางานได้มีความเสถียรมาก 
2. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ดังแสดง

ในตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 

การน ารถ THICKNESS เข้าจุดใช้งาน 

ครื้งที่ 

การใช้งานรถ Thickness แบบเดิม 
(ใช้คนเสียบสายไฟกับ Adaptor ในช่วงที่
นารถมาจับเวลาชิ้นงาน) ในการเชื่อมต่อ
ไฟให้วงจรควบคุมเวลา 

การใช้งานรถ Thickness แบบใหม่กับ 
อุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ 
Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจร
ควบคุมเวลา 

ใช้งานได้ กิดปัญหาการ
เชื่อมต่อ 

ใช้งานได้ กิดปัญหาการ
เชื่อมต่อ 

1 / - / - 
2 / - / - 
3 - X / - 
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4 - X / - 
5 / - / - 
6 / - / - 
7 / - / - 
8 - X / - 
9 / - / - 
10 - X / - 
รวม 6 4 10 0 

จากตารางที่ 1 จากการทดลองใช้งานรถ Thickness แบบเดิม (ใช้คนเสียบสายไฟกับAdaptor 
ในช่วงที่นารถมาจับเวลาชิ้นงาน) ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลา เทียบกับการใช้งานรถ Thickness 
แบบใหม่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลา โดย
ทดลองวันละ 1 ครั้ง เป็ นเวลา 10 วัน พบว่าการใช้งานรถ Thicknessแบบเดิม เกิดปัญหาเรื่องสายขาดใน
เนื่องจากพนักงานลืมดึงสาย Adapter โดยการดึงรถ Thicknessออกไปเลย ทา ให้สายหรือขั้ว Adapter 
ชา รุดเสียหาย โดยใช้งานได้ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60 และจากการทดลองใช้งานรถ Thickness แบบใหม่ 
พบว่า สามารถเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลาได้ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นสรุปได้ว่าการใช้งานรถ 
Thickness แบบใหม่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุม
เวลา มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งานรถ Thickness แบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 66.67 

3. ผลการประเมินหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
ผลการประเมินหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 2 ผลการหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อเพ่ือควบคุมเวลาของรถ Thickness 

ทดสอบด้านคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
การออกแบบ
โครงสร้าง 

4.40 0.55 มาก 

การเลือกใช้วัสดุ 4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสะดวกต่อการใช้
งาน 

4.40 0.55 มาก 

ความปลอดภัยในการ
ทา งาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความเสถียรของ 4.80 0.45 มากที่สุด 
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อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ควบคุมเวลา 
ของรถ Thickness 

รวม 4.67 0.35 มากที่สุด 

จาตารางที่ 2 เป็นการประเมินหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถThickness 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จา นวน 5 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 3 
ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้วัสดุและด้านความปลอดภัยในการทา งาน มีค่าเฉลี่ย4.60 และด้านความเสถียร
ของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness มีค่าเฉลี่ย 4.80 และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้าน
การออกแบบโครงสร้างและด้านความสะดวกต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 

4. ผลการประเมินหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness
ผลการประเมินหาคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness 
ทดสอบด้านคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ขนาดและความ
เหมาะสม 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความแข็งแรงทนทาน
ต่อการใช้งาน 

4.60 0.55 มากที่สุด 

ความสะดวกต่อการใช้
งาน 

4.40 0.55 มาก 

ความปลอดภัยในการ
ทา งาน 

4.40 0.55 มาก 

ความเสถียรของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ควบคุมเวลา 
ของรถ Thickness 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.47 0.45 มาก 
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จาตารางที่ 4-3 เป็นการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ 
Thickness โดยพนักงาน จ านวน 5 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านขนาดและความเหมาะสมและด้านความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.60 และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านความสะดวกต่อการใช้งานด้านความปลอดภัยในการท างาน และ
ด้านความเสถียรของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถThickness มีค่าเฉลี่ย 4.40 

สรุปผลกำรวิจัย 
1. ผลการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness  ได้รถ Thickness แบบใหม่ใช้

อุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลา 
2. ด้านประสิทธิภาพอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness จากการทดลองใช้งานรถ

Thickness แบบเดิม (ใช้คนเสียบสายไฟกับ Adaptor ในช่วงที่นารถมาจับเวลาชิ้นงาน) ในการเชื่อมต่อไฟ
ให้วงจรควบคุมเวลา เทียบกับการใช้งานรถ Thickness แบบใหม่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ 
Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลา โดยทดลองวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน พบว่าการใช้
งานรถ Thickness แบบเดิม เกิดปัญหาเรื่องสายขาดในเนื่องจากพนักงานลืมดึงสาย Adapter โดยการดึง
รถ Thickness ออกไปเลย ทาให้สายหรือขั้ว Adapter ชารุดเสียหาย โดยใช้งานได้ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
60 และจากการทดลองใช้งานรถ Thickness แบบใหม่ พบว่า สามารถเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลาได้
ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นสรุปได้ว่าการใช้งานรถ Thickness แบบใหม่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุม
เวลาของรถ Thickness ในการเชื่อมต่อไฟให้วงจรควบคุมเวลา มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ งานรถ 
Thickness แบบเดิม คิดเป็นร้อยละ 66.67 

3. ด้านคุณภาพจากการประเมินคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thicknessใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน คือ ด้านการเลือกใช้วัสดุและ
ด้านความปลอดภัยในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.60 และด้านความเสถียรของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลา
ของรถ Thickness มีค่าเฉลี่ย 4.80 และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบโครงสร้างและด้าน
ความสะดวกต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.40 

4. ด้านความพึงพอใจจากการประเมินความพึงพอใจของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ
Thickness ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านขนาด
และความเหมาะสมและด้านความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.60 และอยู่ในระดับมาก 3 
ด้าน คือ ด้านความสะดวกต่อการใช้งานด้านความปลอดภัยในการทางานและด้านความเสถียรของอุปกรณ์
เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness มีค่าเฉลี่ย 4.40 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
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 ในการสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยออกแบบโครงสร้าง เพื่อหาประสิทธิภาพและคุณภาพของอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของ
รถ Thickness โดยทดลองใช้งานและบันทึกผลและความแม่นยาในการน ารถ Thickness เข้าจุดใช้งาน 
พบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมเวลาของรถ Thickness ท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน มี
ความแม่นยาสูง และมีคุณภาพอยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

 จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด และสามารถ
ใช้งานได้จริง ซึ่งหากได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคตมีข้อเสนอดังนี้ 
 1. สามารถเพ่ิมความแม่นยาในการนารถ Thickness เข้าจุดใช้งาน โดยใช้อุปกรณ์ลิมิตสวิตซ์ที่ขา
ของแท่นจับเพิ่มเป็น 2 ตัว 
 2. สามารถออกแบบเป็นลายวงจรของกล่องควบคุม เพื่อลดขนาดให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น 
 3. สามารถพัฒนาให้เครื่องมีขนาดเล็กลง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที ่            / ๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 

___________________________________ 

           ด้วยที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำมอบหมำยให้สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก   
เป็ น เจ้ ำภ ำพ ใน ก ำรจั ด โค ร งก ำรป ระชุ ม วิ ช ำก ำร เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก ร รม อ ำชี ว ศึ ก ษ ำ  ค รั้ งที่  3 
( 3 rd National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 3 rd NCVET) 
เพ่ือกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรสู่สำธำรณชน และกำรแลกเปลี่ยน ควำมรู้ ควำมคิดเห็นร่วมกัน ระหว่ำงนักศึกษำ 
ครู อำจำรย์ นักวิชำกำรและนักวิจัย ระหว่ำงวันที่  27 - 28 กุมภำพันธ์  2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อยอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุ                        
ตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม อำชีวศึกษำ
ระดับชำติ ครั้งที่ 3  ประกอบด้วยผู้มีรำยนำมดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นำยสุเทพ ชิตยวงษ์      เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
2. นำยประชำคม จันทรชิต  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
3. นำยธวชัชัย อุ่ยพำนชิ  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
4. นำยสำโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว     ที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำนอำชีวศึกษำช่ำงอุตสำหกรรม 

  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำน 
กำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 

5. นำยเปรมประชำ ศุภสมุทร       นำยกสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 
6. นำยวิทวัต ปัญจมะวัต นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

รักษำกำรในต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนแผนและ 
กลยุทธ์ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยส ำนักนโยบำย 
และแผนกำรอำชีวศึกษำ 

7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรีชำ  อ่องอำรี   ที่ปรึกษำสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
พระนครเหนือ 

8. นำยผดุงชัย ภู่พัฒน์        ผู้ทรงคุณวุฒิสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ          
คุณทหำรลำดกระบัง 

9. นำยสมบัติ สุวรรณพิทักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิอดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
10.นำงณัฏฐี ศรีสวัสดิ์    ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

 /มีหน้ำที่... 



มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรจัด โครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม อำชีวศึกษำ
ระดับชำติ ครั้งที่ 3 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ
1. นำยสมชำย ธ ำรงสุข ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ                    กรรมกำร 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
3. นำยประมวล  วิลำจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนแพง รักษำรำชกำรแทน กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 2 

4. นำยสมใจ เชำว์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ                        กรรมกำร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

5. นำยลิขิต พลเหลำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ             กรรมกำร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6. นำยไชยศริิ สมสกุล ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๑      กรรมกำร 
7. นำยเรวชั ศรีแสงอ่อน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี รักษำรำชกำรแทน กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 
8. นำยศิริ จันบ ำรุง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๓  กรรมกำร 
9. นำงสำวอินดำ แตงอ่อน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๔  กรรมกำร 
10. นำยสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง ๕  กรรมกำร 
11. นำงสำวชมพูนุช บัวบังศร ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร    กรรมกำร 
๑2. นำยบุญเลิศ ห้ำวหำญ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๑           กรรมกำร 
13. นำยบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคแพร่ รักษำรำชกำรแทน กรรมกำร

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 2 
๑4. นำยสงวน หอกค ำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๓               กรรมกำร 
๑5. นำยสมคิด บุญเทวี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๔               กรรมกำร 
๑6. นำยภักด ี ธุระเจน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ ๑             กรรมกำร 
๑7. นำยสุนทร พลรงค์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ ๒             กรรมกำร 
18. นำยสมพงค์ จตุทอง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ ๓             กรรมกำร 
19. นำยประจักษ์ ทำสี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคเหนือ           กรรมกำร 
20. นำยสิทธิศักดิ์ รัตนพำณิชย์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคกลำง           กรรมกำร 
21. นำยพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ                กรรมกำร 

เกษตรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
22. นำยวิศวะ คงแก้ว ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้              กรรมกำร 
๒3. นำยจิระพงษ์    จันทร์ประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำร 
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๒4. ว่ำที่ร้อยตรี ณรงค์   เกษตรภิบำล  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ภำคตะวันออก 

๒5. นำยวิรัตน์        เศรษฐสถำพร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

๒6. นำงสำวกัลยำ  หำญชิน         รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
กิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 

27. นำยประภำส พวงชื่น ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

28. นำยประทีป ผลจันทร์งำม ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

มีหน้าที่  วำงแผนกำรด ำเนินงำน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ปัญหำและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำร 
ทุกฝ่ำย เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 เป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานประธานในพิธีเปิดและแขกผู้ทรงเกียรติ
๑.  นำยสมชำย ธ ำรงสุข ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ประธำนกรรมกำร 

ภำคตะวันออก  
๒.  ว่ำที่ร้อยตรี ณรงค์  เกษตรภิบำล   รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ กรรมกำร 

ภำคตะวันออก 
3. นำยจิระพงษ์       จันทร์ประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน กรรมกำรและเลขำนุกำร

 กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 

มีหน้าที่  ประสำนงำนและเรียนเชิญประธำนในพิธีและแขกผู้ทรงเกียรติ 

4. คณะกรรมการด าเนินงาน
๑.  นำยสมชำย ธ ำรงสุข ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  ประธำนกรรมกำร 
2. ว่ำที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบำล รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน รองประธำนกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 
3. นำยผดุงชัย ภู่พัฒน์         สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ กรรมกำร 

       เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
4. นำยวิชัย หำญพลำชัย ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ   กรรมกำร 
5. ว่ำที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง  กรรมกำร 
6. นำยนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชลบุรี      กรรมกำร 
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7. นำยประทีป จุฬำเลิศ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย กรรมกำร 
8. นำงอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  กรรมกำร 
9. นำยทรงพล ถนอมวงษ์    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตรำด กรรมกำร 
10. นำยปริวัฒน์ ถำนิสโร    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี กรรมกำร 
๑1.  นำยสิรชิัย  นัยกองศิริ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด กรรมกำร 
๑2.  นำยพีรพงษ์  พันธ์โสดำ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ กรรมกำร 

   เทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (ชลบุรี) 
13. นำยส ำรวย โพธิ์ไทรย์    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงจันทบุรี กรรมกำร 
14. นำงเอ่ียมนภำ บุญจันทร์    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพนัสนิคม กรรมกำร 
15. นำยเชำวฤทธิ์ ล ำพำย    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบำงแสน กรรมกำร 
16. นำงสำวศรีบังอร  นรินทรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพแกลง กรรมกำร 
17. นำงอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง กรรมกำร 
18. นำยประดิษฐ ฮกทำ    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรำด กรรมกำร 
19. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ่อไร่ กรรมกำร 
20. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสอยดำว กรรมกำร 
21. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพนำยำยอำม กรรมกำร 
22. นำยอำนุภำพ วำสะสิริ    รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคนิคระยอง กรรมกำร 
23. นำงพัทธนันท ์ ภู่แก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัอำชีวศึกษำชลบุรี กรรมกำร 
24. นำยศิรเมศร์ พัชรำอริยธรณ์    รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหบี กรรมกำร 
25. นำงดำรำรัตน์ อัศวสรรพวัต      รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย กรรมกำร 
26. นำงชุติมำ โชคกนกวัฒนำ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด กรรมกำร 
27. นำยพิรุฬห์ วิริยะประกอบ  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมกำร 
28. นำยชลธน วรรณศรียพงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตรำด กรรมกำร 
29. นำยสมยศ ตรีเพ็ชร์  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ กรรมกำร 

 เทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ (ชลบุรี) 
30. นำงจงกล กระจ่ำงแจ้ง    วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
31. นำยประกิต ปอคูสุวรรณ    วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
32. นำยเจริญ ศรีแสง  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
33. นำงสำวสุมิตรำ    ฉิมฉำย  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
34. นำยปริญญำ จ ำเนียรพล  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
35. นำยชำญชัย เจริญรื่น  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
36. นำยภำสกร ลดเลี้ยว  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
37. นำยเฉลิมพล ชุ่มน้ ำค้ำง  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
38. นำงเพ็ญประภำ    อุษำวิโรจน์  วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
39. นำงสำวปำริชำต   ธนำภรณ์  วิทยำลัยเทคนิคระยอง    กรรมกำร 
40. นำงสำวอำทิตยำ   สมุทรคชรินทร์  วิทยำลัยเทคนิคระยอง  กรรมกำร 
41. นำยกิตติพงษ์ จันทศร  วิทยำลยัเทคนิคระยอง    กรรมกำร 

  /43.นำยอภิชำติ... 



42. นำยอภิชำติ อนุกุลเวช วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี        กรรมกำร 
43. นำยสมศักดิ์ วรรณชนะ วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี    กรรมกำร 
44. นำยสมชำย เครืออยู่ วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี     กรรมกำร 
45. นำยคมสรรค์ ภูทอง วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ    กรรมกำร 
46. นำยชัยฉลอง เดชบุรัมย์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    กรรมกำร 
47. นำยสยำม ปั่นธรรม วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    กรรมกำร 
48. นำงสำวลลัน์ลลิต   ปรีชำจำรย์      วิทยำลัยเทคนิคตรำด       กรรมกำร 
49. นำงสำวเสำวนีย ์   เพชรนำค วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี       กรรมกำร 
50. นำงสำวพัตร์พิมล  เสำวคนธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก    กรรมกำร 
51. นำงสำวอุมำพร     มนยฤทธิ์    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก    กรรมกำร 
52. นำงวิภำรัตน์ ธำนีรัตน์        สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก    กรรมกำร 
53. นำยประชิต รัตนพลแสน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำร 
54. นำงสำวกำนตธ์ิดำ  นรเอี่ยม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก        กรรมกำร 
55. นำงสำวจุฑำรัตน์ สมบูรณ์ธรรม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำร 
56. นำยจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 
57. นำยวริัตน์ เศรษฐสถำพร   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

58. นำงสำวกัลยำ   หำญชิน รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำร 
นักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 

59. นำยประภำส พวงชื่น ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง ท ำหน้ำที่        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำ 
กำรอำชีวศึกษำ 

60. นำยประทีป ผลจันทร์งำม ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง ท ำหน้ำที่        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

61. นำงสำวปริยำภัทร  ศรีเพชร สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
1. ศึกษำ วำงแผน เตรียมกำร จัดประชุมและด ำเนินกำรตำมโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยี

และนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำน องค์กรหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

/5.คณะกรรมกำร... 



5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสาร
๑.    นำยผดุงชัย ภู่พัฒน์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ  ประธำนกรรมกำร 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
2. รศ.อัคครัตน์ พูลกระจ่ำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี   รองประธำนกรรมกำร 
3. รศ.ปริยำภรณ์ ตั้งคุณำนันต์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ กรรมกำร 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
๔.    ผศ.สมโภชน ์ กูลศิริศรีตระกูล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ    กรรมกำร 
๕.   ผศ.อุเทน   ค ำน่ำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ          กรรมกำร 
๖.   ผศ.กัญฐณำ   ดิษฐ์แก้ว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ กรรมกำร 
๗.   ผศ.สันติ  ตันตระกูล สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ        กรรมกำร 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
๘.   ผศ.สมชำย หมื่นสำยญำติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ  กรรมกำร 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
๙.   นำงสำวสุนทรไผท จันทระ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ    กรรมกำร 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
๑๐. นำยนิติ นำชิต ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำสิงห์บุรี  กรรมกำร 
11. นำงสำวศศิรินทร์  มหำวงศนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิษถ์ กรรมกำร 
๑2. นำงสำวปริยะดำ  สิงหเรศร์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุรี         กรรมกำร 
๑3. นำงจงกล กระจ่ำงแจ้ง วิทยำลัยเทคนิคระยอง             กรรมกำร 
14. นำยประกิต ปอคูสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคระยอง         กรรมกำร 
๑5. นำยอภิชำติ  อนุกลุเวช วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี              กรรมกำร 
๑6. นำยสมศักดิ์  วรรณชนะ วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี              กรรมกำร 
๑7. นำยคมสรรค์ ภูทอง วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ      กรรมกำร 
๑8. นำยวิชัย  ชื่นชำติ วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี                  กรรมกำร 
19. นำยกิตติ จันทรำ วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี          กรรมกำร 
20. นำยสุธี เสริมสุข วิทยำลัยเทคนิคพิษณุโลก          กรรมกำร 
๒1. นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิจันทบุรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

22. นำยประภำส พวงชื่น ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

23. นำยประทีป ผลจันทร์งำม ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง ท ำหน้ำที่ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

24. นำงสำวพัตร์พิมล   เสำวคนธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. นำงสำวกำนต์ธิดำ  นรเอี่ยม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 /มีหน้ำที่... 



มีหน้าที ่
1. ประสำนงำนและจัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร บันทึกกำรประชุมเสนอประธำนแต่ละฝ่ำย
2. พิจำรณำคัดเลือกบทควำมเพ่ือตอบรับให้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน
3. พิจำรณำและตรวจสอบบทคัดย่อและจัดท ำรูปเล่ม
4. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในกำรอ่ำนบทควำม
5. ก ำหนดโปรแกรมกำรประชุม  วำงแผนกำรจ ำแนกห้องสัมมนำย่อย
6. น ำบทควำมมำจัดหมวดหมู่  และพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  กลั่นกรอง  วำงล ำดับ  จัดท ำเป็น CD

Proceeding 
7. ทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนบทควำม  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง
8. หนังสือเชิญวิทยำกรบรรยำยพิเศษ  (Keynote  speaker)  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนบทควำม  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจ ำห้อง 
9. หนังสือแจ้งตอบรับกำรน ำเสนอบทควำมไปยังผู้น ำเสนอบทควำม
10. รวบรวมและติดตำมบทควำมจำกผู้น ำเสนอบทควำม กรณีไม่ส่งบทควำมฉบับแก้ไขตำมระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 
11. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตกแต่งสถานที่
๑.   นำยปริวัฒน ์ ถำนิสโร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุร ี ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี        รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยยุทธนำ อ่อนส้มกฤษ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิระยอง         กรรมกำร 
4. นำยเติมพงษ์ สร้อยจรุง   วิทยำลยัอำชวีศึกษำชลบุร ี กรรมกำร 
5. นำยชำญวิทย์  ศรีบุรินทร์  วิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุร ี กรรมกำร 
6. นำยบุญฤทธิ์   สมพงษ์       วิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุร ี กรรมกำร 
7. นำยณัฐพล ยินดีสุข       วิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุร ี กรรมกำร 
8. นำยสมพงษ์     ทรัพย์มั่น   วิทยำลัยอำชวีศึกษำชลบุร ี กรรมกำร 
9. นำยสุรเชษฐ์ พรมมิจิตร์ วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
10. นำยจิระพงษ์ คุณำนิติธำดำ    วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
11. นำงศรีสุดำ เผ่ำพันธ์ดี วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
12. นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  กรรมกำร 

ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

13. นำยประภำส พวงชื่น ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

14. นำงอำรีย์ เลิศกิจเจริญผล รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงพัทธนันท์ ภู่แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี 

  /16.นำยประทีป... 



16. นำยประทีป ผลจันทร์งำม ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

มีหน้าที ่
1. ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนด้ำนสถำนที่จัดโครงกำรฯ  จัดสถำนที่รับลงทะเบียน สถำนที่กล่ำว

รำยงำน กล่ำวเปิด – ปิดงำน 
2. จัดเตรียมห้องประชุมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยำกรบรรยำยพิเศษและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
3. จัดเตรียมวัสดุในกำรตกแต่งเวที  โพเดียมและสถำนที่บริเวณจัดงำน
4. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  และต้อนรับ
๑.  นำยประทีป จุฬำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวณิชำภัทร  สัตย์ซื่อ วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย             กรรมกำร 
3. นำยภำนุพงศ์ ประดับสุข วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย        กรรมกำร 
4. นำงสำวปนัดดำ กลัดสมบัติ วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย             กรรมกำร 
5. นำงสำวปัทมำ เมืองวัน วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย                      กรรมกำร 
6. นำยสุรินทร์  สมบัติ วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย                      กรรมกำร 
7. นำงสำวจรรยำ อุไรวรรณ วิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย             กรรมกำร 
8. นำงสำวกัลยำ หำญชิน  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
กิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ  

9. นำงสำวปริยำภัทร  ศรีเพชร สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10.นำงสำวจุฑำรัตน์  สมบูรณ์ธรรม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. จัดท ำป้ำยชื่อของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  และวิทยำกรบรรยำยพิเศษ  (Keynote Speaker)
2. จัดท ำแบบฟอร์มรำยงำนตัวของวิทยำกรบรรยำยพิเศษ (Keynote Speaker)
3. จัดหำของที่ระลึกให้แก่วิทยำกรบรรยำยพิเศษ (Keynote Speaker) และประธำนในพิธี
4. จัดหำของรำงวัลให้ผู้เสนอผลงำนวิชำกำร
5. ประสำนข้อมูลที่พัก  สถำนที่จอดรถ  และแผนผังบริเวณที่จัดงำนให้กับประธำนในพิธีเปิดงำน

แขกผู้ทรงเกียรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยำกรบรรยำยพิเศษ  (Keynote Speaker)  ผู้เข้ำร่วมแสดงผลงำนวิชำกำร 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 

6. ดูแล  ต้อนรับประธำนในพิธีเปิดงำน แขกผู้ทรงเกียรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยำกรบรรยำยพิเศษ
(Keynote Speaker)  และคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำร 

7. ดูแลวิทยำกรบรรยำยพิเศษ (Keynote Speaker)
8. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

/8.คณะกรรมกำร... 
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  บัญชี  และพัสดุ



1.  นำยจิระพงษ์     จันทร์ประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน                    ประธำนกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 

2.  นำยทรงพล      ถนอมวงษ ์      ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตรำด              รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยประภำส    พวงชื่น         ครูวิทยำลัยเทคนิคระยอง                                        กรรมกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
  และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

4.  นำยประชิต รัตนพลแสน      สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก                    กรรมกำร 
5.  นำงสำวปริยำภัทร  ศรีเพชร       สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก                       กรรมกำร 
6.  นำงสำวกัลยำ  หำญชิน          รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำร 
  นักศึกษำและกิจกำรพิเศษ        

7.  นำงวิภำรัตน์          ธำนีรัตน์   สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. จัดเก็บ  และส่งเงินค่ำลงทะเบียนเข้ำบัญชีธนำคำร  ดูแลกำรเบิกจ่ำย  จัดท ำรำยกำรใช้จ่ำยเงิน   

ตรวจหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
     2. ประจ ำโต๊ะลงทะเบียนหน้ำสถำนที่จัดงำน รับเงินค่ำลงทะเบียนหน้ำงำนพร้อมออกใบส ำคัญรับเงิน
     3.  จัดซื้อ จัดหำวัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
     4.  งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

9. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร  ลงทะเบียน  และลงทะเบียนผลงานวิชาการ
1.   นำยจิระพงษ์ จนัทร์ประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ประธำนกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก 
2.   นำยวิรัตน์       เศรษฐสถำพร   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  กรรมกำร 

ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

3.   นำงสำวกัลยำ  หำญชิน          รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย กรรมกำร 
ท ำหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
กิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 

4.   นำยประทีป ผลจันทร์งำม ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

5.   นำงวิภำรัตน์       ธำนีรัตน์         สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำร 
6.   นำงสำวอุมำพร     มนยฤทธิ์        สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำร 
7.   นำงสำวพัตร์พิมล  เสำวคนธ์       สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก                     กรรมกำร 
8.   นำยประชิต รัตนพลแสน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำร 
9.   นำงสำวจุฑำรัตน ์ สมบูรณ์ธรรม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำร 

                                                          /10.นำยประภำส... 
10. นำยประภำส พวงชื่น วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 



ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

11. นำงสำวปริยำภัทร   ศรีเพชร สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12. นำงสำวกำนต์ธิดำ   นรเอ่ียม สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

มีหน้าที่ 
1. สรุปรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร  และผู้เข้ำร่วมงำนโครงกำรประชุมวิชำกำร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 
2. จัดเตรียมและขนย้ำยเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำประชุมไปยังสถำนที่จัดงำน
3. ประจ ำโต๊ะลงทะเบียน รับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ฯ รับลงทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ  

รับลงทะเบียน ผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร แจกป้ำยชื่อ และแจกเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม 
4. แจกคูปองอำหำรกลำงวันและเครื่องดื่มให้กับผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

โครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 
5. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  และวิดีทัศน์  
๑.  ว่ำที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง ประธำนกรรมกำร 
2. นำงณัฐธำรีย์ สิริกุลปัญญำพร รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวีระพงษ์ พฤกษชำติ วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
4. นำยประจักษ์ ปรำโมทย ์ วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
5. นำยเกียรติชัย     วิริยวุฒิวงศ์     วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
6. นำยเจริญ ศรแีสง วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำยประชิต รัตนพลแสน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. บันทึกภำพกำรรับลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ รับลงทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ รับลงทะเบียนผู้น ำเสนอ

ผลงำนวิชำกำร  และภำพบรรยำกำศกำรด ำเนินโครงกำรฯ ภำยในงำน 
2. บันทึกวิดีทัศน์ผู้น ำเสนอผลงำน  และภำพบรรยำกำศกำรด ำเนินโครงกำร ฯ ภำยในงำน
3. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

11. คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง  และเสียง
๑.  นำยสุนทร เรืองวัฒนำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิสัตหีบ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน ์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยทองค ำ แก้วสุข วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ กรรมกำร 
4. นำยทนง ทองมำก วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
5. นำยสุรเชษฐ์ พรมมิจิตร์  วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 /มีหน้ำที่... 
มีหน้าที่ 



1. ควบคุมกำรด ำเนินงำนระบบแสงและเสียงภำยในงำน
2. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

12. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑.  นำยณรงค์ สุขเจริญ           รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ       ประธำนกรรมกำร 
2. นำงณัฐธำรีย์ สิริกุลปัญญำพร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวปำริชำต   ธนำภรณ์ วิทยำลัยเทคนิคระยอง         กรรมกำร 
4. นำยชนินทร ชมภู วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
5. นำงสำวสุมิตรำ       ฉิมฉำย วิทยำลัยเทคนิคระยอง  กรรมกำร 
6. นำงสำวลัลนล์ลิต   ปรีชำจำรย์     วิทยำลัยเทคนิคตรำด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
7. นำงสำววิยดำ  โล่หค์ ำ  วิทยำลัยเทคนิคระยอง                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. นำงสำวพัตร์พิมล   เสำวคนธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9. นำงสำวอุมำพร   มนยฤทธิ์    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรพิธีกรเวทีน ำเสนอผลงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวเปิด - ปิดงำน
3. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย

13. คณะกรรมการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์  และการรับส่งบทความวิชาการ
๑.  นำงอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประกิต ปอคูสุวรรณ วิทยำลัยเทคนิคระยอง    กรรมกำร 
3. นำยบรรจง มะลำไสย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    กรรมกำร 
4. นำงจิรวรรณ มะลำไสย วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี    กรรมกำร 
5. นำงสำวสกลภัทร สัมฤทธิ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี   กรรมกำร 
6. นำยธำนี กิมทรง           วิทยำลัยเทคนิคระยอง  กรรมกำร 
7. นำยปริญญำ จ ำเนียรพล วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำร 
8. นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

9. นำยประชิต รัตนพลแสน สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. ส่งหนังสือเชิญชวนเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนและเข้ำร่วมประชุม  ฯ ไปยังมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ

ทั่วประเทศ  และสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
2. จัดท ำแผ่นพับเพ่ือประชำสัมพันธ์ ท ำป้ำยงำนประชุมติดตำมสถำนที่ต่ำง ๆ
3. ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนทำงวิทยุ โทรทัศน์ E-mail และ Website

  /4.ท ำหนังสือ... 
4. ท ำหนังสือเชิญผู้สื่อข่ำวมำท ำข่ำวในวันจัดงำนประชุมวิชำกำร



5. รับส่งและรวบรวมบทควำมวิชำกำรผ่ำนระบบเครือข่ำย เสนอคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรคัดเลือก
บทควำมและตรวจทำนเอกสำร และคณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ลงทะเบียน และลงทะเบียนผลงำนวิชำกำร 

6. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

14. คณะกรรมการฝ่ายประเมินโครงการ  และรายงานผลการด าเนินโครงการ
๑.  นำยพีรพงษ์  พันธ์โสดำ         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ                     ประธำนกรรมกำร 

        เทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์  (ชลบุรี) 
2. นำยสมยศ ตรีเพ็ชร์           ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ                 รองประธำนกรรมกำร 

        เทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์  (ชลบุรี) 
3. นำยนักรบ จันทร์สุกร ี       ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำ                 กรรมกำร 

     เทคโนโลยฐีำนวิทยำศำสตร์  (ชลบุรี) 
4. นำงสำวกัลยำ หำญชิน   รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคบ้ำนค่ำย กรรมกำร 

 ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำร 
        นักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 

5. นำยประทีป ผลจันทร์งำม วิทยำลัยเทคนิคระยอง                                              กรรมกำร 
ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต 

6. นำยสุนทร เรืองวัฒนำนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  กรรมกำร 
7. นำยณรงค์ สุขเจริญ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ กรรมกำร 
8. นำยยุทธนำ อ่อนส้มกฤษ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง  กรรมกำร 
9. นำยวิรัตน์ เศรษฐสถำพร รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ 

10. นำงสำวพัตร์พิมล เสำวคนธ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก  กรรมกำร 
11. นำงสำวอุมำพร    มนยฤทธิ์ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก     กรรมกำร 
12. นำยประภำส พวงชื่น ครวูิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัย 
และพัฒนำกำรอำชีวศึกษำ 

13. นำงสำวปริยำภัทร  ศรีเพชร สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. จัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจในกำรด ำเนิน โครงกำรประชุมวิชำกำร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 
2. จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรประเมินโครงกำรประชุมวิชำกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออก ระดับชำติ ครั้งที่ 3  
3. จัดท ำเกียรติบัตรผู้น ำเสนอผลงำนวิชำกำร  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3  และประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนประธำนในพิธี
เปิดและแขกผู้ทรงเกียรติเพ่ือลงนำมในเกียรติบัตร 

4. งำนอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมำย      /15.คณะกรรมกำร.. 



15. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย
๑.  นำยผดุงชัย ภู่พัฒน์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ประธำนกรรมกำร 

เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
2. นำงณัฐธำรีย์ สิริกุลปัญญำพร  รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระยอง      รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงพัชรินทร์  ชินวิชำ วิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี       กรรมกำร 
4. Mr. ELVET GLYN PROSSER วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
5. นำงสำววิยดำ โล่ห์ค ำ   วิทยำลัยเทคนิคระยอง   กรรมกำร 
6. นำงสำวลัลนล์ลิต   ปรีชำจำรย์ วิทยำลัยเทคนิคตรำด กรรมกำร 
7. นำงสุพัฒนำ ร่วมโพธิ์รี วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมกำร 
8. นำยเมธำ โยธำฤทธิ์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมกำร 
9. นำงฤชวี ฉัตรวิริยำวงศ ์    วิทยำลัยเทคนิคระยอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่
1. ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำไทย
2. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

  ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะและ
มีประสิทธิภำพ  ในกำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 3 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่      กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 






